
DOHODA č. 132112487/2015 
O UŽÍVANÍ VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

umiestnením prenosnej dočasnej garáže 
(ďalej len „Dohoda") 

------------ ·-------------

uzatvorená v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku Z<l 

komunálne odpady cl dí';,bné stavebné odpady v znení neskorších preclpiso\· ~l VZN č . 

10/2011 o miestnyc h J~miach na území mesta Zlaté Moi«wce v znení jeho DOD1\TKU č. 1 
účinného od 01.01.20 l 3 

medzi z m 1 uv n ý m i st rana rn i 

V 1 a st ní k: 

MESTO ZLAT!!~ MO RAVCE 
zastúpené Ing. Scrafín nn Ostrihoňovou, prirnátorkou mesta 
sídlo: Ulica 1. mája {·. 2, 953 01 Zlaté Moravce 
IČO: 308 676 
DIČ: 2021058787 
Bankové spojenie: vt:1 B. pobočka Nitra, expozitúra Zlaté Moravce 
č. ú. 33422 162/0200 
IBAN: SK22020000000 ' l003 3422162 

(ďalej len „vlastník'· v pl'ísl ušnom gramatickom tvare) 

Užívate!': 

Ľuboš Dávid, 

(ďalej len ,.užívate!'"\ p:ísl ušnorn gramatickom tvare) 
(ďalej spolu aj „zmlu vn é· ~many'') 

Zmluvné strany, rcš pel·:l ujúc zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach Cl 1r1i·.·:-;1norn 
poplatku za kornun ú!11':' ud pady a drobné stavebné odpady \'znení neskorších p:«.:dpi scli 
a VZN č . 10/201 1 u n:icstnych daniach na t'.1zemí rn~sta /Jaté rvlorn\'cc \ f'!lľilÍ jch,, 
DODATKU č. 1 L1č inného od O 1.01.201 3, sa dohodli na uzavretí Uulwcly č'. 

1321 /2487/2015 o užÍ\«111í verejného priestranstva umiestnení rn prenosnej dočas n ej gčlrúžc Z<t 

nasledovných podmienok: 

Čl. L 
Predmet a účel užívania 

1.1 Predmetom Ul.ľ . : 1 rna \'erejného priestr::rnst\'a na zúkl:ide le.i to „Dohody () u7.ívani 
verejného pri e:->ti·;instv:1 umiestnením prenosnej dočasnej garúžc" je· \'t'.IC.Jlll' 

priestranstvo, Ltoré sa nachádza za bytovým domom sú pisné číslo l l l :; 11<1 

Ul. 1. rn~ja 4.čl . 8 v Zlatých Moravciach špecifikované v ods. 1.2 tejto zrnil!\')' /11r1 



ktorom sú umiestnené prenosné garáže - garáže bez pevného zák ladu/. Jedná sa o časť 
pozemku v k. ú. Zlaté Moravce, parcela KN registra „C", číslo parcely 1588/l 
o celkovej vým ere 3 292 m2 (druh pozemku: zastavané plochy a nú(horia) vo 

vlastníctve rnest<1 Zl até Moravce (L V č. 3453 ). 

1.2 Vlastník verejné :10 priestranstva - Mesto Zlaté Moravce prenecháva užÍ\ (tteľovi do 
užívania na 1.~'1k lacle tejto Dohody verejné priestranstvo, ktoré sa ncicháclza 
za bytovým do mom súpisné číslo 1113 na Ul. 1. mája 4,6.8 v Zlatých 
Moravciach 

> za účelom umiestnenia prenosnej d očasnej garúžc /garúž č. 7 - \'id'. 
Príloha č. i / o výmere 11 m2 

- zák/od dune . 

ČI. II. 
Doba užívania verejného priestranstva 

2.1 „Dohoda" sa u7.atvára na dobu určitú - od 01.01.2015 do 31.12.2015. 

