
Obec Poproč
y

Obecný úrad Poproč, Školská 2, 044 24 Poproč
v

sp. zn.: OcU-S-152/2018
Č. záznamu: 152/2018-001

Zápis v spis e
V súlade sust. § 5a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k

informáciám a o zmene a doplnení niektoiých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejnila dňa
23.4.2018 na webovom sídle obce Poproč:

v

zmluvu sp. zn. OcU-Š-152/2018

uzaťvorenú dňa 17.4.2018

úcinná od: 24.4.2018

zmluvné strany:

1./ Obec Poproc

Školská2,04424Poproč
V

zastúpená Ing. Štefanom Jaklovským , starostom obce

a

2., ELT Management Company Slovakia s.r.o.

Vajnorská 171/A, 831 04 Bratislava

zastúpená Radim Filák, konateľ

Predmet zmluvy:

vytvorenie zbemého miesta pre spätný zber pneumatík

V Poproči, dňa 23.4.2018

Eva Benková

zamestnanecobce poverený zverejňovaním
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ZMLUVA O ZRIADENI A PREVÁDZKE ZBERNÉHO
^. ^

MIESTA KOLEKTIVNEHO SYSTÉMU ELTMA

ELT Management Company Slovakia s.r.o./ so sídlom Vajnorská 171/A, 831 04 Bratislava,
IČO: 50096273, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.:
108173/B, číslo autorizácie 0005/PNE/OZV/A/16-3.3 vmene ktorej koná Radim Filák, konateF
>Eltma"L

a

ObecPOPROČ

Sídlo: Školská2,04424 Poproč
v

ICO: 00324639

Osoba konajúca v mene spoločnosti: Ing. Štefan Jaklovský, starosta obce

PrevádzkovateF
//

týmto uzatvárajú túto zmluvu o zriadení a prevádzke zberného miesta kolektívneho systému Eltma
"ZmluvaoZM"):

Jedinyčlánok

Ettma je organizáciou zodpovednosti výrobcov a prevádzkovatefom neziskového systému združeného
nakladania ("kolektívny systém") tvoreného okrem iného sieťou zberných miest ("ZM") pre spätný
zber pneumatík. Eltma týmto zriaďuje ZM podfa vstupnej špecifikácie vzájomne potvrdenej stranami
pred podpisom Zmluvy oZM. Eltma a PrevádzkovateF sa zavazujú spolupracovať na prevádzkovaní
tohto/týchto ZM vsúlade so Všeobecnými podmienkami prevádzky zberných miest kolektívneho
systému Eltma ("VPP").

V 6f^ŕ^^~ dňg ^-fy-/^^ V Poproči/ dňa 13.4.2018

ELT Management Company Slovakia s.r.o. ObecPOPROČ

^ t s, íZ. .^ t

Radim^ ^.StefanJakIovský
konatéť? ^ŕarosta obce

/
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