DOHODA O SPOLUPRÁCI
uzavretá v zmysle ust. § 51 Občianskeho zákonníka
Článok I.
Zmluvné strany
OBJEDNÁVATEĽ:

Názov:
Sídlo:
Zastúpená:
IČO:
DIČ:

Obec Havranec
Havranec, 090 02 Kružlová
Milan Ščerba, starosta obce
00 330 477
2020808614

(ďalej “objednávateľ“ alebo „zmluvná strana“)
a
POSKYTOVATEĽ:

Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Trvale bytom:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbbbbbbb
JUDr. Róbert Baran
17.09.1982
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Gen. Svobodu 691/14, 089 01 Svidník
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
OTP Banka Slovensko, a.s., Bratislava
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
SK83 5200 0000 0000 0694 1725
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

(ďalej “poskytovateľ” alebo „zmluvná strana“)
Článok II.
Predmet dohody
1.

2.
3.

4.

Predmetom tejto dohody je pomoc poskytovateľa objednávateľovi prostredníctvom lektorskej činnosti
a pomoci pri uskutočnení zámeru obce previesť nehnuteľný majetok, konkrétne pri prevode pozemkov vo
vlastníctve obce, a to parciel
- registra „E“ KN č. 93 o výmere 82774 m2, zapísaná na LV č. 65,
- registra „E“ KN č. 8/1 o výmere 1560 m2 a registra „E“ KN č. 8/2 o výmere 915 m2, zapísané na LV č. 74,
- registra „E“ KN č. 161 o výmere 222 m2, registra „E“ KN č. 162 o výmere 1001 m2, registra „E“ KN č. 163
o výmere 2212 m2, registra „E“ KN č. 166 o výmere 1392 m2 a registra „E“ KN č. 167 o výmere 1041
m2, všetko zapísané na LV č. 80.
Parcely uvedené v predchádzajúcom bode sú vedené v katastrálnom území Havranec.
Predmetná lektorská činnosť a pomoc zahŕňa pomoc
a) pri príprave procesu nastavenia zámeru prevodu predmetných nehnuteľností,
b) pri dodržaní všetkých formálnych a obsahových náležitostí jednotlivých právnych úkonov a ostatných
dokumentov potrebných pre uskutočnenie prevodu predmetných nehnuteľností,
c) pri prevode predmetných nehnuteľností na konkrétnu osobu a
d) pri zápise všetkých zmien do operátu katastra nehnuteľností.
Účelom predmetnej pomoci je, aby celý proces prevodu predmetných nehnuteľností prebehol v súlade s
príslušnou platnou právnou úpravou.
Článok III.
Odmena

1.
2.
3.
4.

Zmluvné strany sa dohodli na odmene pre poskytovateľa v sume 20,- eur za každú začatú hodinu lektorskej
činnosti a pomoci.
Celkový predpokladaný počet hodín predmetnej pomoci je stanovený na 15 hodín, t.j. celková výška odmeny
je 300 eur (slovom „tristo eur a nula centov“).
Odmena bude splatná v lehote 30 dní odo dňa platnosti tejto dohody, t.j. odo dňa jej podpisu oboma
zmluvnými stranami.
Objednávateľ uhradí odmenu v stanovenej lehote a výške na vyššie uvedený bankový účet poskytovateľa
alebo osobne do rúk poskytovateľa.
IV.
Podmienky uskutočnenia pomoci

1.
2.
3.

Zmluvné strany sa týmto dohodli, že predmetná pomoc pri prevode vyššie uvedených nehnuteľností bude
poskytnutá odo dňa platnosti tejto zmluvy do zápisu všetkých zmien do operátu katastra nehnuteľností.
Zmluvné strany sa preto dohodli na vzájomnej súčinnosti pri každom jednotlivom kroku potrebnom pre
úspešné zavŕšenie celého tohto procesu.
V prípade, ak prevod predmetných nehnuteľností nebude schválený poslancami obecného zastupiteľstva, resp.
ak nastane iná skutočnosť na strane ktorejkoľvek zmluvnej strany, ktorá by mala za následok, že predmetné
nehnuteľností nebudú prevedené na konkrétnu/e osobu/y, poskytovateľ sa v takomto prípade zaväzuje, že
vráti alikvotnú časť odmeny objednávateľovi, a to podľa ukončených hodín poskytnutej lektorskej činnosti
a pomoci.
Článok V.
Ostatné a záverečné ustanovenia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zmluvné strany svojím podpisom potvrdzujú, že pristupujú k tejto dohode.
Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej popísania oboma zmluvnými stranami.
Ostatné právne vzťahy, ktoré nie sú upravené touto dohodou sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka,
ostatných právnych predpisov a vôľou zmluvných strán.
Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú, že nebudú nijakým spôsobom šíriť, či zneužívať osobné údaje druhej
zmluvnej strany a berú na vedomie, že osobným údajom sa poskytuje zákonná ochrana podľa zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Táto dohoda slúži aj ako prípadný daňový doklad, pričom odmena získaná prostredníctvom tejto dohody sa
považuje za príležitostný príjem a je zdaňovaná podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o daní z
príjmov v platnom znení v spojení s § 9 ods. 1 písm. g) cit. zákona.
Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana dostane po jeden rovnopis.
Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich zmluvné prejavy sú dostatočne
zrozumiteľné, určité, vážne, hodnoverné a slobodné a že túto dohodu neuzavreli v tiesni za nápadne
nevýhodných podmienok.
Zmluvné strany prehlasujú, že si túto dohodu prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu s jej
ustanoveniami ju podpisujú.

Vo Svidníku dňa 02. 09. 2019

........................................
Obec Havranec

........................................
JUDr. Róbert Baran

