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MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI 

Uzavreté medzi 

EKO-Power, s. r. o.  

Sídlo : Pluhová 17 , 900 28 Ivanka pri Dunaji 

IČO: 45 695 709 

Konajúca prostredníctvom : Ing. Ľubomír Ďurčo, konateľ  

(ďalej len „EKO-Power“) 

a  

Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 

(používaná skratka: ZMO, región JE Jaslovské Bohunice) 

Sídlo : Trhová 2, 917 00 Trnava 

IČO: 318 263 85 

Konajúce prostredníctvom : Ing. Vladimír Púčik,  predseda združenia 

 

(ďalej len „ZMO“) 

 

Za účelom potvrdenia doterajších jednaní a v zmysle predchádzajúceho Memoranda o spolupráci zo 

dňa 15.10.2014 sa účastníci tohto predzmluvného vyjednávania rozhodli zaznamenať v tomto 

Memorande o spolupráci (ďalej len „memorandum“) aktuálne výsledky rokovaní, týkajúcich sa 

spoločného postupu a stanoviť v tejto súvislosti niektoré vzájomné práva a povinnosti a základné 

princípy nasledovnej spolupráce. 

 

PREAMBULA 

 

Na základe smernice EP a Rady 2008/98 ES z 19. Novembra 2008 o odpade, ktorá je základom 

právneho rámca pre nakladanie s odpadmi v EÚ, za plného dodržania ustanovení zákona 223/2001 

Z.z. o odpadoch, vyhlášky 310/2013 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 

o odpadoch, za plného predpokladu dodržania podmienok definovaných v Dohovore o prístupe 

k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach 

životného prostredia (Aarhuský dohovor), v záujme dosiahnutia cieľov odpadového hospodárstva 

definovaných v Programe odpadového hospodárstva SR, zahájili účastníci  memoranda rokovanie 

o vzájomnej spolupráci pri príprave a realizácii projektu, ktorého hlavným cieľom je vybudovanie 

a uvedenie do prevádzky závod na zhodnocovanie komunálneho odpadu a biomasy s následnou 

výrobou elektrickej energie a využiteľného tepla na báze využitia technológie plazmového 

splyňovania v termochemickom reaktore Alter NRG (ďalej len „ projekt“) 

 

Čl. I  

ŠPECIFIKÁCIA PROJEKTU 

 

1. Účastníci deklarujú, že majú záujem na spolupráci týkajúcej sa realizácie projektu, ktorý je 

rámcovo popísaný v tomto memorande. 

2. Predmetom projektu je technologické riešenie zhodnocovania komunálneho odpadu 

a biomasy s následnou výrobou elektrickej energie a využiteľného tepla na báze využitia 

technológie plazmového splyňovania v termochemickom reaktore Alter NRG. 

3. Súčasťou projektu bude vybudovanie závodu na zhodnocovanie odpadov na báze technológie 

plazmového splyňovania v termochemickom reaktore. 

4. Jednotliví účastníci sa budú na realizácii projektu podieľať predovšetkým nasledujúcim 

spôsobom: 
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Účastník EKO- Power alebo ním delegovaný subjekt zaistí pre potreby memoranda 

nasledujúce: 

• Príprava a realizácia projektu, ktorá zahŕňa : 

o komplexné posúdenie vplyvov na životné prostredie Projektu (EIA) podľa zákona 

24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších 

predpisov, za dodržania podmienok Aarhuského dohovoru;  

o zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia v režime integrovaného 

konania podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole 

znečistenia v znení neskorších predpisov,  

o prípravu a zabezpečenie financovania projektu,  

o prípravu a zabezpečenie realizácie projektu- vybudovanie a uvedenie do 

prevádzky závod na zhodnocovanie komunálnych odpadov na báze technológie 

splyňovania v termochemickom reaktore. 

o  v prípade uzavretia príslušných zmlúv zo ZMO, za trhových ekonomických 

podmienok s prihliadnutím na potreby a možnosti ZMO, ekonomickej efektivity 

a návratnosti projektu, zhodnocovanie komunálnych odpadov členov ZMO v súlade 

s naplnením cieľov odpadového hospodárstva SR 

 

Účastník EKO- Power zároveň informuje, že v súvislosti s touto aktivitou bolo dňa 05.05.2014 

uzatvorené Memorandum medzi  EKO- Power a PGP Terminal, a.s. so sídlom: Hlubinská 

917/20, 702 00 Moravská Ostrava, ČR, IČO:  293 95 062. 

