
DOHODA č. 1321/2460/2015 
O UŽÍVANÍ VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

umiestnením prenosnej dočasnej ganíže 
(ďalej len „Dohoc!<1") 

--------- --- -·-------------- ------------- ·----~---------- - -~- -- - . -

uzatvorená v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom pup!Jtku 1~1 

komunálne odpady a drob né stavebné odpady v znen í neskorších predpisov ll VZN C 
10/2011 o miestnych daniach na území mesta Zlaté Moi·avce v znení jeho DODAIKU é. i 
účinného od O 1. O 1.2013 

medzi z m 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, primátorkou mesta 
sídlo: Ulica 1. mája č. 2, 953 01 Zlaté Moravce 
IČO : 308 676 
DIČ: 2021058787 
Bankové spojenie: VÚB, pobočka Nitra, expozitúra Zlaté iVl oravce 
č . ú. 33422162/0200 
IBAN: SK2202000000000033422 l 62 

(ďalej len „v lastník" v pr íslušnom gramatickom tvare) 

U ž í vate ľ: 

Eva Skladanová, 

(ďalej len „užívate!"' v prís lušnom gramatickom tV(\rc) 
(ďalej spolu aj „zm lm né :> trany'') 

Zm luvné strany, rešpektujúc zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych dani<ich ;1 111ic:;t1hltn 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení ncskurších pred pi :;v. 
a VZN č. 10/2011 o miestnych daniach na území mesta Zlaté f\.[ornvce v 11:cní j~'hu 

DODATKU č . 1 účinného od 01.01.2013, sa dohodli na uLav1-etí Uuhody ('. 
1321/2460/2015 o užívaní verejného priestranstva umiestne ní m prenosnej dočnsncj 1:'-<lrú:ic /.č i 

nasledovných podmienok : 

Čl. 1. 
Predmet a účel užívania 

1.1 Predmetom užívani a verejného pri estľan stva na d1klacle tejto ,J)ohoc!v u u:li\ :111i 

verej ného pri estrélilSt va umiestne ním prenosnej doc :1snej g:1 r;'tž'_". ; o vn ,·j i:c 
priestranstvo. kture sa nachádza za byto\')'rn d,lrnom slipis11,:· císlo i 11 ~; 11~; 

Ul. 1. mája 4.6J·( \ Zlat)1ch Moravciach špcciľiko\'ané v ods. 1.2 tejt o 111ilu\·y /n:. 



ktorom sú umiestnené prenosné garáže - garáže bez pevného zák ladu/. Jed n<'1 sri o časť 
pozemku v k. ú, Zlaté Moravce, parcela KN registra „C" , číslo parcdv 1588/! 
o celkovej vý mere 3 292 m2 (druh pozemku: zastavané plochy a n:í di oria) \'u 

vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV č . 3453 ). 

1.2 Vlastník verejného priestranstva - Mesto Zlaté Moravce prenechúva už í v<itcľovi clu 
užívania na základe tejto Dohody verejné pri estranstvo, ktoré S<l nachúci1:t1 
za bytovým domom súpisné číslo 111 3 na Ul. 1. 1m\j~1 4,6,8 ,, Zl<1t)•cl1 
Moravciach 

>- za účelom umiestnen ia prenosnej dočasnej ganížc /gar:íž č. 6 - vid'. 
Príloha č. 1 / o výmere 17 m 2 

- :::ák/(I(/ dom:. 

Čl. II. 
Doba užívania verejného priestranstva 

2.1 „Dohoda'' sa uza tvára na dobu určitú - od 01.01.201 S do 31.12.2015. 

