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Dodatok č. 1346/16/10 - D1 

k  Zmluve o poskytnutí prostriedkov 
 z Recyklačného fondu 

č. 1346/16/10 
 

Zmluvné strany: 
 

Recyklačný fond 
sídlo:                      Nobelova 18, 831 02 Bratislava 
IČO:                       36 062 090 
registrácia:             Obch. register Okresného súdu Bratislava I, Odd. Po, vl. č. 978/B 
zastúpenie:             Ing. Ján Líška, riaditeľ 
 
(ďalej len „fond“) 
na strane jednej 
 
a 
 
ŽOS-EKO, s. r. o. 
sídlo:                     Dielenská Kružná 2, 038 61 Vrútky 
IČO:                      36 002 445 
registrácia:            Obch. register Okresného súdu Žilina, Odd. Sro, vl. č. 3354/L 
zastúpenie:            Ing. Víťazoslav Moric, konateľ, Ing. Jana Antošová, konateľka 
 
(ďalej len „žiadateľ“) 
na strane druhej 
 
uzavierajú na základe žiadosti žiadateľa listom zo dňa 03.10.2016, doručeného fondu dňa 
07.10.2016, túto dohodu o zmene Zmluvy o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 
1346/16/10 uzavretej dňa 03.09.2016 (ďalej len „označená zmluva“) ako jej  prvý dodatok 
s nasledovným obsahom:  
 
 
 

I. 
 

1. V článku III „Výška a forma  poskytnutých prostriedkov, platobné podmienky a platobný  
     kalendár“ v ods. 2. označenej zmluvy sa mení doterajší termín čerpania finančných  
    prostriedkov „31.12.2016“ na nový termín čerpania finančných prostriedkov: „do  

    30.06.2017“.   
                                                                                                                                                                                                                              
2.  Ostatné ustanovenia označenej zmluvy sa nemenia a zostávajú v platnosti. 
 
 

II. 
 

1. Tento dodatok č. 1346/16/10-D1 označenej zmluvy nadobúda platnosť dňom jeho 
podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 
povinného zverejnenia podľa osobitného predpisu. 
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2. Písomnosť tohto dodatku je spracovaná v štyroch originálnych  rovnopisoch, z ktorých si 

každá zo zmluvných strán ponechá dva rovnopisy.   
 
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok k označenej  zmluve riadne prečítali, jeho 

obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú. 
 
Bratislava dňa .....................                                     Vrútky dňa......................... 
 
Za Recyklačný fond:      Za  ŽOS-EKO, s.r.o.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..................................................    ................................................ 
         Ing. Ján Líška                                                         Ing. Víťazoslav Moric 
              riaditeľ                                                                           konateľ  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     ................................................    
                                                                                            Ing. Jana Antošová 
                                                                                                   konateľka 
 
 
 