 

Účastník ZMO zaistí pre potreby memoranda nasledujúce: 

• v orgánoch ZMO umožní a zabezpečí prezentáciu projektu, 

• zabezpečí komunikáciu, informovanosť  v rámci projektu, vrátane jeho účelu a výhod 

medzi všetkými svojimi členmi, s cieľom naplniť účel a zmysel tohto memoranda.  

 

5. Účastníci predpokladajú, že po podpise tohto dokumentu budú prebiehať ďalšie jednania 

o podmienkach a obsahu zmluvnej dokumentácie a pre prípad dosiahnutia zhody o celom 

obsahu zmlúv a zásadných dojednaniach účastníci predpokladajú uzavretie príslušných 

zmlúv. 

6. Účastník EKO-Power v prípade zrealizovania projektu a v prípade dodržania všetkých 

povinností zo strany ZMO ponúkne vstup pre ZMO do projektu v podiele 10%.   

 

Čl. II. 

MLČANLIVOSŤ 

 

1. Účastníci sa dohodli, že všetky informácie navzájom poskytnuté v súvislosti s jednaním 

a prípravou projektu, rovnako i s jednaním o uzatvorení ďalších zmlúv súvisiacich s danou 

transakciou, sú informáciami dôvernými a zároveň sú predmetom obchodného tajomstva 

a slúžia výhradne pre vzájomnú spoluprácu výstavby projektu v spádovej oblasti, ktorá je 

uvedená v článku III., ods. 3 tejto zmluvy. 

2. Účastníci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré si navzájom 

v súvislosti s jednaním a prípravou projektu či založením spoločného právneho subjektu, ako 

aj s jednaním o uzavretí všetkých ďalších zmlúv s danou transakciou, poskytli alebo poskytnú, 

a to vrátanie informácií o vzájomných jednaniach o uzatvorení týchto zmlúv a informácií 

o akýchkoľvek podrobnostiach týchto zmlúv. 

3. Účastníci nesmú takto získané informácie prezradiť inej fyzickej či právnickej osobe, ktorá nie 

je súčasťou tohto memoranda, s výnimkou ich sprístupnenia súdmi alebo obdobným 
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verejnoprávnym orgánom, pokiaľ je tak požadované na základe právnych predpisov a ďalej 

s výnimkou zamestnancov, poradcov a finančných investorov a zmluvných partnerov strán 

tohto memoranda pri realizácii projektu za podmienky, že títo sú viazaní rovnakou 

povinnosťou mlčanlivosti a povinnosťou nevyužiť získané informácie s ich účelom. 

4. Účastníci nesmú takto získané informácie použiť v rozpore s ich účelom pre svoje potreby 

alebo k akémukoľvek inému účelu, a to bez ohľadu na to, či príde k uzatvoreniu vyjenávaných 

zmlúv, alebo nie. 

5. Účastníci zhodne prehlasujú, že samostatne neposkytnú médiám žiadne informácie 

o pripravovanom projekte týmto memorandom bez predchádzajúceho vzájomného súhlasu. 

6. Účastníci tohto memoranda zaistia, že príslušní vedúci zamestnanci, pracovníci, zástupcovia 

a poradcovia, vrátane externých poradcov a subjektov uvedených v odst. 3 tohto článku 

spolupracujúcich na projekte budú dodržiavať záväzok mlčanlivosti obsiahnutý v tomto 

článku. 

7. Každý z účastníkov sa zaväzuje, že bezodkladne bude písomne informovať druhého účastníka 

tohto memoranda v prípade, že sa na neho obráti akákoľvek tretia osoba ohľadom 

akýchkoľvek úkonov alebo informácií, ktoré sa týkajú alebo môžu týkať či súvisieť 

s Projektom. 

8. Pre vylúčenie pochybností sa účastníci dohodli, že povinnosť mlčanlivosti podľa 

predchádzajúcich odstavcov trvá i po ukončení účinnosti tohto memoranda, a to bez ohľadu 

na dôvody jeho ukončenia. 

 

Čl. III. 

EXKLUZIVITA 

 

1. Podpisom tohto memoranda súhlasia strany s tým, že v období účinnosti tohto memoranda 

bez predchádzajúceho vzájomného písomného súhlasu nevstúpia do akýchkoľvek jednaní 

v akejkoľvek forme s cieľom uskutočniť projekt popísaný v tomto memorande s akoukoľvek 

treťou osobou. 

