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\~ s\O~ ~ F/ "'o,s // Zmluva o budúcej zmluve 

---~ uzatvorená podl'a § 289 a nasl. zákona č . 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení 

neskorších predpisov 

(ďalej len "Zmluva") 

Č l ánok I 
Zmluvné strany 

SLOVMAS, a. s. 
sídlo: Na paši 4, 82 1 02 Bratislava 

44 946 422 ICO: 

registrácia: 

zastúpená: 

e-mail: 

Obch. reg. Okr. súdu Bratislava I, Odd . Sa, vl. č. 4846/B 
Ing Jifí Mikulenka, predseda predstavenstva 

slovmas@slovmas.sk 

(ďal ej len "SLOV MAS") 

a 

Obec Horné Naštice 
adresa: Obecný úrad Horné Naštice, Horné Na štice 75, 956 41 Horné Na štice 

ICO: 00310433 

zastúpená: 

e-mail: 

( ďal ej len "Obec") 

Jozef Hedera , starosta 

ocu@obechornenastice.sk 

(SLOVMAS a Obec ďalej spoločn e tiež len ako "Zmluvné strany" alebo jednotlivo len ako 

"Zmluvná strana ") 

Článok II 
Predmet Zmluvy 

l. Spoločnosť SLOVMAS má ako organizácia zodpovednosti výrobcov v zmysle 

ustanovenia § 89 ods. l písm. b) zákona č . 79/ 2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o odpadoch") zá ujem uzatvoriť 

s Obcou zm luvu vo veci zabezpeče nia združeného nakladan ia s oddelene vyzbieranou 

zložkou komuná lneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu (ďalej len 

"Budúca zmluva") a Obec má zá ujem uzatvoriť Budúcu zm luvu so spoločnosťou 
SLOVMAS, a to za podmienok dohodnutých nižšie. 

2. Budúca zm luva sa bude týkať nasledovných vyhradených prúdov odpadu: 

elektroodpad, použité batérie a akumu látory, odpady z obalov, odpadové pneumatiky 

a odpady z neoba lových výrobkov. V prípade uzatvorenia Budúcej zmluvy pre 

vyhradený prúd odpady z obalov v zmysle § 59 ods. 2 Zákona o odpadoch, Budúca 

zmluva musí obsahovať náležitosti uvedené v ustanovení § 59 ods. 3 Zákona 
o odpadoch. 

3. Na obec sa nevzťahuj ú ustanovenia zákona č . 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, keďže obci zo 
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povi n nosť, má sa za to, že platia posledné známe identifikačné údaje alebo údaje 

vyplývaj úce z príslušného registra. 

Č l á n ok V 

Osobitné ustanovenia 

l . Zmluvu možno ukončiť písomnou dohodou Zmluvných strán. 

2. Zmluvu nemožno vypovedať ani inak predčasne ukončiť jej platnosť, s výnimkou 

odstúpen ia v zmysle tohto Článku Zmluvy. 

3. Od Zm luvy možno odstúpiť iba z dôvodov a spôsobom upraveným v Zmluve . 

Spoločnosť SLOVMAS j e oprávnená odstúpiť od Zm luvy, ak Obec neuzatvorí Budúcu 

zm luvu ani v primeranej d odatočnej lehote po opakovanej výzve spo ločnosti 

SLOVMAS v zmysle Čl. II ods. 4 Zm luvy. Obec je oprávnená odstúpiť od Zmluvy 

v prípade, ak neobdrží výzvu spoločnost i SLOVMAS v lehote podl'a Článku II ods. 5 

Zm luvy . 

4. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej 

Zm luvnej strane. Zmluva zaniká do ru čením písomného oznámenia o odstúpení druhej 

Zmluvnej strane. 

Článok VI 

Záverečné ustanovenia 
l. Právne vzťa hy touto Zmluvou neupravené sa riad ia príslušnými ustanoveniami zákona 

č . 513/ 1991 Zb. (Obchodného zá konníka) v znení neskorších predpisov a ostatnými 

všeobecne záväznými právnymi predpism i Slovenskej republiky. Pre prípadné spory 

vyplývajúce zo zmluvného vzťa hu sú príslušné súdy Slovenskej repub li ky . 

2. Ak bude niektoré ustanovenie Zmluvy neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa táto 

nep l atnosť iných ustanovení Zmluvy, ktorá zostáva ako celok naďalej platná a účinná. 

Zmluvné strany sa pre tento prípad zaväzujú bezodkládne ""0ahradi{ neplafne'-alebo.~ ·- · 
' ;. ,· .' l l l • l. , 1 ; 

n e účinné ustanovenie ustanovením pl atným a ú činným , ktoré bude najrepšie· · 

zodpovedať pôvodne zamýšl'anému ú če lu neplatného alebo n eúčinného ustanovenia. ·' 

Zm luvné strany sa zaväzujú rovnako postupovať aj v prípade, ak to bude potrebné na 

prispôsobenie Zmluvy zmene releva ntných právnych predpisov. Do tohto času platí 

zodpovedajúca úprava obsiahnutá v právnych predpisoch platných v Slovenskej 

republike. 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni j ej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. l 
zákona č. 40/ 1964 Zb. Obč i a nskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 

4 . Obec sa zaväzuj e zve rejniť Zmluvu v sú lade s prís lušným i zákonnými ustanoveniami, 

najmä ustanoveniami zákona č . 21 1/ 2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zm ene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 

neskorších predpisov, a to najneskôr do siedmich (7) dní odo dňa uzavretia Zmluvy. 

