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z neobalových výrobkov v rámci triedeného zberu
komunálnych odpadov. Obsah budúcej zmluvy možno
menit' iba s pisomným súhlasom oboch zmluvných strán
formou jej dodatkov

Zmluva o uzavreti budúcej zmluvy č. ZBA1118201503
podľa § 289 ods.1 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného
zákonnlka v znení neskorších právnych predpisov

( ďalej len „zmluva")
2,

Oprávnená

ENvl -PAK, a.s`

organizácia:

Sĺdlo Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava

lčo. 35 858 010
lč DPH. SK2020264290
Bankové spojenie: Tatra banka
Č. účtu 2623768445/1100
spoločnost' zapisaná v obchodnom registn
OS

Bratislava

1,

odd.:

Sa,

ENvl -PAK, a.s, a c>bec sa zaväzujú uzatvorit' budúcu
zmluvu nasledovne. Po doručení písomnej' výzvy od
ENvl - PAK, a.s, obci, sa obec zaväzuje uzatvoriť
budúcu zmluvu tak, že bezodkladne, najneskôr do
pätr`ástich (15) ka!endárnych dní odo dňa doručenia
výzvy od ENvl - PAK, a s doručí obec do ENvl - PAK,
a s

podpísané trí (3) originály budúcei zmluvy spolu
s prílohami podpisané štatutárnym orgánom obce. ENvl

vložka Číslci

• PAK, as sa zaväzuje uzavriet'

budúcu zmluvu tak,

3128/8
zastúpená: Mgr, Hana Nováková MBA,

aby
budúca zmluva
nadcybudla
platnost' najneskôr
nadobudnutím účinnosti
autorizácie ENvl -PAK, a.s.

generálna riaditeľka

podla zákona o odpadoch. Dva (2) originály obojstranne
poclpísanej budúcej zmluvy spolu s príloham ENV1 -

(ďalej len „ENvl -PAK, a s ")

PAK, a.s. doručí obcL

a

3

Obec:

Nedožery - Brezany
Sĺdlo: Družstevná 367

4.

ENvl -PAK, a.s. sa zaväzuje najneskôr do 15, apríla
2016 pÍsomne vyzvat' obec na uzavretie budúcej zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Že súčasťou tejto zmluvy sú
tiež vyplnené prílohy Č.1 a Č.3, ktoré sú prĺlohami vzoru

97212 Nedožery -Brezany

budúcej zmluvy s tým, že uzavretĺm budúcej zmluvy sa

lčo' 00318302

stanú prílohami č.1 a Č.3 budúcej zmluvy.

e-mail` obec. ned_brez@stonline sk

zastúpená. JUDr. Martin Mokrý, starosta

Článok '1.

Práva a povinnosti zmluvných strán

(ďalej len „obec")

(ďalej len „ zmluvná strana" alebo „zmluvné strany")

1

Preambula
1.

2.

Spoločnost' ENvl -PAK, a.s.jeoprávnenou organizáciou
v zmysle § 8 ods.1 zákoria Č.119/2010 Z. z. o obaloch
(ďalej len „zákon o c)baloch")
Spoločnost' ENvl - PAK, a s. zohľadňujúc schválenĺe

nového zákona č. 79/2015 Z z. o odpadoch (ďalej len
„zákon o odpadoch") deklaruje svoj záujem pÔsobiť
v oblasti kolektivneho nakladania s odpadmi z cybalov
a
odpadmi z neobalových výrobkov v postavení
organizácie
zc)dpovednosti
výrobcov
pre
obaly.

PAK, a.s. doruči podl'a možnosti najneskôr do 31.3.2016
Ministerstvu životného prostredia SR žiadost' o udelenie

4.

5.

autorlzácie s cieľc]m, aby iej bola udelená autorizácia
s účinnosťou od 1.7,201ô.
Obec je subjektc)m územnei samosprávy podľa zákona
Č. 369/1990 Zb. o obecnc]m zriadení, zodpovedajúca za
nakladanie s komunálnymi odpadmi na svojom Území.

škody, ktoré ENvl - PAK, a s,

uzavrieť budúcu zmluvu tým nie je dc)tknutý.

3.

Článok 111.

