
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. ZBA0918201503 
podľa § 289 ods.1 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych 
predpisov  

( ďalej len „zm luva“ )

Oprávnená
organizácia:

a

Mesto:

ENVI - PAK, a.s.
Sídlo: Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 
IČO: 35 858 010 
IČ DPH: SK2020264290 
Bankové spojenie: Tatra banka 
č. účtu: 2623768445/1100 
spoločnosť zapísaná v obchodnom 
registri OS Bratislava I, odd.: Sa, vložka 
číslo 3128/B
zastúpená: Mgr. Hana Nováková MBA,
generálna riaditeľka
(ďalej len „ENVI - PAK, a.s.“)

Mesto Stupava
Sídlo: Hlavná 24/1, 900 31 Stupava 
IČO: 00 305 081
zastúpená: Ing. Mgr. art. Roman Maroš, 
primátor
Kontaktná osoba: Ing. Ľubica
Konswaldová
Email: lubica.konswaldova@stupava.sk r 
(ďalej len „obec“)

(ďalej len „ zmluvná strana“ alebo „zmluvné strany“) 

Preambula

1. Spoločnosť ENVI - PAK, a.s. je oprávnenou organizáciou 
v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch 
(ďalej len „zákon o obaloch“).

2. Spoločnosť ENVI - PAK, a.s. zohľadňujúc schválenie 
nového zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej len 
„zákon o odpadoch“) deklaruje svoj záujem pôsobiť 
v oblasti kolektívneho nakladania s odpadmi z obalov 
a odpadmi z neobalových výrobkov v postavení 
organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly. 
Záujmom oprávnenej organizácie je preto zabezpečenie 
triedenia, zberu, prepravy, zhodnocovania a recyklácie 
odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov 
prostredníctvom vytvorenia a prevádzkovania funkčného 
systému združeného nakladania s odpadmi z obalov 
a odpadmi z neobalových výrobkov.

3. V súlade so zákonom o odpadoch spoločnosť ENVI - 
PAK, a.s. doručí podľa možností najneskôr do 31.3.2016 
Ministerstvu životného prostredia SR žiadosť o udelenie 
autorizácie na činnosť organizácie zodpovednosti 
výrobcov v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona 
o odpadoch (ďalej len „autorizácia“) s cieľom, aby jej 
bola udelená autorizácia s účinnosťou od 1.7.2016.

4. Obec je subjektom územnej samosprávy podľa zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zodpovedajúca za 
nakladanie s komunálnymi odpadmi na svojom území.

5. ENVI - PAK, a.s., a obec deklarujú spoločný záujem 
uzatvoriť zmluvu v súlade s ustanovením § 28 ods.6 
písm. c) zákona o odpadoch v zmysle podmienok 
dohodnutých v zmluve.

Článok I.
Predmet Zmluvy

1. V zmysle tejto Zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú 
uzatvoriť budúcu zmluvu v znení, ktoré tvorí prílohu č. 1

tejto zmluvy (ďalej len „budúca zmluva“). Súčasťou 
znenia budúcej zmluvy sú tiež jej prílohy č.1 až č.3 spolu 
so všeobecnými obchodnými podmienkami. Obsah 
znenia budúcej zmluvy možno meniť iba s písomným 
súhlasom oboch zmluvných strán formou jej dodatkov.

2. ENVI - PAK, a.s. a obec sa zaväzujú uzatvoriť budúcu 
zmluvu za nasledovných podmienok uvedených v tejto 
zmluve. Spoločnosť ENVI -  PAK, a.s. sa zaväzuje 
doručiť obci tri (3) podpísané originály budúcej zmluvy 
spolu s písomnou výzvou obci na uzavretie budúcej 
zmluvy. Na základe doručenej písomnej výzvy, ktorej 
prílohou musí byť aj potvrdenie o udelení autorizácie 
v zmysle bodu 3 Preambuly, sa obec zaväzuje uzavrieť 
budúcu zmluvu, a to bezodkladne tak, že najneskôr do 
pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa doručenia 
tejto výzvy od spoločnosti ENVI -  PAK, a.s. doručí do 
spoločnosti ENVI -  PAK, a.s. jeden (1) originál budúcej 
zmluvy spolu s prílohami, podpísaný štatutárnym 
orgánom obce, pričom dva (2) originály obojstranne 
podpísanej budúcej zmluvy spolu s prílohami zostávajú 
obci.

3. ENVI - PAK, a.s. sa zaväzuje uzavrieť budúcu zmluvu 
tak, aby budúca zmluva nadobudla platnosť najneskôr 
nadobudnutím účinnosti autorizácie ENVI -PAK, a.s. 
podľa zákona o odpadoch.