2. Pre obdobie exkluzivity platí, že účastníci v primeranej dobe ukončia všetky prípadné 

prebiehajúce jednania začaté pred podpisom tohto memoranda s tretími osobami, ktorých sa 

bezprostredne týkajú alebo akokoľvek inak sa môžu týkať porušenia práv účastníkov na 

exkluzivitu k tomuto projektu. 

3. Obmedzenia podľa predchádzajúcich odstavcov sa vzťahujú iba na projekt, ktorý je alebo má 

byž realizovaný v spádovej oblasti Trnavský kraj, Slovenská republika. 

 

 

Čl. IV. 

VYNALOŽENÉ VÝDAJE 

 

1. Náklady súvisiace s rokovaním o pripravovanom projekte v tomto memorande si nesie každý 

účastník sám. Žiadny účastník nemá oprávnenie požadovať po druhom účastníkovi náhradu 

takto vzniknutých nákladov, a to ani v prípade neuzatvorenia zamýšľaných zmlúv. 
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Čl. V. 

ZMENA ÚČASTNÍKOV KONANIA TOHTO MEMORANDA 

 

1. Bez predchádzajpceho písomného súhlasu všetkých účastníkov tohto memoranda, nie je 

žiadny účastník oprávnený previesť svoje práva či záväzky, alebo časť svojich práv, či 

záväzkov vzniknutých z, alebo v súvislosti s týmto memorandom, alebo s uvedeným 

projektom na inú fyzickú, či právnickú osobu. 

 

 

Čl. VI. 

ODSTÚPENIE OD MEMORANDA 

 

1. Pokiaľ nebude účastník riadne plniť ktorúkoľvek z úloh definovaných v Čl. I ods. 5, poprípade 

sa stane zjavným, že splnenie ktorejkoľvek z týchto úloh nebude z akýchkoľvek dôvodov 

schopný splniť, je druhý účastník oprávnený od tohto memoranda odstúpiť. 

2. V prípade porušenia povinnosti mlčanlivosti podľa Čl. II účastníkom alebo ktorýmkoľvek 

zmluvným partnerom či iným spolupracujúcim subjektom, ktorý je podľa tohto memoranda 

povinný mlčanlivosť zachovávať, alebo v prípade použitia získaných informácií v rozpore s Čl. 

II odst. 5, je druhý účastník oprávnený od tohto memoranda odstúpiť. Porušenie povinnosti 

podľa Čl. III jedným z účastníkov oprávňuje druhého účastníka k odstúpeniu od tohto 

memoranda. 

 

Čl. VII. 

PRÁVNA ZÁVÄZNOSŤ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Toto memorandum sa uzatvára s účinnosťou ku dňu jej podpisu na obdobie 12 kalendárnych 

mesiacov, počnúc prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni podpisu tohto 

memoranda s tým, že najneskôr 15 dní pred uplynutím tejto doby sa účastníci dohodnú, či si 

prajú účinnosť memoranda predĺžiť, nahradiť memorandum iným zmluvným dojednaním, 

alebo či spoluprácu uplynutím uvedenej 12- mesačnej doby ukončia. 

2. Ukončenie memoranda je tiež možné na základe odstúpenia v súlade s Čl. VI. 

3. Toto memorandum môže byť ukončené tiež akýmkoľvek písomným dojednaním účastníkov, 

a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bolo memorandum uzatvorené. 

4. Toto memorandum sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

5. Účastníci sa dohodli, že k riešeniu všetkých sporov vznikajúcich z tohto memoranda 

a v súvislosti s ním ,budú príslušné súdy v Slovenskej republike. 

6. Toto memorandum je vyhotovené v dvoch rovnopisoch v slovenskom jazyku, pričom každý 

účastník obdrží po jednom rovnopise. 

7. Všetky zmeny tohto memoranda musia byť uskutočnené výhradne písomnou formou a to 

očíslovanými dodatkami. 

 

 

V___________________dňa______________________  V     Trnave      dňa 8.11.2017 

 

 

________________________________________________       ----------------------------------------------------- 

EKO-Power, s.r.o.      ZMO 

Ing. Ľubomír Ďurčo, konateľ     Ing. Vladimír Púčik,  predseda združenia
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