ČI. III. 
Sadzba dane za užíva nie verejného priestranstva 

3, 1 Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je stanovená v zmysle Č'l. l O \!/N 
mesta Zlaté Moravce č. 10/2011 o miestnych daniach na území mes ta Zlaté IV!orn\''-'l' v 1.nc11; 
jeho DODATKU č. 1 s lic innosťou od Ol. 01.20n /polo7:k<1 č. 14. i_ za_ha:7.d\· _,_1.i__z;1~< 1l) 

111 2 osobitne užívaného verejného pri estranstva a kal.cl\_fil zač;1t) c!e11 11<1slcdovne: 

Y. 0,01 €/m2/deň - Umiestnenie prenosnej dočasnej ganížc 

3.2 Užívateľ verejného priestranstva na zák lade tej to Dohody ako dat1ovn ík ui:ľ~1LL 

nasledovnú výšku dane za užívanie verejného pri estranstva za clo hoclnutli dobu ~1ž.ív<1ni~: 

verejného priestranstva : 

0,01 €/111 2/deň x 17 111 2 x 365 dní 62,05 ( 
(slovom: šesťdes i a tdva eur päť cen tov) 

Mesto Zlaté Moravce vyrubí daií. rozhodnutím. Vyrnbenú dai'í je sp latnú v term íne uvede1w11; 
v rozhodnutí . 

Da1'í za užívanie verej ného priestranstva je da iíovník pov i nn )1 uhm cl i ť n:-i t'1če t ivlcsta / 1 ~1 t~· 
Moravce č. 33422162/02 00 . IBAN: SK2202000000000013422162, VS: číslo rozhodnt.th:. 
alebo v hotovosti do pokl ad nice Ms(J Zlaté Moravce . 

4.1 
a) 

Čl. IV. 
U končenie užívania verejného priestranstva 

Ukončenie užívania ve rej ného priestranstva _j e možné: 
uplynutím dojedna nej doby už, ívan ia ve rejného priestrnnstvn na 
Dohody, 

b) písomnou dohodo u zmluvných strún ku d1'íu uvedenému v dohode o ukončen í u/.ívcini:.: 
verejného priestranstva, 
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c) výpoveďou vlastníka v prípade porušenia povinností užívakľorn ve rejné ho 
priestranstva 
ca) užívateľ neuhradí daň za užívanie verejného priestranstva v dohod nutom 

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

prenosnej garúže . alebo zmenu vzhľadu prenosnej cločC1sne.i garóž.e . 
d) výpoveďou vl<1stníka. ak su bude na území predmetného \ľrt'jn(·lw 

priestranstva uvažovať s výstavbou prípadne in)1m využ itím verejného priľstranst vn 
v súlade s Územn)1m plánom mesta Zlaté Moravce . 

e) odstránením prenosnej dočasnej garáže z verejného priest ranstva. 

4 .2 Ďalej sa zmluvné strany dohodli , že vlastn ík alebo užívateľ môže clohoclu v~· poved,1ť. 
ak niektorá zo zmluvn)1ch strán aj po preclchúdzajC1com upozornení bude ľ>ll rLJ šuv,iľ 

povinnosti , ku kto rým sa /~!viazala to uto dohodoLJ. 

4.3 Výpovedná doba je 1 mesiac a zač ína plynúť prvý·m d11om kalenclúrneho mcsi:1c<1 
nasledujúceho po doručení výpovede drnhej zmluvnej strane. 

Čl. v. 
Ostatné dojednania 

S.1 Užívateľ sa zavä/uje predmetné \ erejné priestranstvo užÍ V(t ť nu stanu\ 1_·11) (:l·ci. 
Úpravy okolia môže užívateľ vykonávať len so súh lasom vlastníka. 

S.2 Užívateľ nie je oprúv nený dať užívaný priesto r do užívania inému. 

S.3 Za požiarnu ochranu a bezpečnosť prenosnej dočasnej garú7.e . umiľstnenľj r•:: 
verejnom priestranstve zod povedá užívate ľ verej ného priestranstva v ?mysle 1.úkui:~t NlZ Sl< 
č . 314/2001 Z. z. o oclmtnľ pred požiarmi v znení neskllľších pn.:·clpisov v plnum ru:-.:;<ihu. 

