
SA'
<p

Z>0F

-äLi •témmgmmmm
? j? z o / r

m . / ^ w / r
« W t» 1  IM H  I.-IIIW — I m m r n m u m i

ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY
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Táto zmluva o uzavretí budúcej zmluvy zo dňa (ďalej len „Zmluva“) bola uzatvorená podľa
§ 289 ods. 1 zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov 
(ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi:
1. NATUR-PACK, a.s., so sídlom Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, IČO: 35 979 798, 

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 
3815/B
(ďalej len „NATUR-PACK“):

a
2. [Uviesť indetifikačné údaje obce, názov a adresu, IČO] 

(ďalej len „Obec“):

(všetci ďalej spoločne aj len „Strany”)
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1. PREAMBULA
1.1. NATUR-PACK v súčasnosti pôsobí ako oprávnená organizácia, ktorá zabezpečuje pre 

povinné osoby plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 119/2010 Z.z. o obaloch 
v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o obaloch").

1.2. V súlade s ustanovením § 135 ods. 24 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch (ďalej len 
„Zákon o odpadoch“) zabezpečí NATUR-PACK doručenie žiadosti o udelenie autorizácie 
Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo“) 
najneskôr do 31. marca 2016, t.z. v lehote potrebnej na to, aby Ministerstvo udelilo 
NATUR-PACK autorizáciu s účinnosťou odo dňa 1. júla 2016.

1.3. NATUR-PACK deklaruje, že má technické a personálne kapacity potrebné na to, aby 
zabezpečila plnenie všetkých povinností vyplývajúcich zo Zákona o odpadoch.

1.4. V súlade s ustanovením § 28 ods. 6 písm. c) Zákona o odpadoch má NATUR-PACK 
záujem uzatvoriť Zmluvu s Obcou a Obec má záujem uzatvoriť Zmluvu s NATUR-PACK, 
a to za podmienok dohodnutých nižšie.

1.5. Obci zo Zmluvy nevyplýva žiadna povinnosť poskytnúť NATUR-PACK peňažnú odmenu. 
Na uzatvorenie Zmluvy sa preto nevzťahujú ustanovenia zákona č. 25/2006 Z.z. 
o verejnom obstarávaní v zmysle neskorších právnych predpisov, vzhľadom na to, že 
uzatvorenie Zmluvy nespĺňa definičné znaky zákazky a nie je splnený základný 
predpoklad odplatného charakteru zákazky.

2. PREDMET ZMLUVY
2.1. Obec sa zaväzuje uzatvoriť s NATUR-PACK zmluvu o zabezpečení systému združeného 

nakladania s odpadmi z obalov (ďalej len „Budúca zmluva“), ktorej vzor tvorí ako Príloha 
č. 1 neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Prílohou Budúcej zmluvy je Obcou riadne a úplne 
vyplnená tabuľka obsahujúca údaje týkajúce sa popisu systému triedeného zberu v Obci. 
V súlade s ustanovením § 289 ods. 1 Obchodného zákonníka platí, že táto Zmluva 
predstavuje zmluvu o uzavretí Budúcej zmluvy, kde sa jedna zmluvná strana zaväzuje 
uzavrieť v určenej dobe Budúcu zmluvu s predmetom plnenia, ktorý je určený aspoň 
všeobecným spôsobom.

2.2. Strany týmto vyhlasujú, že Budúca zmluva spĺňa všetky zákonné náležitosti, a že na jej 
obsahu sa Strany vopred dohodli a možno ich meniť iba na základe súhlasu oboch 
Strán.

2.3. Obec sa zaväzuje uzatvoriť Budúcu zmluvu bezodkladne po doručení písomnej výzvy zo 
strany NATUR-PACK na uzatvorenie Budúcej zmluvy (ďalej len „Výzva“), a to spôsobom 
uvedeným v čl. 2.4. Zmluvy.

2.4. Bezodkladne po doručení Výzvy Obec doručí NATUR-PACK dve (2) originálne 
vyhotovenia Budúcej zmluvy (vrátane prílohy Budúcej zmluvy s údajmi aktuálnymi ku dňu 
podpisu Zmluvy Obcou) riadne podpísané štatutárnym orgánom Obce. NATUR-PACK 
podpíše a uzavrie Budúcu zmluvu tak, aby Budúca zmluva nadobudla platnosť pred 
nadobudnutím účinnosti autorizácie v zmysle čl. 1.2. Zmluvy. Po uzatvorení a podpise 
Budúcej zmluvy zo strany NATUR-PACK bude jedno (1) originálne vyhotovenie Budúcej 
zmluvy doručené Obci.

