Dohoda o užívaní verejného priestranstva
Č.j. 36/2017-Z

Zmluvné strany:
Prenajímateľ:

MESTO TURANY, Osloboditeľov 83/91, 038 53 Turany
zastúpená: Ing. Miroslavom Blahušiakom, primátorom mesta
IČO: 00316962
DIČ: 2020595049
(ďalej len „prenajímateľ“)

Nájomca:

Anton Lukáč
M. Rázusa 880/27
971 01 Prievidza
IČO: 47746467
(ďalej len „nájomca)

uzavreli túto dohodu v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Turany o miestnych
daniach, za nasledovných podmienok:
Čl. I.
Úvodné ustanovenia
Prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Turany, a to:
parc. č. KN-C 2676/4, zastavané plochy o výmere 1.057 m2, ktorá je zapísaná na LV 1820
a parc. č. KN-E 4505/2, zastavané plochy o výmere 1.743 m2, ktorá je zapísaná na LV 4139,
vedených na katastrálnom odbore Okresného úradu Martin.
Čl. II.
Predmet a účel dohody
Prenajímateľ prenecháva nájomcovi na dočasné užívanie časť pozemku – verejné
priestranstvo uvedené v Čl. I. tejto dohody, ktoré sa nachádza pred Reštauráciou Kriváň,
na ul. Osloboditeľov, za účelom umiestnenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií v čase trvania
„Dňa mesta“.
Predmetom užívania je časť pozemku o výmere 1.665 m2 s rozmermi 16,65 m x 100 m.
Nájomca je povinný používať pozemok – verejné priestranstvo výlučne na účely uvedené
v tejto dohode.
Čl. III.
Daňová povinnosť a doba trvania užívania
Doba trvania užívania sú štyri dni, a to od: 07. do 10. septembra 2017.
Daň za užívanie verejného priestranstva za plochu uvedenú v Čl. II. sa stanovuje v zmysle
VZN Mesta Turany o miestnych daniach zo dňa 15.12.2014 s účinnosťou od 01.01.2015,
§ 18 ods. 3. b) vo výške 0,06 €/m2/deň, čo predstavuje čiastku 400,00 EUR, slovom:
Štyristo EUR. Daň bude nájomcom uhradená v hotovosti pri podpise dohody.

2.
Čl. IV.
Záverečné ustanovenia
1. Nájomca sa zaväzuje udržať poriadok na prenajatom pozemku počas prevádzkovania
cirkusu, lunaparku a iných atrakcií a po skončení užívania verejného priestranstva
odovzdať prenajímateľovi v pôvodnom stave.
2. Nájomca ručí za bezpečnosť všetkých divákov počas prevádzkovania zariadenia.
3. Na právne vzťahy touto dohodou neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia
Občianskeho zákonníka.
4. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť deň
nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovej stránke povinnej osoby.
5. Dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých prenajímateľ obdrží dve vyhotovenia
a nájomca jedno vyhotovenie.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že táto dohoda je uzavretá slobodne, vážne, nie v tiesni alebo za
nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Turanoch, dňa 10.07.2017

V Turanoch, dňa 17.07.2017

Prenajímateľ:

Nájomca:

……………………………........
MESTO TURANY
v zast. Ing. Miroslav Blahušiak
primátor mesta

.........…………………………….
Anton Lukáč