S.4 Užívateľ verej ného pri estranstva (cia11ovník) je povinn)1 pl<1tiť dnr1 Z.cl u:i.Í\ ,m;,_ 
verejného priestranstva po celú dobu užívania verejného priestranstva až do cl11 a odsLrún~·ni:: 
prenosnej dočasnej garáže z verejného priestranstva. 

S.S Zmluvné strany sa dohodli , že pri ukončen í dohody je vlastn ík vľrľjného pľr és lr<1!1:; \\ :: 
/po uplynutí lehoty, v ktorej je užívateľ povin n)1 uviesť predmet uúv·u11i:: clu pt1vud11(·!1u 
stavu, ktorá je 10 dn í odo di'rn. do ktorého bo la Dohod:1 Lmll\'Uľcn:\/ upľú v111.· :l\' udslr;'rni~

prenosnú dočasnú garáž na nákl ady už í vateľa a uskladniť ju rrn miL·stc urccnum \ lllstrnkui!i 
verejného priestranstva. Nit klady spojené s ocl st rúnením a uskladnením prcnosnLj dol'.·:i:m< 
garáže znáša užívateľ a uhradí ich vlastníkovi na základe faktúry vystavenej \'lastníkurl: 
a zaslanej na adresu užívateľa uvedenú v záhl aví tej to dohody, sp ! Htnosť fHktC1r:-' je 1 "t dní 
odo d!l.a doručenia faktúry u žívateľo v i. 

S.6 Užívateľ je povinn)' bez zbytočné ho odkladu písomne uznúmiľ vL1stníko \ i 1111c1:u 
osobných úda jov. 

S. 7 Predajom prenosnľj do časnej garnze cľulšcj osubc t~1to ck>hoda /.ani L"1. rir:, \ ;; 
a povinnosti z nej vyplýv ,1j úee neprechádzaj ú na nového vl<1s tníka prenosnej docas11'-·j ~p1r,':/ľ. 

S.8 Vlastník verej ného priestranstva prenecháv'l užívateľovi verejné pri1:·strnnstvu 
spôsobilé na dohovorené užívanie a užívate ľ ho v takom stuve preberú. 



5.9 Užívateľ je povinný umožniť vlastníkovi prístup na užívané verejné priest r:lnst \ u ::: . 

základe tejto Dohody za účelom kontroly . 

Ó. Vl. 
z~1vcrečné ustanovenia 

6.1 Okolnosti, ktoré nastanú počas doby užívania ve rejného priestrnnst\'a n ni'-' sl! ri'-'šrn 1'.· 
v tejto dohode sa môžu sa riešiť dodatkom k dohode a jej nú vrh môže písomne pud,1ť kJid': 
zo zmluvných strán. 

6.2 Táto dohoda nadobúda platnosť d11om jej podpisu ob idvom i zmluvnými stran~imi 

a účinnosť prvým di1om doby užívania uvedenej v č l. II ods. 2.1 tejto dohody, 1.:1 splm·ni~1 

podmienky zverejnenia tejto dohody na webovom sídle vlastníka, t.j. na strúnke Mľsta 7.l:1tl'.· 
Moravce www.zlaternornvce.eu. 

6.3 Zmluvné strany prehlasujú, že si túto dohodu riadne prečítali, _jej obs,1hu purot:.tlilh: I; 

a na znak svojho súhlasu s jej obsahom v l astnoručne a dobrovoľne, nie pocl tlakurn :1ni F: 

nápadne nevýhodn ých podmienok, podpís~·lli . 

6.4 Táto dohoda j e vyhotovená v troch exemplóroch, z ktorých dva dostane vl~1stník 

a užívateľ dostane jeden exemplár. 

O Z. APR. 2015 
V Zlatých Moravciach di1a „.„ .„ „ 

Za vlastníka: 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mes ta 

4 

O 2. APR. Z015 
V Zlatých fVlornvciach d11a .„„ „ •.. 

Užívateľ: 

) 

Eva Skladanov:í 



D I~ 
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 

lf_I_] 
č.3 č. 2 č. 1 
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