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l.

Vlastník Mesto Zlaté Moravce dáva do užívania na základe dohody verejné prie

stranstvo na Ul. S. Chalupku v Zlatých Moravciach. Jedná sa o predajné stánky
s výmerou 19,87; 19 a 18,80 m2 .

II.

Užívatel bude uvedený stánok užívat za úcelom predaja textilu, obuvi a dalšieho

spotrebného tovaru.

III.

Cena za užívanie sa urcuje v zmysle VZN mesta Zlaté Moravce c. 9/2004 o miestnych

daniach na území mesta Zlaté Moravce;· s úcinnostou od O1.0 l. 2005, podla ktorého

základná sadzba poplatku ie za každý, ai ne ú pln Ý m2 užívaného verejného
priestranstva a každý, aj neúplný den 0,14 €/m2/den.

Základná úhrada za užívanie verejného priestranstva za obdobie od 01.01. 20H

do 31.12. 2011 predstavuje 2 963,80 €.

Užívatel ako danovník je povinný dan uhradit na úcet Mesta Zlaté Moravce
c. 33422-162/0200 v pobocke banky VÚB v Zlatých Moravciach, variabilný symbol

( císlo platobného výmeru) alebo v hotovosti do pokladne MsÚ.
Dan je splatná do 15 dní od dorucenia platobného výmeru.

IV.

Dohoda sa uzatvára na dobu urcitú do 31.12. 201l.

V.

1) Užívatel sa zaväzuje predmetné verejné priestranstvo užívat na stanovený úcel.
Úpravy okolia môže užívatel vykonávat' len so súhlasom vlastníka.

2) Užívatel nie je oprávnený dat uŽÍvaný priestor do užívania inému.
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3) Za požiarnu ochranu a bezpecnost stánku a uŽÍvaného verejného priestranstva
zodpovedá užívate)' v zmysle zákona 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov a sÚvisiacich právnych predpisov.

VI.

Dohoda o užívaní vere.jného priestranstva nadobúda úcinnost
pocínajúc dnom 01.01. 20U.

VII.

Táto dohoda je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana
obdrží po jednom vyhotovení.

Úcastníci dohody si tÚto dôkladne precítali, sÚhlasia s jej obsahom a na znak sÚhlasu
ju podpisujÚ.

V Zlatých Moravciach, dna 27.01. 20 II

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Roman Drienovský
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