
Dohoda o ukončení 
DOHODY č. 1365/2952/2015 

O UŽÍVANÍ VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

umiestnením predajného stánku s trvalým stanovišťom 
na Ul. S. Chalúpku - sektor A 

(ďalej len „Dohoda") 

uzatvorenej v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a 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 01.01.2013 

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 Moravce 
č.ú.33422162/0200 

IBAN: SK22 0200 0000 0000 3342 2162 

(ďalej len „vlastník" v príslušnom gramatickom tvare) 

Užívateľ: 

Jaroslava Špaňúrová Zmiešaný tovar- LINDA 
Jedľové Kostoľany 105, 951 96 Jedľové Kostoľany 
IČO: 14 106 698 
vedený v Živnostenskom registri OÚ Nitra, číslo 407 - 971 

(ďalej len „užívatel"' v príslušnom gramatickom tvare) 

(ďalej spolu aj „zmluvné strany") 
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Zmluvné strany, rešpektujúc zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a 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 01.01.2013, sa na základe oznámenia užívateľa dohodli na 
ukončení Dohody č. 1365/2952/2015 o užívaní verejného priestranstva umiestnením 
predajného stánku s trvalým stanovišťom na Ul. S. Chalúpku - sektor A v zmysle 
Čl. IV., ods. 4.1 písm. b) „Dohody". 

Čl. 1. 
Ukončenie užívania verejného priestranstva 

1.1 Predmetom tejto „Dohody" je ukončenie užívania verejného priestranstva na základe 
„Dohody č. 1365/2952/2015 zo dňa 17.03.2015 o uzivaní verejného priestranstva 
umiestnením predajného stánku s trvalým stanovišťom na Ul. S. Chalúpku - sektor A 
ku dňu 30.06.2015 . 

Vlastník verejného priestranstva - Mesto Zlaté Moravce prenechal užívateľovi do uz1vania 
na základe Dohody č. 1365/2952/2015 zo dňa 17.03.2015 verejné priestranstvo, ktoré 
sa nachádza na Ul. Sama Chalúpku v Zlatých Moravciach - sektor A za účelom 
umiestnenia predajného stánku č. 14 s trvalým stanovišťom o výmere 20,00 m2 /predajný 
stánok užívateľ verejného priestranstva využíval za účelom predaja bielizne 
a kusového textilu/. 

1.2 Užívanie verejného priestranstva uvedené v Dohode č. 1365/2952/2015 zo dňa 
17.03.2015 sa na základe oznámenia užívateľa verejného priestranstva mení na 
užívanie od 01.01.2015 do 30.06.2015. 

1.3 Užívateľ verejného priestranstva na základe oznámenia ukončenia užívania verejného 
priestranstva ku dňu 30.04.2015 ako daňovník uhradí nasledovnú výšku dane za užívanie 
verejného priestranstva za dohodnutú dobu užívania verejného priestranstva : 

0,15 €/m2/deň x 20 m2 x 181 dní = 543,00 € 

(slovom: päťstoštyridsaťtri. eur) 

Mesto Zlaté Moravce vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná v termíne 
uvedenom v rozhodnutí. 

Daň za užívanie verejného priestranstva je daňovník povinný uhradiť na účet Mesta Zlaté 
Moravce č. 33422162/0200, IBAN: SK22 0200 0000 0000 3342 2162, VS: číslo 
rozhodnutia. 
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Čl. II. 
Záverečné ustanovenia 

2.1 Zmluvné strany prehlasujú, že si túto DOHODU O UKONČENÍ 
UŽÍVANIA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA riadne prečítali, jej obsahu porozumeli 
a na znak svojho súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne a dobrovoľne, nie pod tlakom ani za 
nápadne nevýhodných podmienok, podpísali. 

3 0. JÚN 2015 
V Zlatých Moravciach dňa „ „ „ „ „ 

Za vlastníka: 

MES/o 
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Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 
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3 0. JÚN 2015 
V Zlatých Moravciach dňa „ „ „ „ „ 

Užívateľ: 

Jaro ava Špaňúrová 
Zmiešefný tovar - LINDA 
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