Zmluva o spolupráci
ZoSč. 15/313/2021
uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka
(ďalej len „Zmluva“]
medzi zmluvnými stranami:

Mesto Hava

Sídlo
Zastúpené
IČO
DIČ:
Bankový účet:

Mierové námestie 16/31, 019 01 Hava
Ing. Viktorom Wiedermannom, primátorom
00317331
2020610911

(ďalej ako „Mesto")
a
Peter Kočkár, rod. Kočkár

trvalé bytom:

n
Z

a manželka

Katarína Kočkárová, rod. Balajková

ce

ce
(ďalej ako „Partner")
(ďalej spoločne ako „Zmluvné strany")

Článok I.
Úvodné ustanovenia

1.

Mesto Hava je výlučným vlastníkom v podiele 1/1 nehnuteľnosti - pozemku parcely registra
„C", parcelné číslo 43/36, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 377 m2 k.ú. Klobušice,
evidovanej na Liste vlastníctva číslo 1100 vedeného Okresným úradom Hava, katastrálnym
odborom.

2. Peter Kočkár a Katarína Kočkárová sú bezpodielovými spoluvlastníkmi v podiele 1/1
nehnuteľnosti - pozemku parcely registra „C", parcelné číslo 43/3, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 751 m 2, k.ú. Klobušice, evidovanej na Liste vlastníctva číslo 1657
vedeného Okresným úradom Hava, katastrálnym odborom.
3.

Nehnuteľnosti vo vlastníctve Zmluvných strán presne špecifikované v bodoch 1. a 2. toho
Článku Zmluvy sú bezprostredne susediace nehnuteľnosti.
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4. Účelom tejto Zmluvy je určenie rozsahu obojstranne prospešnej spolupráce medzi
Zmluvnými stranami za účelom starostlivosti o nehnuteľnosť špecifikovanú v Článku I. bod
1. tejto Zmluvy.
5. Za účelom dosiahnutia účelu tejto sa Zmluvy Zmluvné strany spoločne a jednoznačne
dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy za týchto podmienok.
Článok II.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1.

Mesto Hava poskytne svoju nehnuteľnosť presne špecifikovanú v Článku I. bod 1. tejto
Zmluvy Partnerovi, ktorý je oprávnený túto nehnuteľnosť užívať, s náležitou starostlivosťou
ju obhospodarovať a udržiavať v stave zodpovedajúcom jej účelu a využitiu.

2. Partner sa zaväzuje využívať nehnuteľnosť výlučne na účel uvedený v Článku II. bod 1. tejto
Zmluvy.
3. Partner nie je oprávnený nehnuteľnosť prenajať alebo akoukoľvek inou formou poskytnúť
tretej osobe.
Článok III.
Doba spolupráce
1.

Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, t.j. do 31.12.2025.
Článok III.
Vyhlásenia Zmluvných strán

2. Zmluvné strany, každá samostatne vyhlasujú a zodpovedajú, že podmienky stanovené touto
Zmluvou nie sú v rozpore so žiadnym záväzkom, ktorým je táto strana viazaná, či už
zmluvným, zákonným alebo iným.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa zdržia akéhokoľvek konania, ktoré by znemožnilo alebo
sťažilo naplnenie účelu a predmetu tejto Zmluvy, ako aj to, že budú plniť riadne a včas
všetky povinnosti uložené im touto Zmluvou.
4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať všetku potrebnú súčinnosť a pomoc pri
plnení záväzkov z tejto Zmluvy s cieľom naplnenia tejto Zmluvy.
5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa vyvarujú akéhokoľvek konania, ktoré by viedlo k
porušeniu ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy, majúce za následok porušenie
povinnosti poskytnúť druhej zmluvnej strane potrebnú súčinnosť.
6. V prípade, že by bolo potrebné a nutné ukončiť tento zmluvný vzťah, Zmluvné strany urobia
tak Dohodou, ktorá musí byť písomná s uvedením dôvodov skončenia a spôsob vzájomného
vysporiadania práv a povinností Zmluvných strán, ktoré vznikli v čase trvania tejto Zmluvy.
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7.

Za písomnú korešpondenciu Zmluvných strán sa považuje aj potvrdenia e-mailová
korešpondencia, okrem doručovania rovnopisov tejto Zmluvy a oznámení o skončení tejto
Zmluvy. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak adresát odmietne prijať písomnosť alebo ak
ju neprevezme. Za doručenú písomnosť adresátovi sa považuje adresátom neprevzatá
písomnosť, a to na druhý deň po jej vrátení odosielateľovi písomnosti.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia
1. Táto Zmluva (vrátane jej prípadných Dodatkov) patrí medzi povinne zverejňované zmluvy
podľa ustanovení § 5a zákona o slobodnom prístupe k informáciám (zákona číslo 211/2000
Z. z. v znení neskorších predpisov) v spojení s ustanoveniami § 47a Občianskeho zákonníka.
2. Táto Zmluva nadobúda platnosť a je pre Zmluvné strany záväzná odo dňa jej podpisu
oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán; ak oprávnení zástupcovia oboch
Zmluvných strán nepodpíšu túto Zmluvu v ten istý deň, tak rozhodujúci je deň neskoršieho
podpisu. Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na
webovom sídle Mesta Hava.
4. Akékoľvek zmeny tejto Zmluvy je možné robiť len formou písomných číslovaných Dodatkov
po súhlase obidvoch Zmluvných strán.
5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto Zmluvy budú riešiť
rokovaním o možnej dohode. V prípade, že sa nedosiahne dohoda mimosúdnym spôsobom,
strany si budú uplatňovať nároky na vecne a miestne príslušnom všeobecnom súde v
Slovenskej republike.
6. Táto Zmluva je vyhotovená v 2 (dvoch) rovnopisoch, každý s platnosťou originálu, z toho 1
(jeden) rovnopis obdrží Mesto Hava a 1 (jeden) rovnopis obdrží Partner.
7. Zmluvné strany potvrdzujú, že si túto Zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a ten
predstavuje ich skutočnú vôľu a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy
vôle obsiahnuté v tejto Zmluve zmluvné strany považujú za určité a zrozumiteľné, vyjadrené
nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvným stranám nie je známa
žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť niektorého z ustanovení tejto Zmluvy.
Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s obsahom tejto Zmluvy a túto Zmluvu podpísali.
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