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Zmluva o budúcej zmluve

"na uskladnenie odpadu a stavebnej sute"

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka Č. 513/1991 Zb. v platnom znení

Článok 1. Zmluvné strany

Budúci objednávateľ:
Sídlo:

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1.,
Oddiel S.r.o., vložka Č. 991/B

Zastúpený: Ing. Branislav Lukáč, konatel' spoločnosti
Viera Nádaská, konatel' spoločnosti

vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu: Ing. Martin Martinák, riaditel' oblasti západ
Pavol Sabo, vedúci OTÚ oblasti západ

vo veciach technických oprávnený ku konaniu: Pavol Sabo, vedúci OTÚ oblasti západ

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČDPH:

UniCredit Bank Slovakia a.s.
1423110003/1111
17317282
2020316298
SK2020316298

(ďalej len budúci dodávatel')
a

Budúci odberateľ: Techniceké služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova č.59, 953 01 Zlaté Moravce

Zastúpený: Mgr. Barbora Segíňová, poverená riaditel'ka

Osoby oprávnené rokovať:
vo veciach zmluvných a technických: Mgr. Barbora Segíňová, poverená riaditel'ka
(ďalej len budúci objednávatel')

Článok 2. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto Zmluvy je zabezpečenie uskladnenia prebytočného odpadu a stavebnej sute pre
spoločnosť STRABAG s.r.o., ktorá sa uchádza vo verejnej súťaži "Rekonštrukcia miestnych
komunikácií a chodníkov Nevidzany 1.etapa"

2.2 Prevádzkovatel' sa zaväzuje poskytovať objednávatel'ovi práce a služby na svojej skládke podl'a
dohodnutých podmienok.
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Článok 3. Čas plnenia .

3.1 Táto zmluva sa uzatvára na obdobie 12 mesiacov, resp. počas trvania vyššie uvedenej zákazky.

3.2 Obidve zmluvné strany akceptujú dobu trvania zmluvy.

Článok 4. Záverečné ustanovenia

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že budú pri uzatváraní budúcej zmluvy o dielo postupovať podl'a ustanovení
Obchodného zákonníka a zásad obchodnej tolerancie.

4.2. Táto zmluva o budúcej zmluve je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana
obdrží po jednom vyhotovení.

V Bratislave, dňa: 28.01.2016 V Zlatých Moravciach, dňa: 28.01.2016

budúci objednávateľ:

Ing. .:

riaditel' oblasti západ

budúci odbe;..:ra:..:,:te:.:.ľ:,.:---:--:--::-:----:-:::-1
Technické služby mesta

ncrnotakova c. 59
953 Ol Zlaté Moravce

/ CO: 005R7168 OPH: SK2020411877
{/-(

Mgr. Barbora Segíňová
poverená riaditel'ka

y
Pavol Sabo
vedúci OTÚ oblasti západ
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