ZMLUVA 0 UZAVRETĺ BUDÚCEJ ZMLUW
ktorú, podľa ustanovenia § 289 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorši'ch
predpisov (d'alej aj ,,Zmluva'`), uzatvorili:
ORGANIZÁCIA ZODPOVEDNOSTI VÝROBCOV ELEKOS:

Obchodný názov
Sídlo

Zastúpený
Telefón/Fax
Zapísaná v registri záujmových združení
Email

lčo

ELEKOS

Párovská 44, 949 01 Nitra
lng. Štefan Straňák

0911488489
0kresného úradu v Nitre pod č. 3/2007
elekos@elekos.sk

37857690
SK2022533172

lč DPH
DIČ

2022533172

(d'alej aj ako ,,OZV`', resp. ,,OZV ELEKOS")
OBEC:

Názov
Sl'dlo

Starosta
Osoby oprávnené k zastupovaniu
Telefón/Fax
Email

Obec Nedožery -Brezany
Družstevná 367/1, 97212 Nedožery -Brezany
JUDr. Martin Mokrý

JUDr. Martin Mokrý

046 / 548 5100
nfo@nedozery-brezany.sk

IČO

00318302

DIČ

2021162737

(spolu d'alej ako ,,Zmluvné strany`')

za nasledovných podmienok:

PREAMBULA

a) Združenie ELEKOS je v súlade s ustanoveni'm § 28 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorši'ch predpisov (d'alej len „zákon o odpadoch'') organizáciou zodpovednosti

výrobcov pre obaly a neobalové výrobky (d'alej len ,,OZV``), disponujúcou platným rozhodnuti'm o udeleni'
autorizácie podl'a § 89 a nasl. zákona o odpadoch.

b) Obecje podľa § 1 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov samostatný

územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Podľa zákona o odpadoch zodpovedá obec za
nakladanie s komunálnym odpadom (d'alej aj ako „KO`') a drobným stavebným odpadom, ktorý vznikol na

území obce, ak zákon o odpadoch neustanovuje inak.
c)

Spoločným cieľom OZV ELEKOS a obce je vsúčinnosti sostatnými zúčastnenými subjektmi vytvorit',

financovat', prevádzkovat' a udržiavat' funkčný systém zberu, prepravy, zhodnotenia a recyklácie odpadov
z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, ktoré sú súčast'ou oddelene zbieraných zložiek KO v Obci.
d) OZV ELEKOS prehlasuje, že disponuje dostatočnými technickými, personálnymi a organizačnými kapacitami

potrebnými pre riadny výkon povinnosti' OZV podľa zákona o odpadoch.
Č'ánok 1.

Predmet a účel zmluvy
1.

Predmetom tejto Zmluvyje záväzok Zmluvných strán uzatvorit' Zmluvu o spolupráci pri zabezpečení systému
združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov (d'alej len ,,Budúca zmluva``) v znení

uvedenom v pri'lohe č. 2 tejto Zmluvy, a to za podmienok a v lehote ustanovenými touto Zmluvou.
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2.

Účelom tejto Zmluvy je dosiahnutie rámcovej

dohody Zmluvných strán

opodmienkach vytvorenia

a prevádzkovania systému triedeného zberu odpadov z obalov a neobalovÝch výrobkov, ktoré sú súčast'ou
oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov v Obci.

3.

Zmluvné strany sa dohodli, že súčast'ou tejto Zmluvyje vyplnená pri'loha č.1, ktorá je zároveň prílohou návrhu
Budúcej zmluvy s tým, že uzatvoreni'm Budúcej zmluvy sa stane prílohou č.1 Budúcej zmluvy.
Článok 11.

Podmienky uzatvorenia Budúcej zmlu\/y
1. Obec sa zaväzuje, že ku dňu podpisu tejto Zmluvy, resp. počas platnosti tejto Zmluvy neuzatvori' zmluvu
o budúcej zmluve srovnakým alebo podobným obsahom a plnením sinou OZV podľa § 28 zákona o
odpadoch, ani neurobi' iný právne záväzný úkon smerujúci k uzatvoreniu takejto zmluvy.
2.

Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvorit' Budúcu zmluvu nasledovne. Obec sa zaväzuje uzatvorit' Budúcu zmluvu

bezodkladne po doručení písomnej výzvy na jej uzatvorenie zo strany OZV ELEKOS, ktorej súčast'ou budú dva
(2) originály Budúcej zmluvy spolu s prílohami podpi'sané štatutárnym orgánom OZV. Obidve Zmluvné strany

garantujú svoj záväzok uzatvorit' Budúcu zmluvu najneskôr do 31. 12. 2017.

3.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom Budúcej zmluvy, na ktorom sa dohodli a vyhlasujú, že obsah tejto zmluvy

je možné zmenit' Ien na základe ich vzájomnej pi'somnej dohody.
4.

Záväzok Obce uzatvorit' Budúcu zmluvu zaniká vprípade, že OZV ELEKOS Obec pi'somne nevyzve na jej

uzatvorenie v lehote do 15.11. 2017.
5.