2.5. Záväzok Obce uzavrieť Budúcu zmluvu zanikne, ak NATUR-PACK nevyzve Obec na 
splnenie tohto záväzku najneskôr v lehote do šiestich mesiacov (6) odo dňa uzatvorenia



Zmluvy.
2.6. Strany sa ďalej dohodli, že ustanovenia § 292 ods. 5 Obchodného zákonníka sa na ich 

zmluvný vzťah nepoužijú.
2.7. Obec sa zaväzuje, že počas platnosti Zmluvy neuzavrie žiadnu inú zmluvu s rovnakým 

alebo podobným predmetom ako je predmet Zmluvy, resp. Budúcej zmluvy, a to 
s akoukoľvek treťou osobou, najmä s inou oprávnenou organizáciou, resp. inou 
organizáciou zodpovednosti výrobcov.

2.8. Obec berie na vedomie, že porušenie jej povinnosti podľa čl. 2.3. a/alebo 2.7. Zmluvy 
môže mať za následok neudelenie autorizácie Ministerstvom a s tým súvisiaci vznik škôd 
veľkého rozsahu.

2.9. V prípade, ak kedykoľvek v čase medzi uzavretím Zmluvy a účinnosťou Budúcej zmluvy 
dôjde k zmenám údajov, ktoré sú predmetom prílohy Budúcej zmluvy, je Obec povinná 
bez zbytočného odkladu doručiť NATUR-PACK aktualizovanú, riadne a úplne vyplnenú 
prílohu Budúcej zmluvy.

3. MLČANLIVOSŤ
3.1. Strany sa týmto zaväzujú, že všetky v súvislosti so Zmluvou navzájom poskytnuté 

(odovzdané) dokumenty bez ohľadu na ich charakter, ako aj všetky vzájomne poskytnuté 
informácie budú považované za dôverné (ďalej len „Dôverné informácie“). Strany sa 
ďalej zaväzujú, že Dôverné informácie nesprístupnia (neposkytnú) tretím osobám, 
s výnimkou takého poskytnutia, ktoré je nevyhnutné na dosiahnutie a plnenie predmetu 
Zmluvy, za predpokladu, že sa príslušné osoby zaviazali zachovávať o nich úplnú 
mlčanlivosť a ďalej tých prípadov, kedy povinnosť poskytnúť informácie vyplýva 
z kogentných zákonných ustanovení. Strany sa súčasne zaväzujú, že Dôverné 
informácie nevyužijú na iný účel ako predpokladá Zmluva, resp. Budúca zmluva.

4. OZNÁMENIA A DORUČOVANIE
4.1. Akékoľvek oznámenia, žiadosti alebo iná komunikácia podľa Zmluvy sa uskutoční 

v slovenskom jazyku, v písomnej forme, a musí byť doručená osobne alebo 
prostredníctvom emailu, kuriérskej služby alebo doporučenej poštovej zásielky na adresy 
uvedené nižšie alebo oznámené včas odosielateľovi. Doručenie nastane (i.) v prípade 
osobného doručenia alebo doručenia prostredníctvo kuriérskej služby doručením; (ii.) 
v prípade doručenia emailom prijatím emailu do emailovej schránky adresáta; alebo (iii.) 
v prípade doporučenej poštovej zásielky doručením, alebo v prípade odmietnutia 
príjemcom, alebo v prípade ak sa zásielka vráti odosielateľovi ako nedoručiteľná.

4.2. Ak adresované NATUR-PACK:

Ružová dolina 6 
821 08 Bratislava 
Slovenská republika 
Email: office@naturpack.sk

Ak adresované Obci:

Názov obce: jĹO l'O M lC ty
Adresa: V-OUC N  p  Q / f f $  ^
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Štát: S&. .
Email: O ^ ^ h l ô n i C A y ^ f ^ 1' 00^

4.3. Každá Strana je povinná oznámiť druhej Strane bez zbytočného odkladu zmenu svojich 
kontaktných údajov.

5. PORUŠENIE ZMLUVY
5.1. V prípade ak Obec poruší svoj záväzok uzatvoriť Budúcu zmluvu, môže sa NATUR-

PACK domáhať na súde, aby vyhlásenie vôle Obce bolo nahradené súdnym 
rozhodnutím. Nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikla porušením záväzku Obce 
uzavrieť Budúcu zmluvu tým nie je dotknutý.