Čl. III. 
Sn dzba dane za užívanie verejného priestranstva 

3 .1 Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je stanovenú v zmysle Č.'I. 1 O VZN 
mesta Zlaté Moravce č. 10/2011 o miestnych daniach na území mesta Zlaté Mcmn·ce v znen í 
jeho DODATKU č. 1 s účinnosťou od 01.01.2013 /po ložka č. 14. /. za kažch" 'ti Zcičati 

1112 osobitne užívan éh<_1 verejného priestranstva a každý aj začat)1 cl etl. 11,1slcdm'.JlC: 

> 0,01 €/m 2/dcú - Umiestnenie prenosnej dočas nej garúžc 

3.2 Užívateľ ven~jn.::110 priestranstva na základe tejto Dohody ako clai'iovník uhradí 
nasledovnú výšku dane za užívanie verejného priestranstva za dohodnutú dobu užívnni a 
verejného priestranstva : 

0,01 €/m2/d eľí x 11 m2 x 365 dní 40, 15 f 
(slovom: št yrid~.tť eur pätnásť centov) 

Mesto Zlaté Moravce V\ ľu bí dai1 rozhodnutím. Vyrnbenú cla11 je splatnó v termíne Ll\'Cclcnom 
v rozhodnutí . 

Dai1 za užívanie verejného priestranstva je dai'íovník povinný· uhradiť na účet Mesta 71até 
Moravce č . 33422 162/(POO. IBAN: SK2202000000000033422 l 62, VS: číslo rozhod11 utia. 
alebo v hotovosti clo ľd' :~1d 11ice MslJ Zlaté Moravce . 

4.1 
a) 

Čl. IV. 
Ukončenie užívania verejného priestranstva 

Ukončenie užív '1 nia verejného priestranstvaje možné: 
uplynutím cloj~:c!n anej doby užívania verejného priestrans1v[1 rn1 

Dohody, 
zúklack 

b) písomnou doh m:,;u zmluvn)1ch strán ku d11u uvedenému v dohode o ukunčľnÍ u:7.ívani'1 
verejného pricstľ.1nstva, 

2 



c) výpoveďou vL1stníka v prípade porušenia povinností užívateľom verejného 
priestranstva 
ca) užívateľ nť1.dm1dí daií za užívanie verejného priestranstva v dohodnutom 

termíne ani v náhradnom termíne na základe výzvy, 
cb) užívateľ ne bude rešpektovať výzvu mesta na zabezpečenie údržby 

prenosnej ga:·úže, alebo zmenu vzhľadu prenosnej dočasnej garáže . 
d) výpoveďou \'!astníka, ak sa bude na území predmetného verejného 

priestranstva m:tžovať s výstavbou prípadne iným využitím verejného pľic·stranstvél 

v sú lade s Úzerrn :)·m plánom mesta Zlaté Moravce. 
e) odstránením pľc :: usnej dočasnej garáž.e z verejného priest rnnstva. 

4.2 Ďalej sa zmluvn<.'.· strany dohodli , že vlastník alebo užívateľ môže dohodu vypovedať . 
ak niektorá zo zmlun)·ch strán aj po predchádzajúcom upozornení bude porušuvať 

povinnosti, ku ktorým Sé : zav iazala touto dohodou. 

4.3 Výpovedná ck)h'.1 je 1 mesiac a zač ína plynúť prvým d11om kalenclúrnci1o 111t·siac<1 
nasledujúceho po dorufrní výpovede druhej zmluvnej strane. 

Čl. v. 
Ostatné dojednania 

5.1 Užívateľ sa zuvi!í'.uje predmetné verejné priestranstvo užívať na stw1u\c11)' ličel. 

Úpravy okolia môže u/" ~iteľ vykonávať len so súhlasom vlastn íka. 

5.2 Užívateľ nie je Ppr~1vnen)1 dať užívaný priestor do užívania iném u. 

5.3 Za požiarnu oľhranu a bezpečnosť prenosnej dočasnej garáže , urnicstncm:j nd 
verejnom priestranstve zodpovedá užívateľ verejného priestranstva v zmys le zákonél NR SR 
č . 314/2001 Z. z. o ochľéiľlC pred požiarmi v znení neskorších predpisov v plnom ro1.s:d1u. 

5.4 Užívateľ veľc;11· '·hn priestranstva (cfoiíovník) je povinn)· platiť chu"í /él u/.ív:1ni c· 
verejného priestranst\d po celú dobu užívania verejného priestranstva a2. do d11tt ,ldslrúncn i~1 

prenosnej dočasnej garú ,>c z verej ného priestranstva. 

