
DOHODA č. 1321/2454/2015 
O UŽÍVANÍ VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

umiestnením prenosnej doča s n ej garáže 
(cfalej len „Duhoda'' ) 

uzatvorená v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o mies tn ych cl~m i ach a mi estnom pupla\l.u Z<i 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v :z.není neskorš ích predpiso\ :i \//N č . 

10/2011 o miestnych daniach na území mesta Zl até Moi«wce v znení jeho DODATKU č . 1 
účinného od O 1.01.2013 

medzi z rn 1 u v n ý m i s t r a n a m i 

V 1 a st ní k: 

MESTO ZLATÉ MORAVCE 
zastúpené Ing. Serafínou Ostrihoňovou, prirnátorkou mesld 
sídlo: Ulica 1. mája t:. 2, 953 01 Zlaté Mo ravce 
IČO: 308 676 
DIČ: 2021058787 
Bankové spojenie: VÚB, pobočka Nitra, expozitúra Zlaté Moravce 
č . ú. 33422162/0200 
lBAN: SK2202000000000033422162 

(ďalej len ,,vlastník" v prí slušnom gramatickom tvare) 

U ž í vate ľ: 

Jozef Blaško, 

(ďalej len ,,užívate!''' v prí slušnom gramatickom tvare) 
(ďalej spolu aj „zmluvné strany'·) 

Zmluvné strany, rešpektujúc zákon č . 582/2004 Z. z. o miestnych dan iac h :1 rn i estnoľ: , 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení ncskmších prcdp:su" 
a VZN č. 10/2011 o miestnych daniach na území mest<\ Zlaté fVIorn\'cé ' /::1..'.11í ;·:ht: 
DODATKU č . 1 C1činného od 01 .01 .201 1. s~1 dohodli na l17.~tvľctí [)dwt!Y (· 

1321/2454/2015 o užjvan i \'e re.Jného priestrnnsl\ 'ét umiestnením prenosnej duč~hn,·j :· ~ \ľ~\).,· 1:~, 

nasledovných podmienok : 

Čl. 1. 
Predmet a účel užív ania 

1.1 Predmetom uz1 vani a vere.i ného priestrnnst \' l\ na 1.úk ! ~ i de kj to ,. Uohcd :.· '" u:/.11 ~111, 
verejného priestr,111stva um i c st n ľ 1 1 í rn pn: IHhnc.i du1.\1sn1..'i ~2.:w\/t..'.. .i ': '1..'„'-'.Jl1'
priestranstvo, ktuté sa nachúdza za byto v)·rn dum urn súpisné cí s\;, i l J _i n:1 
Ul. 1. mája 4,6.8 v Zlatých Mora\'ciach špec ifik ované v ods. 1.2 tej to 1.ntlu\ y /n~t 



ktorom sú umiestnené prenosné garáže - garáže bez pevného základu/. Jed nú sa o časť 
pozemku v k. ú. Zlaté Moravce, parcela KN registra „C", číslo parcely 1588/l 
o celkovej výmere 3 292 m2 (druh pozemku: zastavané plochy a núdvoľia) vo 
vlastníctve mesta Zlaté Moravce (L V č. 3453 ). 

1.2 Vlastník verejného priestranstva - Mesto Zlaté Moravce prenechúva užírntcľovi du 
užívania na základe tejto Dohody verejné priestranstvo, ktoré s~1 nachúdz,1 
za bytovým domom súpisné číslo 111 3 na Ul. 1. mája 4,G,8 v Zlutých 
Moravciach 

~ za účelom umiestnenia prenosnej dočasnej garúžc /garúž č. 2 - víd'. 
Príloha č. 1 / o v)rmere 18 m2 

- aíklud dune . 