Záväzok OZV ELEKOS uzatvorit' Budúcu zmluvu zaniká v pri'pade, že sa uzatvorením Budúcej zmluvy dostane

do možného rozporu s ustanovením § 28 ods. 5 pi'sm. f) zákona o odpadoch alebo s podmienkami udelenej
autorizácie podľa § 89 a nasl. zákona o odpadoch. Záväzok OZV ELEKOS uzatvorit' Budúcu zmluvu zaniká tiež

v prípade, že by uzatvoreni'm Budúcej zmluvy vykonávala svoju autorizovanú činnost' v takom rozsahu, ktorý
by pre OZV ELEKOS predstavoval odôvodnené riziko neplnenia jej zmluvných záväzkov voči zastúpeným
výrobcom vyhradených výrobkov podl'a zákona o odpadoch, najmä však pri'slušné ciele zberu a záväzné limity

odpadového hospodárstva podľa prílohy č. 3 k zákonu o odpadoch.
6. V pri'pade, ak niektorá zo Zmluvných strán poruší svoj záväzok uzatvorit' Budúcu zmluvu, môže sa druhá

Zmluvná strana domáhat` na súde, aby bolo predmetné vyhlásenie vôle nahradené súdnym rozhodnuti'm.
Nárok na náhradu Škody, ktorá vznikla porušeni'm záväzku uzavriet' Budúcu zmluvu tým nie je dotknutý.

Článok 111.

Ukončenie Zmluvy
1.
2.

Zmluvu je možné ukončit' vzájomnou pi'somnou dohodou Zmluvných strán.
Zmluvu nemožno vypovedat` ani inak predčasne ukončit' jej platnost', s výnimkou odstúpenia podľa tohto
článku Zmluvy.

3. Od Zmluvy možno odstúpit' iba z dôvodov a spôsobom upraveným v Zmluve.
4.

OZV ELEKOS je oprávnená odstúpit' od Zmluvy v prípade, ak Obec neuzatvorí Budúcu zmluvu ani v primeranej

dodatočnej lehote po opakovanej výzve OZV ELEKOS podl'a článku 2 ods. 2 tejto Zmluvy.
5.

OZV ELEKOS je oprávnená odstúpit' od tejto Zmluvy aj v pri'pade, ak by sa uzatvoreni'm Budúcej zmluvy
vystavila odôvodnenému riziku porušenia svojich povinností podľa článku 2 ods. 5 tejto Zmluvy.

6.

Obec je oprávnená odstúpit' od Zmluvy v pri'pade, ak neobdrži' výzvu OZV ELEKOS na uzatvorenie zmluvy v
lehote podľa článku 2 ods. 4 tejto Zmluvy.

7.

Odstúpenie od Zmluvy musí mat' pi'somnú formu a musi' byt' doručené druhej Zmluvnej strane. Zmluva zaniká

doručením písomného oznámenia o odstúpeni' druhej Zmluvnej strane a Zmluvné strany sú povinné navzájom
si vrátit' prípadné plnenia, ktoré obdržali na základe tejto Zmluvy.

8.

Platnost' Zmluvy tiež zaniká prijatím nových právnych predpisov, zmenou alebo doplnením platných právnych

predpisov, vdôsledku ktorých sa Zmluva stane nezodpovedajúcou aktuálnej právnej úprave a vpraxi
nerealizovatel'nou.
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Článok lv.

Záverečné ustanovenia
1.

Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť podpisom oboma Zmluvnými.

2. Zmluvným stranám nevyplýva ztejto Zmluvy povinnosť poskytnutia žiadneho vzájomného peňažného
plnenia. Na uzatvorenie tejto Zmluvy sa preto nevzt'ahuje postup podra ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávani' a o zmene a doplneni' niektorých zákonov.
3.

Zmluvné strany sa zaväzujú zachovat' mlčanlivost' o tejto Zmluve a o dokumentácii s ňou súvisiacou po celú
dobu jej platnosti, pokiaľ im iný právny predpis neukladá povinnost' ich zverejnenia.

4. Akákoľvek komunikácia, oznámenie, výzva a pod. podľa tejto zmluvy sa uskutočni' v písomnej forme a musí

byt' doručená prostredni'ctvom emailu alebo doporučene poštovou zásielkou alebo kuriérom alebo osobne.

Za týmto účelom je každá zmluvná strana povinná oznámit' druhej strane bez zbytočného odkladu zmenu
svojich kontaktných údajov uvedených v záhlaví zmluvy.

5. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo Zmluvných strán obdrži'jedno jej vyhotovenie.
6. Túto Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňat' výlučne na základe vzájomnej písomnej dohody Zmluvných strán

vo forme dodatku podpi'saného oboma Zmluvnými stranami.
7.

Zmluvné strane spoločne prehlasujú, že táto Zmluva bola vypracovaná podl'a ich pokynov, porozumeli jej,
prečítali si ju, uzatvorili ju slobodne, nie v tiesni ani v omyle a znakom súhlasu ju vlastnoručne podpi'sali.
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Za ELEKOS:

Za Obec Obec Nedožery -Brezany :
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lng. Štefan Straňák
výkonný riaditeľ
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