-Zmluva o spolupráci
Uzatvoren.

podľa

§ 51 zákona t . 40il Q64 zb

Obtian<~y zAkonnl~

v zneni neskorSich predpISOV

Zmluvné stra ny

Mesto Zlaté Moravce
I. mája 2, 953 OI Zlaté Moravce
ltO: 00308676
Zastitpené: Ing. Pelrom Lednárom. Cc .. primátorom
(ďalej aj ako " Mesto")

Roman So l čian s ky
Samostatne hospodáriaci rornik

(ďalej

aj

a~o

.. Roman

olčiansky" )

I.

Predmet spolupráce
I. Mesto má záujem na zabezpečení starostlivosti o verejnit zeleň vrátane kosenia zelenych
plôch na územi mesta. Roman Solčiansky má záujem na ziskani trávy a s~na pr.: výkon
vlastnej či nnosti samostatne ho podáriaceho rornika.
2. Za itčelom uvedeným ~ ods. I tohto článku sa Mesto a Roman oltiansky dohodli. te
Roman olčiansky je oprávnený vstúpi" na pozemky vo vlastníctve mesta Zlaté Mom.ce. a to
pozemok - parcela registra .,C". parc. Č . 11952/4 o výmere 4449 m2. druh pozemku: orná
pôda. k.ú. Zlaté Moravce veden ý na L V Č . 3453 a pozemok - parcela registra ..C". parc . Č .
3742/ 1 O výmere 2704 m2. druh pozemku: orná pôda. k.ú. Zlaté Moravce vedený na LV Č .
3453. l lvedené pozemky tvoria lúky. ktoré sa nachádzaj it za mestským cintorinom ,. Zlatých
Moravciach . Sitčasne je Roman olčiansky oprávnený na vlastné náklady kosi" zelené
plochy. t.j . trávu. ktorá sa nachádza na uvedených pozemkoch (l itkach), pričo m túto trávu
(seno) je oprávnený odvies" na vlastné náklad y a naloži" s ňou podra vlastného u,áženia
v zmysle itčelu uvedeného v ods. I tohto článku .

Závereč n o'

It.
ustanovenia

I. Táto Zmluva nadobúda platnos" dňom j~j podpisu Zmlu.n, mi stranami a účinnos" dňom
nasledujitcim po dni jej zverejnenia na stránke Mesta . Zmluva je vyhotovená v dvoch
vyhotoveniach. z ktorých pre každit zmluvnit stranu je určené jedno vyhotovenie.

•

l

2. Zmluva sa uzatvára na dobu do 31.12.2013. Zmluvu je možné vypovedať bez udania
dôvodu, a to s v)'povednou dobou lOdní, ktorá začne plynúť v prvý kalendárny deň po dni
nasledujúcom po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

3. Zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi, že sú oprávnené túto Zmluvu uzatvoriť,
ustanoveniam Zmluvy zhodne porozumeli , tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôl'u prostú
akéhokol'vek omylu a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť.

V Zlatých Moravciach

dňa

13.6.2013

Roman

Solčiansky

