
(ŕ. i-: 111- kbeo/Uisf 

Zmluva 
o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy, 

ktorú uzavreli 

Združenie obcí Horného Žitného Ostrova v odpadovom hospodárstve 
Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín 
IČO: 34 074 694 
IČDPH: SK 2020 194715 
v zastúpení Gabriel Bárdos- predseda Združenia 

(ďalej len ako „budúci prenajímateľ" alebo „Združenie") 

a 

Obec Dunajská Lužná 
Obecný úrad, Jánošíkovská 466/7 
900 42 Dunajská Lužná 
IČO: 00400009 
v zastúpení: Štefan Jurčík- starosta 

(ďalej len ako „budúci nájomca" alebo „Obec") 

(Prenajímateľ a nájomca ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany") 

Preambula 

Budúci prenajímateľ sa stane výlučným vlastníkom stavebných objektov a všetkého technického 
a technologického zariadenia Zberného dvora Dunajská Lužná, ktorý bude vybudovaný v Obci 
Dunajská Lužná, katastrálne územie Jánošíková, na pozemkoch, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve 
obce Dunajská Lužná. Za účelom zabezpečenia jeho prevádzky zmluvné strany uzatvárajú túto 
zmluvu o budúcej zmluve. Výstavbou Zberného dvora Dunajská Lužná vlastníctvo budúceho nájomcu 
k predmetu nájmu nieje dotknuté. 

I. 
Predmet zmluvy 

(1) Predmetom tejto zmluvy je záväzok zmluvných strán uzatvoriť v lehote tridsiatich (30) 
dní od doručenia písomnej výzvy ktorejkoľvek zmluvnej strany Zmluvu o nájme a prevádzke 
zberného dvora, ktorou Združenie, ako prenajímateľ, prenechá do užívania Obci ako nájomcovi, 
všetky stavebné objekty a všetky technické a technologické zariadenia, ktoré podľa projektu 
vypracovaného Ing. Karolom Bakosom, BAPROJ, v 10/2009, v súlade s projektovou žiadosťou 
o dotáciu z Envirofondu, schválenej na základe rozhodnutia MŽP SR číslo 79317/0-10/11 zo dňa 
9.8.2011 a tvoria súčasť alebo príslušenstvo Zberného dvora Dunajská Lužná (ďalej len „budúci 
predmet nájmu "). 

(2) Vyzvať na uzatvorenie zmluvy o nájme a prevádzke môže ktorákoľvek zmluvná 
strana, najskôr však po uplynutí piatich (5) dní odo dňa, v ktorom kolaudačné rozhodnutie, 
povoľujúce užívať všetky stavebné objekty Zberného dvora Dunajská Lužná, nadobudlo 
právoplatnosť. 

(3) Budúci prenajímateľ sa zaväzuje, že bez zbytočných prieťahov zabezpečí 
realizáciu a kolaudačné rozhodnutie na všetky stavebné objekty Zberového dvora v súlade 
s projektovou žiadosťou o dotáciu z Envirofondu, schválenou na základe rozhodnutia MŽP SR 
číslo 79317/0-10/11 zo dňa 9.8.2011 a v súlade so schváleným časovým harmonogramom 



stavebných prác a dodávok. 
Harmonogram realizácie: začiatok stavebných prác a dodávok: november - december 2011, 
preberanie stavby a kolaudačné konanie - 1. štvrťrok 2012, začiatok prevádzky - apríl až máj 2012. 

(4) V prípade, ak vyzvaná zmluvná strana neuzavrie s druhou zmluvnou stranou v lehote 
podľa ods. 1 tohto článku Zmluvu o nájme a prevádzke zberného dvora, je vyzývajúca strana 
oprávnená domáhať sa na súde, aby vyhlásenie vôle druhej zmluvnej strany bolo nahradené súdnym 
rozhodnutím. Nárok na náhradu škody tým nieje dotknutý. 

(5) Zmluvou o nájme a prevádzke zberného dvora Združenie ako prenajímateľ prenechá Obci 
ako nájomcovi do odplatného užívania, za odplatu vo výške 1 EUR/ročne vrátane DPH, všetky 
objekty a infraštruktúru Zberného dvora Dunajská Lužná. 

