
DOHODA č. 132112179/2015 
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 popl atku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN č . 

10/2011 o miestnych daniach na území mesta Zlaté Moravce v znení jeho DODATKU č. 1 
účinného od 01.01.2013 

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, prirnátorkou mesta 
sídlo: Ulica 1. mája č. 2, 953 01 Zlaté Moravce 
IČO: 308 676 
DIČ: 2021058787 
Bankové spojenie: VÚB , pobočka Nitra, expozitúra Zlaté Moravce 
č. ú. 33422 162/0200 
IBAN: SK.2202000000000033422162 

(ďalej len „vlastník" v príslušnom gramatickom tvare) 

Užívateľ: 

Ján Štift, 

(ďalej len „užívate!'" v príslušnom gramatickom tvare) 
(d'alej spolu aj „zmluvné strany'·) 

Zmluvné strany, rešpektujúc zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach :1 miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 
a VZN č. 10/2011 o miestnych daniach na území mesta Zlaté Moravce v znení jeho 
DODATKU č . 1 účinného od 01.01.20LL sa dohodli na uzavretí Dohody č. 

1321 /2 179/2015 o užívaní verejného prieslranstva umiestnen ím prenosnej dočasnej g~1r:1:/. 1_' 7.~\ 

nasledovných podmienok: 

Čl. [. 
Predmet a účel užívania 

1.1 Predmetom LlZl vania verejného priestranstva na zóklade tejto ,,Dohody n u7.ív:rn í 
verejného priestranstva umiestnením prenosnej dol'asnej garúže" .ľ·-' \ t'rCJrlľ 
priestranstvo, ktoré sa nachúdz::i z~1 bytov)1m domom súpisné čísiJ l l 2:'\ n~. ! 



Ul. 1. mája 10,12,14 v Zlatých Moravciach špecifikované v ods . 1.2 tejto Lm lu\'y /11~1 
ktorom sú umiestnené prenosné garáže - garáže bez pe,·ného základu/. Jed11(1 sa o črtsľ 
pozemku v k. ú. Zlaté Moravce. parcela KN registra „C", číslo parcely 1588/1 
o celkovej výmere 3 292 m2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria ) vo 
vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453). 

1.2 Vlastník verejného priestranstva - Mesto Zlaté Moravce prenecháva u7Í\ ~iteľovi do 
užívania na základe tejto Dohody verejné priestranstvo, ktoré s~i 11ac11~:1d1~1 

za bytovým domom súpisné číslo 1125 na Ul. l. máj a 1O,12. 1 ~ v Zlat)'cli 
Moravciach 

> za účelom umiestnenia prenosnej dočasnej garáže /garáž č. 1 - vid'. 
Príloha č. 1 / o výmere 20 m2 

- základ dane . 

Čl. 11. 
Doba užívania verejného priestranstva 

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

Čl. 111. 
Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva 

3.1 Sadzba dane za užívanie verejného priestranstvél je stanovenó v zmysle C!. 1 O Vii< 
mesta Zlaté Moravce č. 10/2011 o miestnych daniach na území mesta Zlaté Mor;wce v mení 
jeho DODATKU č. l súčinnosťou odOl.0 1.2013/položkač.14./, zakažcl)·aj začat\. 

1112 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý dei1 nasledovne : 

> 0,01 €/m2/deň - Umiestnenie prenosnej dočasnej ganiže 

3.2 Užívateľ verejného priestranstva na zúklade tejto Dohody ako drn1 ornik uhrndí 
nasledovnú výšku dane za užívani e verejné hu priestranstva za dohodnut(1 dubu u7.Í\ ~lllid 
verejného priestranstva : 

0,01 €/m2/de1'í x 20 1112 X 365 dní 73,00 € 
(slovom: sedemdesiattri eur) 

Mesto Zlaté Moravce vyrubí da11 rozhodnutím. Vyrubenó da11 je sp latnú v termíne U\ edenom 
v rozhodnutí . 

Dai1 za užívanie verejného priestranstva je dal'lovník povinn)' uhradiť na účet Mesta Zlaté 
Moravce č. 33422162/0200, IBAN: SK2202000000000033422162, VS : číslo rozhodnutia. 
alebo v hotovosti do pokladnice MsÚ Zlaté Moravce. 

4.1 
a) 

Ó. IV. 
Ukončenie užívania verejného priestranstva 

Ukončenie užívania verejného priest ranstva je možné: 
uplynutím dojednanej doby užívania verejného priestranstva na 
Dohody, 



b) písomnou dohodou zmluvných strán ku dúu uvedenému v dohode o ukončení užívania 
verejného priestranstva, 

c) výpoveďou vlastníka v prípade porušenia povinností už.ívateľom verejného 
priestranstva 
ca) užívateľ neuhradí daú za užívanie ve rejného 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 garáže, 
d) výpoveďou vlastníka, ak sa bude na území predmetného verejného 

priestranstva uvažovať s výstavbou prípadne iným využitím verejného priestrcrnstvn 
v súlade s Územným plánom mesta Zlaté Moravce. 

e) odstránením prenosnej dočasnej garáže z verejného priestrnnstva. 

4 .2 Ďalej sa zmluvné strany dohodl i, že vlastník alebo užívateľ môže dohodu \·ypovcclať . 
ak niektorá zo zmluvných strán c~ j po predchádzaj(1com upozornení bude porušovať 

povinnosti, ku ktorým sa zaviazala touto dohodou. 

