
Memorandum o spoločnom zámere č: 1/2022

Účastnĺci memoranda:

1.1  Replant, s.  .r.  o.,

so sídlom:  Podhorského 2, 81104 Bratislava,

lčo: 54 233 011,

V zastúpeni':  konateľmi oprávnenými  konat' len spoločne:  Ján  Drábik a Artur Zmeček

prokur.istom: Mar.ián Mach

(d'alej  len „Účastni'k 1")

a

1.2 ,,Združenie miest a obcí Horná Orava, (skrátene ZMOHO)'`.

so sídlom: Zábiedovo 76, 028 01,

v zastúpení  predsedom združenia:  Ing. Ján  Banovčan,

(d'alej  len ,,Účastni'k 2``)

(Účastni'k 1 a  Účastník 2, ďalej spoločne len ako ,,Účastni'ci  1 a 2``).

Uzatvárajú

Memorandum o spoločnom zámere v oblasti ekologickej úpra\/y a  zhodnotenia tuhých
zmesových komunálnych  a im podobných odpadov

(d'alej len ako ,,Memorandum``)

Preambula

lnteligentná   a ekologicky   udržateľná      úprava   a   zhodnotenie      tuhých   zmesových   komunálnych      a im

podobných  odpadov i.e  celospoločenským  problémom.     ,,Účastni'ci  1  a  2``  sa  rozhodli  uzavrjet`  dohodu
o spoločnom zámere úpravy a zhodnotenia   tuhých zmesových  komunálnych   a im podobných odpadov,

s ambíciou následne spoločne pokračovať vo vybudovaní k tomu vhodnej infraštruktúry.

Predmet Memoranda

Vypracovanie    Štúdie    uskutočniteľnosti       zariadenia    na    úpravu    azhodnocovanie   tuhých    zmesových

komunálnych   a im   podobných   odpadov   pre región   ,,Účastníka   2``   a   navrhnutie   možnostĺ  založenia

obchodnej spoločnosti

(d`alej len ,,Projekt``).

„Na realizáciu   „Projektu" sa predpokladá predovšetkým využitie/čerpanie finančných  prostriedkov:

zo štátnych  resp. európskych fondov,

z komerčných úverových prostriedkov,
z prostriedkov Ministerstva ŽP SR,  Ministerstva  hospodárstva SR



-       cez dočasnýnástroj NextGenerationEU/NGEU), ktorýje určený na podporu obnovy po pandémii covID-

19'
-      cez tzv.  Plán obnovy a odolnosti  Európskej komisie,

-      z nadchádzajúcehoopsK

-      z rozpočtových prostriedkov miestnej. samosprávy

-z  vlastnýchzdrojov,,Účastníkov l a 2``.

Závei.ečné ustanovenia

1. Toto Memorandum j.e platné  12  mesiacov od  podpisu zmluvnými stranami.

3. Z tohto Memoranda nevyplývajú  pre žiadnu zo zmluvných strán  materiálne či finančné záväzky.

4. Toto Memorandum nedáva žiadnej zo strán právo, právomoc alebo splnomocnenie vo vzťahu k

druhej strane,  na základe čoho by bola oprávnená jedna zo strán  uzavierat' zmluvné vzt`ahy v

mene a na účet druhej strany.

5.  Používanie ochranných známok, Ioga alebo iného intelektuálneho majetku  ktorejkoľvek zo strán

Memoranda je možné len na základe osobitnej pi'somnej dohody.

6. Strany Memoranda sa dohodli, že Memorandum sa spravuje právnymi predpismi Slovenskej

republiky a na akékoľvek ustanovenie Memoranda odporujúce právnemu poriadku SR sa

neprihliada,  pričom plnenie záväzkov z Memoranda je založené výlučne na dobrovoľnosti  ich

plnenia dotknutými stranami, t. j.  účastni'kmi  memoranda.

7. Toto Memorandum j.e možno menit' alebo dopíňat' Ien vo forme pi'somných dodatkov

podpísaných obomi účastníkmi  memoranda.

8. Toto Memorandum nadobúda platnost' aj účinnosť nasledujúci deň po podpise obomi stranami.

9. Strany Memoranda vyhlasujú, že toto Memorandum uzavreli slobodne, po vzái.omnej dohode, nie

v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripojili svoje podpisy.
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