5.5 Zmluvné stran y ~a dohodli, že pri ukončení dohody je vlastník verejného pľicstrnnstva 
/po uplynutí lehoty, \'ktorej je užívateľ povinný uviesť predmet uží vaniu do pôvodného 
stavu, ktorá je 1 O dn í odo di'í.a, do ktorého bola Dohoda uzatvorená/ opd1vncn)· odstrún i ť 

prenosnú dočasnú ga ľťti na náklady užívateľa a uskladniť ju na mi este určenom vi~1s tníkom 
verejného priestranst \ <.1. \Júklady spojené s odstránením a usk ladnením prenos nej duč:is11c'.i 

garáže znáša užívate ľ ' uh radí ich vlastníkovi na základe faktúry vystavenej 'L1stníkorn 
a zaslanej na adresu ui.ivateľa uvedenú v záhla ví tejto dohody , splatnosť foktl1ry je 1 c.f dní 
odo di1a doručenia faktúľv užívateľovi. 

5.6 Užívateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť vlas tníkmi zmenu 
osobných údajov. 

5.7 Predajom prc 1:< -;111..·j dočasnej gan1ze cfolšej osobe túto dohmb l.étnik<;. h~t\ ''' 

a povinnosti z nej vyp!) " :1jt'.1ce neprecbúdzajú na nového vlastníka prenosnej docasncj gétrťlže. 

5.8 Vlastník verej n,·ho priestranstva prenecháva užívateľovi verejné pricstrnnstvo 
spôsobilé na dohovorené· užívanie a užívateľ ho v takom stave preben1. 



5.9 Užívateľ je po\·irný umožniť vlastníkovi prístup na užívané \ erej né priestrnnstvo na 
základe tejto Dohody z:1 účelom kontroly. 

Čl. Vl. 
Záverečné ustanovenia 

6.1 Okolnosti, ktoré nastanú počas doby užívania verejného priestranstva a nie sú riešené 
v tejto dohode sa mô:l.u sa rieš i ť dodatkom k dohode a jej návrh môže písomne podať k,1žclú 
zo zmluvných strán. 

6.2 Táto dohoda n~1 l: obúda platnosť di''lom jej podpisu obidvom i zmluv11\1111i stranami 
a účinnosť prvým di'lurn do by užívania uvedenej v čl. II ods. 2.1 lejto dohody , 1,é1 spl11en i<1 
podmienky zverejnen ia :cjlo dohody na webovom sídle vlastn íka, t.j . na str~mke Mesta Zl at (· 
Moravce www.zlatemni.<1\·ce .eu. 

6.3 Zmluvné strany prehlasujú , že si túto dohodu riadne prečítali. jej obsahu jXlru7.urneli 
a na znak svojho súhlasu s jej obsahom vl astnoručne a dobrovoľne, nie pod tL1kurn élni Zé : 

nápadne nevýhodn)1ch pudmienok, podpísali . 

6.4 Táto dohoda .il~ vyhotovená v troch exernplúroch , z ktorých dva doslanc vlastník 
a užívateľ dostane je d1~1 ' exemplár. 

13. FEB. 2015 1 3. FEB. 2015 
V Zlatých Moravci é1c h ,1:1a 

Za vlastníka: 

Ing. Serafína Ostriho1fová 
primátorka mes ta 
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V Zla tých Moravciach di'lél 

Užívateľ: 

Ľuboš Dúvid 



D 
č.8 č. 7 č. 6 č . 5 č. 4 

Bytový dom 1. mája č. 4, 6, 8 

so súpisným čís lom 1113 na parcele registra "C" č. 1588/2 

Menný zoznam majitel'ov prenosných garáží: 

č . 1 

č . 2 

Č . 3 

Č. 4 

Ľubomír Uhrecký 

Jozef Blaško 

Eva Skladanová 

Ivan Drahoš 

č . 5 

č . 6 

Č. 7 

č. 8 

Peter Néma 

Eva Skladanová 

Ľuboš Dávid 

Mária Bačíková 

l 1 1 1 
č.3 č. 2 č. 1 
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