4.3 Výpovedná doba je 1 mesiac a začína plynúť prvým dI1om kalendárneho rnesiéK<J 
nasledujúceho po doručení výpovede druhej zml uvnej strane. 

Čl. v. 
Ostatné dojednania 

5.1 Užívateľ sa zaväzuje predmetné verejné priestranstvo u žívať na stanoven)1 účel. 
Úpravy okolia môže užívateľ vykonávať len so súhl asom vlastníka. 

5.2 Užívateľ nie je oprávnený dať užívan)1 priestor clo užívania inému. 

5.3 Za požiarnu ochranu a bezpečnosť prenosnej dočasnej garóže, urniťslnenej nu 
verejnom priestranstve zodpovedá užívJtcľ verejného priestranstva v zmysle zúko1w NR SR 
č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predp isov v plnom ro1.sahu. 

5.4 Užívateľ verejného priestranstva (clai1ovník) je povinn)· platiť clai1 za užívanie 
verejného priestranstva po celú dobu užívania ve rejného priestranstva až clo cl11'1 oclst d111,~nia 

prenosnej dočasnej garáže z verejného priestranstva. 

5.5 Zmluvné strany sa dohodli , že pri ukončení dohody je vlast ník verejného pri1_· :;lrcL1stv:1 
/po uplynutí lehoty , v ktorej je užívateľ povinný uviesť predmet užívania do p1)\·odrn:'.·lio 
stavu, ktorá je 1 O dní odo dtl.a, do ktorého bola Dohoda uz'1tvorenó/ oprávnený odstrúniť 
prenosnú dočasnú garáž na náklady už í vateľa a uskladniť ju na mieste určenom vlastníkom 
verejného priestranstva. Náklady spojené s odstránením a uskladnením prenosnej dočnsnej 

garóže znáša užívateľ a uhradí ich vlastníkovi na zóklacle faktúry vystavenej v!,1st11íkom 
a zaslanej na adresu užívateľa uvedenú v záhlaví tejto dohody, spl'1tnosť ú1ktt'.1ry je 1 "1- ,Jni 
odo dtl.a doručenia faktúry užívateľovi. 

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

5.7 Predajom prenosnej dočasnej gmaze ďalšej osobe táto dohoda zn1111.:a. Pr:'l\'a 
a povinnosti z nej vyplývajúce neprechácl1.c1jú na nového vlastníka prenosnej dočasnej gu1j/,e. 

') 

.) 



5.8 Vlastník verejného priestranstva prenecháva uží vateľovi verejné priestranstvo 
spôsobilé na dohovorené užívanie a užívateľ ho v takom stave preberá. 

5.9 Užívateľ je povinný umožniť vlastníkovi prístup na užívané verejné priestranstvo na 
základe tejto Dohody za účelom kontroly . 

Čl. Vl. 
Záverečné ustanovenia 

6.1 Okolnosti , ktoré nastanú počas doby užívania verejného priestranstva a nie sú ri ešenť 

v tejto dohode sa môžu sa riešiť dodatkom k dohode a jej návrh môže písomne podať kaž.clú 
zo zmluvných strán. 

6.2 Táto dohoda nadobúda platnosť di'10 m jej podpi su obidvomi zmluvn)'rn i slrn11<1111 i 
a účinnosť prvým d11orn doby užívania uvedenej v č l. II ods. 2.1 tejto dohody. /.cl splnen i<: 
podmienky zverejnenia tejto dohody na webovom síd le vlastníka, t.j. na stránke !Vlesta Zlaté 
Moravce www.zlatemoravce.eu. 

6.3 Zmluvné strany prehlasujú, že si túto dohodu riadne prečítali , jej obsahu poro zume li 
a na znak svojho súhlasu s jej obsahom vlastnoručne a dobrovoľne , nie pod tlt1kurn ani 1.,1 

nápadne nevýhodných podmienok. podpísa li. 

6.4 Táto dohoda je vyhotovená v troch exemplároch . z ktor)·c h dva dostane vl<1stní k 
a užívateľ dostane jeden exemplár. 

O 4. FEB. 7n1i; 
V Zlatých Moravciach dil.a ......... . 

Za vlastníka: 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

V Z
·-
1 

. 
1 

M . l 
1
, 2 9. APR. 2015 

_, atyc 1 O ľéWC18 C 1 c ml . ' . ' 

Užívate ľ: 

4 



.- - 1 . ľ . '1 1 DO DDDDDDI 
č.13 č.12 č. 'í!1 č.10 č.9 č.8 č.7 č.6 č.5 č.4 č. 3 č.2 č. 'l 

Bytový dom 1. mája č. '!O, "12, 14 

.. „ 

so súpisným číslom '1125 na parcele registra "C" č. '1588/3 

Mem1rý zoz111am majiteľov prenosných garáží: 

- 1 c. ' Ján Štift č. 7 Miroslav Mráz 

č. 2 František Bríza č. 8 Mária Holečková 

č. 3 Ing. Miroslav Furka č. 9 Etela Košútová 

č. 4 Viera Galovičová č. 18 J!I. l ls1t!s 

č. 5 Helena Danišová č. 11 Bc. Dušan Kóťia 
~ 

č. 6 Mária Bačíková Č. 12 Bc. Dušan Kóňa 

č. 13 Eva Laurincová 
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