5.2. Strany sa dohodli, že právo na nahradenie vyhlásenia vôle Obce súdnym rozhodnutím 
a nárok na náhradu škody, ktorá vznikne porušením záväzku Obce sa premlčujú 
uplynutím premlčacej doby vyplývajúcej z ustanovení § 391 a nasl. Obchodného 
zákonníka; premlčacia doba začne plynúť dňom, kedy NATUR-PACK vyzvala Obec na 
uzatvorenie Budúcej zmluvy.

6. SKONČENIE ZMLUVY
6.1. Zmluvu možno ukončiť písomnou dohodou Strán.
6.2. Zmluvu nemožno vypovedať ani inak predčasne ukončiť jej platnosť, s výnimkou 

odstúpenia podľa tohto článku Zmluvy.
6.3. Od Zmluvy možno odstúpiť iba z dôvodov a spôsobom upraveným v Zmluve.
6.4. NATUR-PACK je oprávnená odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak:
6.4.1. Obec neuzatvorí Budúcu zmluvu ani v primeranej dodatočnej lehote po opakovanej 

Výzve NATUR-PACK.
6.5. Obec je oprávnená odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak:
6.5.1. neobdrží Výzvu NATUR-PACK v lehote podľa čl. 2.5. Zmluvy.
6.6. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej Strane. 

Zmluva zaniká doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej Strane a Strany sú 
povinné navzájom si vrátiť plnenia, ktoré obdržali na základe Zmluvy.

7. ROZHODNÉ PRÁVO A RIEŠENIE SPOROV
7.1. Zmluva sa riadi slovenským hmotným právom s vylúčením kolíznych noriem.
7.2. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo 

zrušenie, budú riešené pred príslušnými všeobecnými súdmi Slovenskej republiky.
8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
8.1. Obec udeľuje výslovný súhlas s tým, že NATUR-PACK je oprávnená postúpiť všetky 

svoje práva a povinnosti zo Zmluvy na tretiu osobu. NATUR-PACK uplatní svoje právo 
na postúpenie podľa tohto článku doručením písomného oznámenia Obci, v ktorom 
označí osobu, na ktorú majú byť všetky práva a povinnosti zo Zmluvy postúpené (ďalej 
len „Postupník“').

8.2. Zmluva podlieha zákonnej povinnosti zverejnenia. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej 
podpísania poslednou Stranou a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 
v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 
v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len ..Občiansky zákonník“).

8.3. Obec sa zaväzuje zverejniť Zmluvu v súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami,



najmä ustanoveniami zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
v znení neskorších právnych predpisov, najneskôr do siedmich (7) dní odo dňa uzavretia 
Zmluvy.
Ak ktorékoľvek z ustanovení tejto Zmluvy je, alebo sa stane neplatné, nevykonateľné 
resp. neúčinné, nemá vplyv na platnosť, vykonateľnosť a účinnosť jej ostatných 
ustanovení. Strany sa zaväzujú, že v takom prípade nahradia neplatné, nevykonateľné 
a/alebo neúčinné ustanovenia takými platnými, vykonateľnými a účinným ustanoveniami, 
ktoré budú čo najviac zodpovedať (hospodárskemu) účelu a cieľu nahrádzaných 
ustanovení.
Všetky prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Všetky odkazy na články znamenajú 
odkazy na články tejto Zmluvy, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.
Zmluvu možno meniť a dopĺňať iba na základe písomnej dohody medzi Stranami, vo 
forme číslovaného dodatku podpísaného Stranami.
Zmluva nahrádza všetky predchádzajúce písomné alebo ústne dohody alebo záväzky 
medzi Stranami týkajúce sa predmetu Zmluvy.
Zmluva sa vyhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po jednom (1) 
vyhotovení pre každú Stranu.
Strany potvrdzujú, že túto Zmluvu uzatvorili na základe svojej slobodnej vôle, vážne a že 
táto Zmluva nebola uzatvorená pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných 
podmienok, obsah záväzkov podľa Zmluvy je dostatočne určitý. Strany spoločne 
vyhlasujú, že si túto Zmluvu pozorne prečítali a že jej obsahu porozumeli, na znak čoho 
túto Zmluvu vlastnoručne podpísali. Strany zároveň potvrdzujú, že sú právne spôsobilé 
a oprávnené Zmluvu uzavrieť.

V Bratislave, dňa
Pack, s.s.

©

NATUR-PACK, a.s.
Ing. Vladimír Šinák, predseda predstavenstva

V W íOMC'i , dňa U -  fO-


