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Budúca dodávatelská zmluva

Zmluvné strany:

Obchodné meno/názov:
Adresa:
ICO:

Zastúpený:

Obec Nižný Krucov

Nižný Krucov 48, 093 01 Vranov nad Topl'ou
00332615

Mgr. Vladimíra Hermanovská, starosta

dalej len "budúci objednávatel"

a

Obchodné meno/názov: RECYKLOGROUP,a.s.
Adresa: Záhradn(cka51, 82108 Bratislava
ICO: 48 116441
IC DPH: SK2120053452

Zastúpený: Ing. Tomáš Durík, predseda predstavenstva
Zapísaný v Obchodnom registri OSBA l, Odd. Sa,vložka c. 6126/B

dalej len "budúci dodávatel'"

uzatvárajú na základe vzájomnej dohody túto

Zmluvu o budúcej zmluve

CI.1

Predmet zmluvy

1.1 Predmetom tejto zmluvy je zmluva medzi zmluvnými stranami o uzatvorení budúcej
zmluvy v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch a súvisiacichpredpisov o
zabezpecenízberu, preprave, zhodnocovaníalebo zneškodnovaníseparovane zbieraných
zložiekkomunálnehoodpadu.

CI. 2

Dohoda strán o uzatvorení zmluvy
2.1 Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že najneskôr do 30.06.2016 medzi sebou uzatvoria

zmluvu k predmetu tejto zmluvy uvedeného nižšie.

2.2 Budúci dodávatel' zabezpecí zavedenie, vykonávanie a zber triedeného zberu

komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo, PET fl'aše a pneumatiky
ustanovených na triedený zber komunálnych odpadov a zber vytriedených zložiek

komunálnych odpadov obalových, na ktoré sa uplatnuje rozšírená zodpovednost
výrobcov. Budúci dodávatel' tiež zabezpecí vedenie evidencie o druhoch a množstve
odpadov a o spôsobe nakladania s ním a zabezpecí ohlasovanie údajov z evidencie
príslušnému orgánu štátnej správyodpadového hospodárstva.



2.3 Spôsob zberu navrhne a zabezpecí budúcidodávatel v súlade s požiadavkamibudúceho
objednávatela a následne zabezpecí aj spracovanie odpadu na dalšie využitie.
Zhodnocovaniealebo zneškodnovanieodpadovzabezpecídodávatel'v súlade so zákonom
o odpadoch.

2.4 Odpad bude od budúceho objednávatela preberat priamo budúcidodávatel'alebo tretia
ním poverená oprávnená osoba.

CI.3.
Podmienkyuzatvorenia zmluvy

3.1 Budúca zmluva bude uzatvorená po udelení autorizácie budúcemu dodávatelovi ako
Organizáciazodpovednostivýrobcov,v súlade sudelenou autorizáciou,zabezpecujúcana
základezmluvyo plnenívyhradenýchpovinnostíplnenietýchto povinnostízazastúpených
výrobcovvyhradeného výrobku. ,
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3.3 Náklady triedeného zberu oddelene zbiera nej zložky komunálneho odpadu patriacej do
vyhradeného prúdu odpadu, vrátane zberu a vytriedenia týchto zložiek na zbernom
dvore, budú v zmysle zákona o odpadoch znášat výrobcovia vyhradených výrobkov, tretie
osoby alebo organizácie výrobcov, ktorí zodpovedajú za nakladanie s odpadmi.

CI.4
Náležitostibudúcej zmluvy

4.1 Náležitostibudúcejzmluvysi zmluvnéstrany dohodnú pri vzájomnomkonaní.

CI.5

Platnost zmluvy
5.1 Táto zmluva nadobúda platnost a úcinnost dnom jej podpisu zástupcami zmluvných strán.

Cl.6
Záverecné ustanovenia

6.1 Ustanovenia neupravené touto zmluvou sa riadia všeobecnými platnými právnymi
predpismi Slovenskejrepubliky,najmä zákonom C.40/1964 Z.z.,Obcianskyzákonník,v
platnom znení.

6.2 Zmenya doplnenie tejto zmluvysú možné ibav písomnejpodobe a na základevzájomnej
dohody oboch zmluvnýchstrán.

6.3 Obe zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred podpisom precítali, jej obsahu
porozumeli,súhlasias ním,a zmluvaje prejavomich slobodnej vôle.

6.4 Táto zmluvasa uzatvára v dvoch vyhotoveniach,z ktorých každá zmluvnástrana obdrží
jedno.
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