1.

k
prevádzke
systému
odpadmi
.z
obalov
a

2.

meniť

oboch

alebo

zmluvných

dc)píňať

strán

len

pisomnou

formou

dodatku

Zmluva

nadobúda

platnost'

a

Úännost'

dňom

jej

podpísania poslednou zmluvnou
stranou. Tým r`ie ie
vylúčená povinnosť jej zverejnenia v súlade s ust. § 47a
ods.

1

zák. Č. 40/1964 Zb.

v znení neskorších

3.

Občianskeho zákonníka

predpisc>v.

Akákcyl'vek komunikácia, oznámenie, výzva a pod podľa
tejto zmluvy sa uskutoční v pÍsomnej forme a musí byť

doručená

prostredníctvom emailu alebo osobne alebo

doporučene

poštovou zásielkou alebo kuriérom. Za
týmto Účelom je každá zmluvná strana povinná oznámit'
druhej strane Óez zbytočného odkladu zmenu svojich
kontaktných Údajov uvedených v záhlaví zmluvy.

4.

s

možno

k zmluve

Predmet Zmluvy

dojednaniami
nakladania
s

Zmluvu

dohodou

dohodnutých v zmluve.

Táto zmluva predstavuje zmluvu o uzavreti budúcej
zmluvy
v
súlade
s
ustanovením
§
289
ods.1
0bchodného zákonnika, v zmysle ktorej sa zmluvné
strany zaväzujú uzatvoriť budúcu zmluvu, ktorej vzor
tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. Súčast'ou vzoru budúcej
zmlwy sú t]ež jei prílohy Č.1 až č.3 spolu s osobitnými

Zmluvné strany sa zavazujú všetky navzájom poskytnuté
dokumenty ako aj informácie pc)važovat' za dôverné

Spoločné a záverečné ustanovenia

pĺsm. c) zákona o odpadoch v zmysle podmenok

1.

v dôsledku pc)rušenia

náhradu škody, ktory vznikne pcyrušením záväzku obce

ENvl - PAK, a.s„ a obec deklarujú spoločný záujem
uzatvoriť zmluvu v súlade s ustanc)venim § 28 ods.6

Článok 1.

platnosti tejto zmluvy
inú zmluvu s rovnakým
ako je predmet tejto
- PAK, a,s. za všetky

tohto ustanovenia vzniknú
2. Zmluvné strany sa dohodli, Že v prípade, ak obec poruší
svoj zävazok uzatvorit' budúcu zmluvu, je ENvl -PAK,
a.s, oprávnená domáhať sa na súde, aby tentc> prejav
vôle obce bc)l nahradený súdnym rozhodnutím. Nárok na

Záujmom oprávnenej organizácie je preto zabezpečenie
triedenia, zberu, prepravy, zhodnocovania a recyklácie
odpadov z obalov a odpadov z neobalových vyrobkov
prostredníctvom vytvorenia a prevádzkovania funkčnéhc)
systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
a odpadmi z neobalových výrobkov.
3. V súlade so zákonom o odpadoch spoločnost' ENvl -

Obec sa zavazuje, že počas
neuzavrie s treťou osobou žiadnu
alebo obdobným predmetcim
zmluvy. Obec zodpc)vedá ENvl

Ak ktorékoľvek z ustanovení tejto zmluvy ie alebo sa
stane neplatným, neúčinným a nevykonatel'ným nemá to
vplyv na platnost', účinnost' a vykonateľnost'jej ostatných
ustanc)veni. Pre tento prípad sa zmluvné strany zaväzujú
nahradit' takéto ustanovenie p!atným,

účinným alebo

vykonateľným

5

Táto zmluva je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch,
z ktorych c)bec c)bdržl dva (2) rovnopisy a ENvl - PAK,
a s. jeden (1) rovnopis.

združeného
odpadmi

`.

mluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečĺta!i, jej
obsahu porozumeli, uzavreli iu slobc)dne, vážne, určite
a
zrozumiteľne,
nie
v
tiesni,
nie
za
nápadne
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisali.

Obec: Nedožery - Brezany

Nedožery - Brezany

JUDr. Martin Mokrý

starosta

ENvl - PAK, a s `

/á,1.

Bratislava

do

/C

•.::=:.' 1
Mgr. Hana N

generálna
spoločn

áková MBA

ENvl - PAK, a s
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