
DOHODA č. 1321/2452/ 2015 
O UŽÍVANÍ VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

umiestnením prenosnej dočasnej garúže 
(ďa l ej len „Dohoda") 

uzatvorená v zmysle zákona č . 582/2004 Z. z. o miestnych dan iach a miestnom popl~1lku z~1 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov <l VZN Č'. 

10/2011 o miestnych dan iach na území mesta Zlaté !Vlo'ravcc v znení _jehu DOD/\TKU (:. l 
účinného od 01.01 .201 3 

medzi z rn 1 u v n ý m i s t r a 11 a m i 

V l a s t 11 í k: 

MESTO ZLATÉ MORAVCE 
zastúpené lrrg. Serafínou Ostrihoiiovou, prirnútorkou mľsl<1 

sídlo: Ulica l. mája č. 2, 953 01 Zlaté Moravcl: 
l ČO: 308 676 
orč: 2021058787 
Bankové spojenie: VlJB , pobočka Nitra, expozitúra Zlaté Mornvce 
Č . U. 33422 162/0200 
l BAN: SK2202000000000033422 162 

(cľalej len ,,v lastník" v príslušnom gramatic kom tvare) 

Už í vat e !': 

Ľubomír llh reck) , 
a manželka Dana lJhreck;i, 

(ďalej len „užívatel'" v pr íslušnom gramatickom tvare) 
(cľalej spolu aj ,,zmluvné st rany") 

Zmluvné strany, rešpektujúc zókon č . 582/2004 Z.. z. o miestnych chniach ~1 rnicstnurn 
poplatku za ko rnu n::ílnc uclpad) a dro bné stavebné L)dp<1dy \' 1.11-:'ní 1wskurších prľdpisu1 

a VZN č. 10/2011 o miestnych daniach na Li zemí mesU1 Zlaté rvlorm'Cl' v 1.11l·ní jchc! 
DODATKU č . 1 úči1 rné ho od 01.01.2013, sa dohodli nn u:a1vrľtí Uuhudy (·. 
132 1 /2452/2015 o užívaní ve rejného pri estranstva umiestnením prenosnej dočasnl'j .:i.ar:1iľ ~~<: 

nasledovných podmienok : 

Čl. 1. 
Prednwt a účel n}inrnia 

1.1 Predmetom uz1\·an1;1 verejného pľicstrnnst\ ~l 1w zúkl<iCk lc_jiu „Uohuch ·,; uži1':111í 
ve rejného priestrnn::;tva urn iestrn:nírn prenusncj doč<1snej gctľÚŽl'„ .i'-' \'Cl",Jll•_· 

priestranstvo, ktoré sa nachúdz<i za bytuv)1rn dornun~ sCipisné čísizl 1 l l ::: n:, 



Ul. 1. mája 4,6,8 v Zlat)1ch Moravciac h špecifikované v ods . 1.2 tejto zmluvy /im 
ktorom sú umiestnené prenosné garáže - garúž.e bez pe\ ného zúklnclu/. Jcd11,'1 sa u čc1sľ 
pozemku v k. ú. Zlaté Moravce, parcela KN registra „C", číslo parcdy 1588/l 
o celkovej výmere 3 292 m2 (druh pozemku: zastavané plochy a núdvoria) vu 
vlastníctve mesta Zlaté Moravce (L V č . 3453 ). 

1.2 Vlastník verejného priestranstva - Mesto Zlatč Moravce prenechúva užívaleľo\·i du 
užívania na základe tejto Dohody \t:ľľjné priestrnnstvo, ktoré s;1 m1chnc\z,1 
za bytov)1m domom súpi sné číslo 11 l J na Ul. 1. rnújn --1.ó.8 \ 7ht\•ch 
Moravciach 

> za účelom umiestnenia prenosnej dočasnej garážc /garúž č. l - vid'. 
Príloha č. 1 / o výmere 15 m2 

- zcíklod done . 