Čl. II. 
Doba užívania verejného priestranstva 

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

Čl. III. 
Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva 

3.1 Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je stanovená v zmysle Č'I. 10 VZN 
mesta Zlaté Moravce č . 10/2011 o miestnych daniach na území mesta Zlaté Mon1 vcc v znení 
jeho DODATKU č. 1 s účinnosťo u od O 1.01.2013 /položka č . 14. /, za kažcl)· il.J z:ičat 'Í 

1112 osobitne užívaného verejného priestranstv8 8 lrnžd)1 aj začal)' c!ei'l nasledovne: 

~ 0,01 €/m2/deň - Umiestnenie prenosnej dočasnej garúžc 

3.2 Užívateľ verejného priestranstva na zúklade tejto Dohod y ako cb1'lov ník ul1ľ<1di 

nasledovnú výšku dane 7.a užívanie verejného priestranstva za dohodnutú dobu užív~rn i u 

verejného priestranstva: 

0,01 €/m2/deň x 18 111 2 x 365 dní 65,70 f 
(slovom: šesťdesiatpäť eur sedemdesiat centov) 

Mesto Zlaté Moravce vyrubí dai'l rozhodnutím. Vyrubenú da11 je splatnú v termíne t!\'ľclcnorn 
v rozhodnutí . 

Da11 za užívanie verejného priestranstva je dar"lovník povinn)1 uhradiť na účet fVlcs ta Zbté 
Moravce č. 33422162/0200, IBAN: SK22020000000000334221 62, VS: číslo rozhodnutia . 
alebo v hotovosti do pokladnice MsÚ Zlaté Moravce. 

Čl. IV. 
U končenie užívania Vľrejného priestranstva 

4.1 Ukončenie užívan ia verejného priestranstva je možné: 
a) uplynutím dojednanej doby užívania verejného priestranstva 11~1 í'.úkl<1dc 

Dohody, 
b) písomnou dohodou zmluvných strán ku cl11u uvedenému v dohode o ukončení uží van i:1 

verejného priestranstva, 
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c) výpoveďou vlastníka v prípade porušerna povinností užívateľom vc1\.:jn 1..'hu 
priestranstva 
ca) užívateľ neuhradí dai1 za užívanie verejného priestranstva v dohodnutom 

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

prenosnej garáže, alebo zmenu vzhľadu prenosnej dočasnej gad1že. 
d) v)ipoveďou vlastníka, ak sa bude 1rn (11.cmí predmctn(·lrn \ ľrľj11Jrn 

priestranstva uvažovať s výstavbou prípadne in)·rn využitím verejného priL·str<lllSlV<i 
v súlade s Územn)1m plánom mesta Zlaté Moravce. 

e) odstránením prenosnej dočasnej garáže z verejné!10 priestranstva. 

4.2 Ďalej sa zmluvné strany dohodli , že vlastník alebo užívateľ môže dohodu vypovednť. 
ak niektorá zo zmluvn)1ch strán aj po predchádzajúcom upozornení bude porušovať 

povinnosti , ku ktorým sa zaviazn la touto dohodou . 

4.3 Výpovedná doba jc 1 mesiac a začína plynt'.1ľ pr\·)1m d11l)m kakmlúrnch,1 1m·:~i~1c<1 

nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

(].v. 
Ostatné dojednania 

5 .1 Užíva teľ sa zaväzuje predmetné verej né priestranstvo uží Vdť na slano \'('11) úč:cl. 

Úpravy okolia môže užívate!· vykonávať len so súhlasom vbstník<t. 

5.2 Užívateľ nie je oprávnený dať užívaný priestor do užívania inému. 

5.3 Za požiarnu ochranu a bezpečnosť prenosnej dočasnej gará?.e, umies tnenej 1rn 
verejnom priestranstve zodpovedá uží vateľ verejného priestranstva v zmysle zálw11'1 NIZ SI<. 
č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov v plnom ru1.s<1hu . 

