
Budúca dodávateľská zmluva 

Zmluvné strany: 

Obchodné meno/názov: Mesto Senec 
Adresa: Mierové nám. 8, 903 01 Senec 
IČO: 00305065 
DIČ: 2020662237 
Zastúpený: Ing. Karol Kvál, primátor 

ďalej len „budúci objednávateľ" 

Obchodné meno/názov: RECYKLOGROUP, a.s. 
Adresa: Záhradnícka 51,82108 Bratislava 
IČO: 48 116 441 
[Č DPH: SK2120053452 
Zastúpený: Ing. Tomáš Ďurík, predseda predstavenstva 
Zapísaný v Obchodnom registri OS BA I, Odd. Sa, vložka č, 6126/B 

ďalej len „budúci dodávateľ" 

uzatvárajú na základe vzájomnej dohody túto 

Zmluvu o budúcej zmluve 

či. i 
Predmet zmluvy 

1.1 Predmetom tejto zmluvy je zmluva medzi zmluvnými stranami o uzatvorení budúcej 
zmluvy v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch a súvisiacich predpisov o 
zabezpečení zberu, preprave, zhodnocovaní alebo zneškodňovaní separované 
zbieraných zložiek komunálneho odpadu. 

ČI. 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 dodávateľ zabezpečí zavedenie, vykonávanie a zber triedeného zberu 
komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo, PET fľaše a pneumatiky 
ustanovených na triedený zber komunálnych odpadov a zber vytriedených zložiek 
komunálnych odpadov obalových, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť 
výrobcov. Budúci dodávateľ tiež zabezpečí vedenie evidencie o druhoch a množstve 
odpadov a o spôsobe nakladania s ním a zabezpečí ohlasovanie údajov z evidencie 
príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. 

2.3 Spôsob zberu navrhne a zabezpečí budúci dodávateľ v súlade s požiadavkami budúceho 
objednávateľa a následne zabezpečí aj spracovanie odpadu na ďalšie využitie. 



nocovanie alebo zneškodňovanie odpadov zabezpečí dodávateľ v súlade 
konom o odpadoch. 
d bude od budúceho objednávateľa preberať priamo budúci dodávateľ alebo tretia 

poverená oprávnená osoba. 

ČI. 3. 
Podmienky uzatvorenia zmluvy 

ca zmluva bude uzatvorená po udelení autorizácie budúcemu dodávateľovi ako 
nizácia zodpovednosti výrobcov, v súlade s udelenou autorizáciou, zabezpečujúca 

stí za 
zastúpených výrobcov vyhradeného výrobku. _ __ 

redmetu zmluvy je mesto/obec : .ób:.tyr-.hr. 
Náklady triedeného zberu oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do 

a vytriedenia týchto zložiek na zbernom 
dvore, budú v zmysle zákona o odpadoch znášať výrobcovia vyhradených výrobkov, 

s odpadmi. 
Budúca zmluva bude atvorená na obdobie do 31.12.2016. V priebehu 60 dní pred 
vypršaním platnosti zmluvy bude mesto/obec vyzvaná budúcim dodávateľom na 

nia novej zmluvy. 

Náležitosti budúcej zmluvy si zmluvné strany dohodnú pri vzájomnom konaní. 

a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zástupcami zmluvných 

ečné ustanovenia 

Ustanovenia neupravené touto zmluvou sa riadia všeobecnými platnými právnymi 
predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Z.z., Občiansky zákonník, v 
platnom znení. 
Zmeny a doplnenie tejto zmluvy sú možné iba v písomnej podobe a na základe 
vzájomnej dohody oboch zmluvných strán. 
Obe zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred podpisom prečítali, jej obsahu 
porozumeli, súhlasia s ním, a zmluva je prejavom ich slobodnej vôle. 
Tá l á dh h n i a c h , z ktorých každá zmluvná strana obdrží 
jedno. 

,r 2 j^ir aÉCYKLOGROUP, a.s. 
atislave, dňa /O-ôsCv'v žihradnlcfcÉ 51 

Ing. Tomáš Č/ul/ífc 
Predseda predstavenstva 