Čl. II. 
Doba užívania verejného priestranstva 

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

Č~l. III. 
Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva 

3.1 Sadzba dane za užívanie verejného prieslrnnstva je stanovenú v zmysle c"I. 1 O Vl.N 
mesta Zlaté Moravce č. 10/2011 o miestnych daniach na C1z.e111í meste\ Zl::ité Moran·e ,. l'.!1ľl1Í 

jeho DODATKU č. 1 s účinnosťou od 01.01.2013 /polož.kn č . 14 . /. 1.a kt1žcli'_ilj_.,0_;iC·u1)_ 
m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a kažcl\'1 aj zač al)' clc11 nas!ťdovni:: 

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

3.2 Užívateľ verejného priestranstv8 na z{1klade tejto Dohody ako cbiíovník uhľ:1dí 

nasledovnú výšku dane za užívanie w rejného priestra11slva za dohodnutú dobu už.Í\'<lltÍ<! 
verejného priestranstva : 

0,01 €/m2/deň x 15 m2 x 365 dní 54,75 € 
(slovom: päťdesi atštyr i eur sedemdesiatpäť centov) 

Mesto Zlaté Moravce vyrubí da11 rozhodnutím. Vyrn bcn~1 clli 11 .i c sp 1 ~ttnú v termíne uvedenom 
v rozhodnutí . 

Daú za užívanie verejného priestranstva je dai'íovník povinn) uhradiť 11:.1 Lll~Ct l\kst~t /l ,1t1:· 
Moravce č. 33422162/0200, IBAN: SK2202000000000033422162, VS: číslo rozhodmiíi<t. 
alebo v hotovosti do pokladnice MslJ Zlaté Moravce . 

4.1 
a) 

ČJ. IV. 
Ukončenie užívania verejného priestranstva 

Ukončenie užívania verejného priestranstva je možné: 
uplynutím dojednanej doby užív~ini<1 vcrcjm~ho priestr~mstva nll 

Dohody. 
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b) písomnou dohodou zmluvných strán ku d1'iu uvecknému v dohode o ukončení užívétnit1 
verejného priestranstva. 

c) výpoveďou vlastníka v prípade porušeni<t povinností už.ívateľom verejného 
priestranstva 
ca) užívateľ neuhradí daI'í za užívanie verejného priestranstva v dohodnutom 

termíne ani v náhradnom termíne na základe výzvy, 
cb) užívateľ nebude rešpektovať výzvu mesta na Zllbezpečenie t'.1clržby 

prenosnej garáže. alebo zmenu vzhľadu pn:nosnej dočasnej gad1že. 
cl) vý·poveďou vlastníka. ak sa bude na území predmetného n:rejn\'.·ho 

priestranstva uvažovať s výstavbou prípadne iným \')'Užitím verejného priestrnnst\'CI 
v súlade s Územn)1rn plánom mesta Zlaté Moravce. 

e) odstránením prenosnej dočasnej garáže z verejného priestr8nstv8. 

4.2 Ďalej sa zm luvné strany dohodli. že vlastník alebo užívateľ môže clohoclu vypovedať. 
ak niektorá zo zmluvn)1ch strán aj po preclchúclzajúcom upozornení bude porušovať 

povinnosti, ku ktorým sa zaviazala touto dohodou. 

4.3 Výpovedná doba je 1 mesiac a začína plynúť J)rv)·m cl1'iom kalendórnehu mesinca 
nasledujúceho po doručení v)ipovede druhej zmluvnej strane. 

Čl. v. 
Ostatné dojednania 

5. 1 Užívateľ sa zaväzuje predmetné verejné priestrnnstvo užívať na stéll10\ cn)· (1čel. 

Úpravy okolia môž.e užívateľ \')'konávať len so súhlasom vlsstníb. 

