Zmluva o vzájomnej spolupráci č. 2016003
uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka
Zmluvné strany:
Meno a priezvisko:
Bydlisko:
a
Meno a priezvisko:
Bydlisko:

Ing. Tibor Kováč
Belinského 15, 851 05 Bratislava
Ing. Anna Kováčová
Belinského 15, 851 05 Bratislava

(ďalej len „Investor“)
a
Názov:
Sídlo:
IČO:
Štatutárny orgán:

Obec Hurbanova Ves
903 01 Hurbanova Ves 48
00305995
Ing. Ľubomír Petrák, CSc., starosta obce

(ďalej len „Obec“)
I.
Preambula
1.

2.

Investor má záujem pripojiť na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu nehnuteľnosť nachádzajúcu
sa na parcele č. 70/3 v katastrálnom území Hurbanova Ves (ďalej len „Záujmové územie“).
Realizácia výstavby v Záujmovom území je okrem iného podmienená kapacitou čistiarne
odpadových vôd.
Zmluvné strany vedené snahou o úpravu ich vzájomných vzťahov a zosúladenie ich záujmov, pri
úplnom a vzájomnom konsenze o všetkých nižšie uvedených ustanoveniach uzatvárajú v zmysle
§ 51 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov túto Zmluvu o vzájomnej spolupráci.
II.
Predmet zmluvy

1.

Obec a Investor sa podľa podmienok upravených v tejto zmluve dohodli na vzájomnej spolupráci
pri zabezpečení rozvoja Obce, a to predovšetkým spolupodieľaním sa na zvýšení kapacity
čistiarne odpadových vôd.
III.
Povinnosti zmluvných strán

1.

Investor poskytne Obci nenávratný príspevok vo výške 400,00 EUR na rozvoj obce.
IV.
Doba trvania zmluvy a spôsob jej ukončenia

1.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do splnenia povinností zmluvných strán z nej
vyplývajúcich.

1

2.
3.

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
Túto zmluvu je možné ukončiť iba dohodou zmluvných strán.
V.
Záverečné ustanovenia

1.
2.
3.
4.
5.

Na ostatné v zmluve výslovne neupravené právne vzťahy sa použijú príslušné ustanovenia
Občianskeho zákonníka, Stavebného zákona a ďalších všeobecne záväzných predpisov.
Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo sčasti neplatným alebo nezákonným
alebo neuplatniteľným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť a uplatniteľnosť zostávajúcej časti
tejto zmluvy.
Práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce budú platné aj pre právnych nástupcov zmluvných
strán a následných vlastníkov parc. č. 70/3 a nehnuteľností postavených na nej.
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jej podpise
po jednom vyhotovení.
Zmluvné strany vyhlasujú, že obsahom zmluvy porozumeli, že bola uzatvorená podľa právnych
predpisov SR, na základe slobodnej vôle nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.

V Hurbanovej Vsi, dňa 14.3.2016

Ing. Ľubomír Petrák, CSc.
starosta obce

Ing. Tibor Kováč

Ing. Anna Kováčová
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