5. Túto Zmluvu možno meniť len formou písomných a očíslovaných dodatkov 

podpísaných oboma Zmluvnými stranami . 

6. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch, pri čom ka ždá zo Zmluvných strán 
obdrží po jednom (l) rovnopise. 
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Zmluvy nevyplýva žiadna povinnosť poskytnúť spoločnosti SLOVMAS peňažnú 

odmenu. 

4. Obec sa zaväzuje uzatvoriť Budúcu zmluvu bezodkladne po doruče ní písomnej výzvy 

zo st ra ny spo l očnosti SLOVMAS na uzatvoreni e Budúcej zmluvy . 

S. Záväzok Obce u za v ri eť Budúcu zmluvu zanikne, ak spoločnosť SLOVMAS nevyzve 

Obec na splnenie tohto záväzku najneskôr v lehote do 30.11. 201 6 . 

6. V prípade, že sa Zmluvné strany nedohodnú na zmluvných podmienkach Budúcej 

zmluvy, záväzok uzatvoriť Budúcu zmluvu zaniká. 

Čl á no k III 

Mlčanlivosť 

l. Každá Zmluvná st ra na je povinná u chovávať mlča nlivosť o informáci ách tvori acich 

obchodné tajomstvo druhej Zmluvnej stra ny, ako aj o iných informáciách týkajúci ch 

sa druhej Zmluvnej strany, ktoré nie sú verejne dostupné a ich poskytnutie tretej 

osobe j e spôsobilé spôsobiť škodu alebo poškodiť oprávnené záujmy druhej Zmluvnej 

strany, ak ide o informácie, o ktorých sa Zmluvná strana dozvedela v súvislosti 

s uzatvorením alebo plnením tejto Zmluvy (ďal ej len "Ch ránené informácie") . 

Zmluvná strana nesmie Chránené in fo rm ácie sprístupniť iným osobám, ani ich použ iť 

pre seba v rozpore so Zm luvou alebo s oprávneným záuj mom druhej Zmluvnej 

strany . 

Čl á nok IV 

Doručovanie písomností 
l. Zmluvné strany si prej avy vôle a informácie v súvislosti so Zmluvou doručujú 

písomne na adresu uvedenú v ich úvodnej špecifikác ii, ak nie je uvedené 

v nasledujúcom od seku 2 ni ečo iné. Ak treba Zmluvnej strane doručovať na inú 

ad resu, musí to táto strana druhej Zmluvnej strane písomne oznámiť a písomnosti 

odoslané po oznámení takejto novej adresy j ej musí druhá Zmluvná strana doručovať 

na novú ňou oznámenú adresu . Písomnosť odoslaná jednou zo Zmluvných strán 

druhej Zmluvnej st rane doporuče n o u poštou na adresu určenú podl'a tohto odseku 

Zmluvy sa považuje za d o ručenú aj vtedy, ak nebude prevzatá , a to odo dňa, kedy 

pošta u skutočnil a neúspešný pokus o d o ru če ni e . 

2. V rozsahu, v akom to umožňujú právne predpisy, je každá zo Zmluvných st rán 

oprávnená komu nikovať s druhou Zmluvnou stranou prostredníctvom elektronických 

prostriedkov (e-mailom) a takáto komunikácia bude v rozsahu stanovenom zákonom 

rovnocenná podpísanej písomnej komunikácii. Ak treba Zmluvnej strane doručovať na 

inú e-mai lovú ad resu, musí to táto Zm luvná strana oznámiť písomnou formou 

v zmysle odseku l toh to č l á n k u a e-ma ily odoslané po uvedenom oznámení j ej musí 

druhá Zmluvná strana doru čovať na novú ňou uvedenú e-mailovú adresu . E-mail 

odoslaný podľa tohto odseku Zmluvy sa považuje bez ohľadu na oboznámenie sa 

druhou Zmluvnou stranou s ním za doručený najbližší pracovný deň nasledujúci po 

dni, kedy bol z technického hl'adiska elektronicky doručený. 

l. V prípade zmeny kto réhokol'vek z ďal š ích údajov v záhlaví Zmluvy je príslušná 

Zmluvná st rana, ktorej sa zme na týka, povinná túto skutočnosť bezodkladne písomne 

ozn á mi ť dru hej Zmluvnej strane. Ak Zmluvné strany nesplnia svoju oznamovaciu 
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7. Zm luvné strany prehl asujú, že si Zm luvu prečíta l i, 

súhlasu s ňou ju slobodne a vážne, nie v ti esni a nie za 

podpísal i. 

Za SLOVMAS/ a. s. V Bratislave dňa 19.10.2 
Ing. Jiií Mikulenka) predseda prf!._di tavenstva 

Za Obec Horné Naštice 
Jozef Hedera/ starosta 

l l 

V Horných Našticiach dňa 
j ll ~á l6 

Obecný úrad Horné Na štice 

Da turn 3 11. 20í6 
CWozt.:t.mamu: (' ,s to sp11u 

. • ,".. Ji'' 

Pnlohy: Vybavuje 

L é~' t-.1?1 
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