5.2 Užívateľ nie je oprúvnený dať užívaný priestor do užívani<t inému. 

5.3 Za požiarnu ochranu a bezpečnosť prenosnej dočasnej gará?.e. umiestnenej nJ 
verejnom priestranstve zodpovedá užívateľ verejného priestranstv<t v zmysle zúklln<1 NR '.W 
č . 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení nc:-.kuL~ích pred pi so\ v plnom r\vs,iiw 

SA Užívateľ verejného priestranstvc1 (cla11cwník) je pc)\inn)1 platiť clu!1 Zél u/.í vérnic 
verejného priestranstva po celú dobu užívania verejného priestranstva až clo cl1'ia odstráneni;1 
prenosnej dočasnej garáže z ve rejného priestranstv8. 

5.5 Zmluvné strany Sll dohodli, že pri ukončení dohody je vlastník verejného pricstr~mstv'' 
/po uplynutí lehoty, v ktorej je užívateľ povinn)1 uviesť predmet užívania clo povoclnéhl1 
stavu, ktorá je IO dní odo cl11ct. clo kturého bob Dllhod,1 u1;1tvore11(1/ updrnrn)1 odst:·úniť 

prenosnú dočasnú garáž na 112tklady užívateľa a uskladniť ju na mieste určenom vL1stníku111 
verejného priestranstva. Náklady spojené s odstránením a uskladnením prenosnej dočasnej 

garáže znáša užívateľ a uhradí ich vlastníkovi na zákl<tcle faktúry vystavenej vl;1stniko111 
a zaslanej na adresu užívateľa uvedenú v záhlaví tejto dohody, splatnosť faktt'.1ry je 14 dní 
odo d1'ia doručenia faktúry užívateľovi . 

5.6 Užívateľ je pov inn)' bez zbytočného odkladu písomne oznúmiť vl<tstníkovi l111enu 

osobných údajov. 

5. 7 Predajom pr2nosnej dočasnej garnze cľ<1lscj oso hl' túto dohoda zem iki. ľ rú Vél 

a povinnosti z nej vyplývajúce neprecháclzaj (1 na nového vl<1stnik<1 prenosnej duč·ctsnt'j gct L'1 /.c. 

') 

,) 



5.8 Vlastník verejného priestranstva prenecháva užívateľovi verejné pľicstnmst\'u 

spôsobilé na dohovorené užívanie a užívateľ ho v takom st~1ve preberá. 

5.9 Užívateľ je povinný umožniť vlastníkovi pľístup na užívané verejné pľiestr<1nstvu 11<1 

základe tejto Dohody za účelom kontroly . 

Čl. Vl. 
z,1verečné ustanovenia 

6.1 Okolnosti , ktoré nasta nú počas doby užívania verejného priestranstva a nie SÚ riešené 
v tej to dohode sa môžu sa r ieš iť dodatkom k dohode a jej nú vrh môže písomne podať každú 
zo zmluvných strán. 

6.2 Táto dohoda nadobúda platnosť d11om jej podpisu obidvomi zml uv nými strél!ldm i 
a účinnosť prvým di1om doby užívania uvedenej v čl. II ods. 2.1 tejto dohody. /d spln-'lli<t 
podmienky zverejnenia tejto dohody na vvcbovom sídle vlastn íka, t.j. na strúnke fVlcsld l.lalé 
Moravce www.zlatemoravcc.eu . 

6.3 Zmluvné strany prehlasujú, že si túto dohodu riadne preč ítali . jej obs<1hu purozumeli 
a na znak svojho súhlasu s jej obsahom vlastnornčne n dobrovoľne. nie pod tlakom uni z'i 
nápadne nevýhodných podmienok. podpísali . 

6.4 Táto dohoda je vyhotovená v troch exemplúroch. 7 ktor)Th dva clostnne vl,1·-;t11il. 
a užívateľ dostane jeden exemplár. 

2 3. FEB. 2015 
V Zlatých Moravciach dúa „ „ „„ „ 

Za vlastníka: 

Ing. Serafína Ostriho1'íovú 
primútorka mesta 

2 3. FEB. 2015 

V Zlatých Moravc iach c!11a „ „„ „„ 

lJ7. ív alľľ: 
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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 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 

1-~ 
č. 3 č.2 č. 1 
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