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Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

(uzatvorená podľa § 289 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov)

Článok l.
Zmluvné strany

1. Zaviazaná strana {Budúci objednávateľ):

Názov: Obec Smižany

Sídlo: Nám. M. Pajdušáka 1341/50
Štatutárny zástupca: Ing Michal Kotrady

IČO: 00691721

(ďalej len "zaviazaná strana")

2. Oprávnená strana {Budúci dodávateľ]:

Názov: Združenie za práva zvierat, o.z.

Sídlo: Budyšínska lO/A, 83103 Bratislava

Štatutárny zástupca: Diana Truchlíková

IČO: 42262640

(ďalej len "oprávnená strana")

Článok II
Predmet záväzku

1. Zaviazaná strana sa zaväzuje že po výzve oprávnenej strany uzavrú do 14 dní od vyzvania
zmluvu o spolupráci v rámci projektu "Československý kastračný program - kastrácia zvierat
v osadách" spadajúci pod občianske združenie Združenie za práva zvierat.

2. Predmet budúcej zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri realizácii projektu

"Československý kastračný program - kastrácia a odchyt psov a mačiek v meste / obci", ktorý

je bližšie špecifikovaný v samotnej budúcej zmluve o spolupráci v prílohe č.l, ktorá je

neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Článok III
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Akékoľvek zmeny vzťahujúce sa k predmetu tejto zmluvy sa obidve zmluvné strany zaväzujú
písomne oznámiť navzájom v termíne do 30 dní odo dňa, kedy došlo k ich zmene a boli prijaté
zodpovedným orgánom.

Článok IV



Platnosť a skončenie zmluvy

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia a podpísania oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán.

2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 1.12.2018. Po uplynutí doby platnosti tejto
zmluvy môžu zmluvné strany po vzájomnej dohode uzavrieť novú zmluvu o budúcej zmluve s
rovnakým predmetom plnenia.

. 3. Táto zmluva zaniká, ak oprávnená strana písomne nevyzve zaviazanú stranu uzavrieť zmluvu o
spolupráci počas platnosti tejto zmluvy uvedenej v bode 2 tohto článku.

4. Záväzok uzavrieť budúcu zmluvu alebo doplniť chýbajúci obsah zmluvy tiež zaniká, ak
okolnosti, z ktorých strany zrejme vychádzali pri vzniku tohto záväzku, sa do tej miery zmenili,
že nemožno od zaviazanej strany rozumne požadovať, aby zmluvu uzavrela. K zániku však
dochádza, len keď zaviazaná strana túto zmenu okolností oznámila bez zbytočného odkladu
oprávnenej strane.

Článok V
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvu možno meniť a doplňaŕ len na základe písomných a očíslovaných dodatkov
schválených a podpísaných obidvoma zmluvnými stranami.

2. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po
dva rovnopisy.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom
z nej vyplývajúcich. Zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité. Zástupcovia oboch
zmluvných strán sú oprávnení k uzatvoreniu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

V Smižanoch dňa 03.04.2018
)It jre v cfI:-7-. /0 1.1v dna .

Zaviazaná strana:
Ing. Michal Kotrady - štatutárny zástupca

Oprávnená strana:
Diana Truchlíková - štatutárny zástupca

Pečiatka a podpis
/

Pečiatka a podpis

ZDRUžENIE ZA pRÁVA ZVIERAT, o.z.
Budyilnska 10/A. 831 03 BratilleVa

IČO: 42 262 640
www.zzpz.1k. predMd""~lit