4. ENVI -  PAK, a.s. sa zaväzuje písomne vyzvať obec 
uzavrieť budúcu zmluvu v súlade s ods. 2 tohto článku 
zmluvy najneskôr do 30. júna 2016, nie však skôr ako jej 
bude udelená autorizácia v zmysle bodu 3 Preambuly 
tejto zmluvy.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že súčasťou tejto zmluvy sú 
tiež vyplnené prílohy č.1 a č.3, ktoré sú prílohami znenia 
budúcej zmluvy s tým, že uzavretím budúcej zmluvy sa 
stanú prílohami č.1 a č.3 budúcej zmluvy.

Článok II.
Práva a povinnosti zm luvných strán

1. Obec sa zaväzuje, že počas platnosti tejto zmluvy 
neuzavrie s treťou osobou žiadnu inú zmluvu 
s rovnakým alebo obdobným predmetom ako je predmet 
tejto zmluvy. Obec zodpovedá ENVI - PAK, a.s. za 
všetky škody, ktoré ENVI - PAK, a.s. v dôsledku 
porušenia tohto ustanovenia vzniknú.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak niektorá 
zmluvná strana poruší svoj záväzok uzatvoriť budúcu 
zmluvu, je druhá zmluvná strana oprávnená domáhať sa 
na súde, aby tento prejav vôle druhej zmluvnej strany bol 
nahradený súdnym rozhodnutím. Nárok na náhradu 
škody, ktorá zmluvnej strane vznikne porušením 
povinnosti druhej zmluvnej strany uzavrieť budúcu 
zmluvu tým nie je dotknutý.

3. Zmluvné strany sa zaväzujú všetky navzájom poskytnuté 
dokumenty ako aj informácie považovať za dôverné.

Článok III.
Ukončenie zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu možno 
ukončiť aj:
a) písomnou dohodou zmluvných strán;
b) pisomným odstúpením obce od tejto zmluvy aj 

v prípade ak ENVI -  PAK, a.s. do 30.06.2016 
nepreukáže obci, že mu bola Ministerstvom 
životného prostredia SR udelená autorizácia na 
základe žiadosti ENVI -  PAK, a.s. podľa bodu 3. 
Preambuly tejto zmluvy alebo ak do toho istého 
dátumu nevyzve obec na uzatvorenie budúcej 
zmluvy v súlade s bodom 2 a 4 článku I. tejto zmluvy.
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2. Odstúpenie obce od tejto zmluvy je účinné dňom 
doručenia písomného oznámenia obce o odstúpení od 
tejto zmluvy ENVI -  PAK, a.s.

3. Ukončením tejto zmluvy nie sú dotknuté tie dojednania, 
ktoré svojou povahou majú trvať aj po jej ukončení.

IV.
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len písomnou 
dohodou oboch zmluvných strán formou dodatku 
k zmluve.

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obomi 
zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po 
jej zverejnení v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi.

3. Akákoľvek komunikácia, oznámenie, výzva a pod. podľa 
tejto zmluvy sa uskutoční v písomnej forme a musí byť 
doručená prostredníctvom emailu alebo osobne alebo 
doporučene poštovou zásielkou alebo kuriérom. Za 
týmto účelom je každá zmluvná strana povinná oznámiť 
druhej strane bez zbytočného odkladu zmenu svojich 
kontaktných údajov uvedených v záhlaví zmluvy.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa poštou doporučene 
doručujú písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy na adresu 
sídla zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, tak 
za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň (fikcia 
doručenia), v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom 
písomnosti odoprie doručovanú písomnosť prevziať 
alebo v ktorý márne uplynie odberná lehota pre 
vyzdvihnutie si zásielky na pošte alebo v ktorý je na 
doručovanej zásielke preukázateľne zamestnancom 
pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, 
„adresát je neznámy" alebo iná poznámka podobného 
významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na 
pravde.

5. Ak ktorékoľvek z ustanovení tejto zmluvy je alebo sa 
stane neplatným, neúčinným a nevykonateľným nemá to 
vplyv na platnosť, účinnosť a vykonateľnosť jej ostatných 
ustanovení. Pre tento prípad sa zmluvné strany zaväzujú 
nahradiť takéto ustanovenie platným, účinným alebo 
vykonateľným.

6. Táto zmluva je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, 
z ktorých obec obdrží dva (2) rovnopisy a ENVI - PAK, 
a.s. jeden (1) rovnopis.

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej 
obsahu porozumeli, uzavreli ju slobodne, vážne, určite 
a zrozumiteľne, nie v tiesni, nie za nápadne 
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpísali.

Za obec:


