
Dohoda o vzájomnej spolupráci

uzatvorená podl'a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov ( ďalej ako "Dohoda")

Zmluvné strany

1. Poskytovateľ: ENYI - PAK, a.s.
Galvaniho 7B, 821 04 Bratislava
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka
č.3128/B
IČO: 35858010
IČ DPH: SK2020264290
zastúpený: Mgr. Hana Nováková MBA, generálna riaditeľka

(ďalej len" poskytovateľ ")

2. Užívateľ: Obec Petrovce
Petrovce 89
094 31 Hanušovce nad Topľou
zastúpený: Miroslav Bobrík, starosta

(ďalej len" užívateľ")

Článok l.
Predmet dohody

Predmetom tejto Dohody je záväzok poskytovateľa poskytnúť bezodplatne užívateľovi informačné
nálepky na označenie zberových kontajnerov určených na triedenie odpadu na území obce Petrovce za
podmienok stanovených v tejto Dohode a záväzok užívateľa zabezpečiť ich následné nalepenie na
vlastné náklady na príslušné kontajnery.
Celkový počet kusov:
Papier: 4
Plasty: 7
Sklo: 4
Kovy: 7
VKM: 7

Článok ll.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Poskytovateľ je povinný predmet tejto Dohody odovzdať užívateľovi v stave spôsobilom na
dohodnuté užívanie.

2. Poskytovateľ je oprávnený kontrolovať, či užívateľ umiestňuje predmet tejto Dohody riadnym
dohodnutým spôsobom v súlade s touto Dohodou. Za týmto účelom je užívateľ povinný poskytnúť
poskytovateľovi potrebnú súčinnosť.

3. V zmysle dohody zmluvných strán sa užívateľ zaväzuje označiť nálepkami kontajnery na separovaný
odpad v lehote 1 mesiaca od uzatvorenia tejto Dohody a znášať všetky náklady s tým súvisiace, pričom
pri označovaní kontajnerov nálepkami sa zaväzuje dodržiavať postup podľa návodu, ktorý tvorí prílohu
č. 2 tejto Dohody.



4. Užívateľ prehlasuje, že ku dňu uzatvorenie tejto Dohody má záujem užívať predmet Dohody na účel
uvedený v tejto Dohode.

5. Užívateľ je povinný predmet Dohody užívať riadne v súlade s dohodnutým účelom tejto Dohody, je
povinný predmet Dohody chrániť pred poškodením alebo zničením a udržiavať ho na vlastné náklady
v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie.

6. Užívateľ sa zaväzuje zabezpečiť zotrvanie umiestnenia nálepiek na kontajneroch určených na
separovaný odpad minimálne po dobu 3 (troch) rokov od uzatvorenia tejto Dohody.

7. Užívateľ môže vykonať úpravy na nálepkách len s predchádzajúcim písomným súhlasom
poskytovateľa.

Článokill.
Odstúpenie od Dohody

Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto Dohody v prípade, ak jedna z nich poruší akékoľvek
ustanovenie tejto Dohody a v prípade, že náprava je možná, k náprave nedôjde ani v primerane dlhej
dodatočne poskytnutej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia

1. Táto Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto Dohody je možné vykonať len po vzájomnej dohode účastníkov
Dohody vo forme písomných dodatkov.

3. Práva a povinnosti touto Dohodou zvlášť neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území
Slovenskej republiky.

4. Akékoľvek ustanovenie tejto Dohody, ktoré v čase podpisu tejto Dohody je neplatné alebo
nevykonateľné alebo sa takým stane, nemá vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení tejto
Dohody. V takom prípade zmluvné strany nahradia takéto neplatné ustanovenie takým platným
a účinným ustanovením, ktoré sa svojim obsahom a účelom najviac približuje pôvodnému
ustanoveniu.

5. Dohoda bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom
rovnopise.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dohodu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne
nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne
výhrady, čo potvrdzujú svojimi podpismi.
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