5.4 Užívateľ verejného priestranstvJ (daúovník) je povinný pl<1tiť clrn1 /.ll u?. í1 ·,miľ 

verejného priestranstva po celú dobu užívania verejného pricstrnnstv8 až. clo dl18 uJstra11u1i<i 
prenosnej dočasnej garáže z verej ného priestranstva. 

5.5 Zmluvné strany sa dohod li, že pri ukončen í dohody je vlastník verejného priľslr<mst\'él 
/po upl ynutí lehoty, v ktorej je uží vateľ povinn)' uviesť predmet užívania clu pľlvudnélw 

stavu, ktorá je 10 dní odo cli1a, do ktorého bola Dohoda u1.<1tvorcnú/ opn'1vnľn)' udstľť111iť 

prenosnú dočasnú garáž na náklady už ívateľa a uskladniť ju na mieste určenom vl<1stníkn111 
verejného priestranstva. Náklady spojené s odstránením a uskladnením prenosnej cloč:isnľj 

garáže znáša užívateľ a uhradí ich vlastníkovi na zúklacle faktúry vystavenej \'lctstníkorn 
a zaslanej na adresu uží vateľa uvedenú v záh laví tejto cll)hocly, splatnosť fäkt(11y je 1 ~ dní 
odo di1a doručenia faktúry užívateľovi . 

5.6 Užívateľ je povin11)1 bez zbytočného odkladu písomne oznúmiť vlastníku\ i ~~lllťlHi 

osobných údajov. 

5.7 Predajom prenosnej dočasnej garaze ďalšej osobe táto clohoc\c..1 zanikú. Prúv<1 
a povinnosti z nej vyplýv<1jt'1ee neprechúdzajú na nového v1'1st11íkn prenosnej duč,1s:1ľ.i g_'.lľ'.°i).ľ. 

5.8 Vlastník verejného priestranstva prenecháva užívateľovi verejné pi iľs tr~rnst vu 
spôsobilé na dohovorené u:l.ívan ie a užívateľ ho v U1ko111 stave preberú . 

.., 
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5.9 Užívateľ je povinný umožniť vlastníkovi prístup na užívané ve rej né priestrnnstvo na 
základe tejto Dohody za účelom kontroly . 

Čl. VI. 
Záverečn é ustanovenia 

6.1 Okolnosti , ktoré nastanú počas doby užívania ve rej ného priestranstva a nie :)Ú riešené 
v tejto dohode sa môžu sa riešiť dodatkom k dohode a jej náv rh môže písomne podať kctžc!(1 
zo zmluvných strán. 

6.2 Táto dohoda nadobúda platnosf d11om jej podpisu obiclvorn i /rnlu\ n)· rni :; tr;m:1111i 
a účinnosť prvým di1om doby užívania uvedenej \ č l. ll ods. 2.1 tejto do hody. / é\ splnc11i<; 
podmienky zverejnenia tej tu dohody na webovom sídle vlastníka. t.j . na strún ke fvlc stc1 Zlaté 
Moravce www.zlaternoravce.eu. 

6.3 Zmluvné strany prehlasujú, že si túto dohodu riadne prečíta li, j ej obsahu purnzurnel i 
a na znak svojho súhlasu s jej obsahom vlastnoručne a dobrovo ľne. nie pod tlakurn <tni z;1 
nápadne nevýhodných podmi enok. podpísali. 

6.4 Táto dohoda je vyhotovená v trnch exernpl ťl roc h . /. ktor)'ch dva dosl:\1 1'.· \ LL;tn íL 
a užívateľ dostane jeden exemplár. 

1 3. FEB. 2015 
V Zlatý·ch Moravciach d11 ,1 

Za vlastníka: 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 
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1 3. FEB. 2015 

Užívate ľ: 

_,/J /; / '/ _ „ _____ , 
.J ozef Blaško 

/ 

/ 



D 
č.8 č. 7 č.6 č. 5 č. 4 

Bytový dom 1. mája č. 4, 6, 8 

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

Menný zoznam majiteľov 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 

č. 3 č.2 č. 1 
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