(6) Pod pojmom infraštruktúra sa pre potreby tejto zmluvy rozumie súbor technických 
a technologických zariadení, ktoré podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Karolom 
Bakosom BAPROJ v 10/2009, v súlade s projektovou žiadosťou o dotáciu z Envirofondu, schválenej 
na základe rozhodnutia MŽP SR číslo 79317/0-10/11 zo dňa 9.8.2011 tvoria súčasť alebo 
príslušenstvo stavby Zberného dvora, alebo slúžia na jeho riadne prevádzkovanie. 

II 
Práva a povinnosti 

(1) Zmluvné strany sa dohodli, že neopomenuteľným obsahom budúcej zmluvy o nájme a 
prevádzke bude dohoda zmluvných strán o práve nájomcu (obec Dunajská Lužná) prevádzkovať zberný 
dvor vlastnými kapacitami alebo podľa vlastnej úvahy a rozhodnutia prenechať predmet nájmu do 
užívania tretej osobe (podnájom) na zabezpečenie prevádzkovania zberného dvora v súlade s jeho 
účelom. 

(2) Budúci nájomca sa zaväzuje užívať predmet nájmu výlučne na účely zberu a nakladania 
separovane zbieraného odpadu na území obce Dunajská Lužná a pre obyvateľov v súlade so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj v súlade s rozhodnutiami príslušných orgánov 
štátnej správy vydanými na ich základe po dobu minimálne 5 rokov od nadobudnutia právoplatnosti 
kolaudačného rozhodnutia. Prevádzkovať predmet nájmu pre iných producentov odpadu ako obce 
Dunajská Lužná sa nepripúšťa. 

(3) Nájomné bude Obec uhrádzať Združeniu vždy do konca januára nasledujúceho 
kalendárneho roka. 

III. 
Ostatné ustanovenia 

(1) Pre prípad nesplnenia záväzku uzavrieť budúcu zmluvu v lehote podľa čl. I. ods. 1,2,3 
tejto zmluvy si zmluvné strany dohodli zmluvnú pokutu vo výške 10 000 €. 

(2) Záväzok uzavrieť budúcu zmluvu zaniká, pokiaľ okolnosti, z ktorých zmluvné strany 
vychádzali pri vzniku tohto záväzku, sa do takej miery zmenili, že nemožno od druhej zmluvnej strany 
spravodlivo požadovať, aby zmluvu uzavrela. Existencia zmeny týchto okolností však musí byť druhej 
zmluvnej strane oznámená bez zbytočného odkladu. 

(3) Budúci prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade ak mu nebude 
Environmentálnym fondom poskytnutá dotácia na výstavbu Zberného dvora Dunajská Lužná. Právo 
budúceho nájomcu na náhradu škody tým nieje dotknuté. 

(4) V prípade zániku tejto zmluvy zaniká právo na dohodnutú zmluvnú pokutu, iba ak dôvod 
na zánik zmluvy vznikol na strane budúceho nájomcu. 

IV. 
Záverečné ustanovenia 

(1) Zmeny tejto zmluvy možno uskutočniť iba formu písomného dodatku podpísaného 
oboma zmluvnými stranami. 

(2) Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené, sa riadia 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov platných na území Slovenskej 



republiky. 
(3) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obomi zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke obce. 
(4) Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch s platnosťou originálu, pričom každá 

zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie. 
(5) Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená, 

zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne prejavili, na 
dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy. 

V Šamoríne dňa 25. 10. 2011 V Dunajskej Lužnej dňa S * 

Prílohy: 
1. Stavebné povolenie 
2. Schválený rozpočet celkových nákladov zo schválenej žiadosti o dotáciu z Envirofondu vo výške 

204 819,30 € 
3. LV na pozemky a budovu vo vlastníctve obce 
4. Snímka z KM 

Štefan Jurčík - starosta obce 
budúci prenajímateľ 

Gabriel Bárdos 
predseda Združenia 
budúci prenajímateľ 
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