
MEMORANDUM O POROZUMENÍ

prijaté 7  júla 2016 

medzi

SYNGAS, s.r.o. (ďalej len “Syngas”)
J. A. Komenského 3470/1A, 974 01 Lučenec 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č.:80171/B 
zastúpená konateľmi TOMÁŠOM KORIBAŇOM, RADOSLAVOM PRIMUSOM

GLORIN GROUP (ďalej len “GG”)
1592 Union Street, Suite 313, San Francisco, CA 94123, USA 

Incorporated in the State of Nevada; Entity No.: E0073102009-2; EIN: 27-1128986 
zastúpená splnomocneným zástupcom DANIELOM REKITAROM

a

MESTOM FIĽAKOVO, SLOVENSKO (ďalej len“FIĽAKOVO”),
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo, Slovakia 

zastúpené primátorom mesta ATTILOM AGÓCSOM

Konatelia spoločnosti Syngas, zástupca spoločnosti GG a primátor mesta Fiľakovo dosiahli 
nasledovné porozumenie:

Toto memorandum má slúžiť, ako memorandum o porozumení (ďalej len „MOP“) medzi 
Syngas, GG a Fiľakovom pre účely komerčnej prevádzky elektrárne (ďalej len „Závod“) 
v meste Fiľakovo.

GG prostredníctvom svojich miestnych sesterských spoločností je v procese výstavby Závodu 
a Syngas splnil všetky 1c dnešnému dňu platné predpisy, vyhlášky a zákony.

Syngas a GG týmto prehlasuje a zaručuje, že Závod bude využívať, ako surovinu len biomasu 
založenú na odpadových materiáloch rastlinného pôvodu a bude tak konať za prísneho 
dodržiavania všetkých platných zákonov, predpisov a vyhlášok Slovenskej republiky a 
Európskej únie.

Syngas a GG ďalej prehlasuje a zaručuje, že Závod nebude využívať tuhý komunálny odpad 
(ďalej len „TKO“) ako surovinu pokiaľ o to nebude požiadaný a povolaný zo strany mesta 
Fiľakovo.



Syngas a GG ďalej prehlasuje a zaručuje, že Závod poskytne kedykoľvek vzorku zo suroviny 
využívanú v Závode pokiaľ o to bude požiadaný zo strany mesta Fiľakovo.

Každá strana prehlasuje a zaručuje, že má plné právo a právomoc prijať toto MOP a že toto 
MOP bolo riadne schválené a ratifikované všetkými potrebnými orgánmi.

MOP sa podpisuje v 3 rovnopisoch, z ktorých má každá hodnotu originálu. Kópia alebo PDF 
kópia takto podpísaného rovnopisu bude považovaná za podpísaný originál.

Na dôkaz tohto porozumenia strany tohto memoranda riadne pripájajú svoje podpisy k tomuto 
MOP v deň, ktorý je uvedený vyššie.

MESTO FIĽAKOVO SYNGAS, s.r.o. GLORIN GROUP

Mgr. Attilá Agócs, PhD. 
primátor mesta

Tomáš Koribana /
Radoslav Primus 

/ konatelia

Daniel Rekitar 
splnomocnený zástupca


