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Tento Dodatok č. 2 zo dňa MMMMMMM MMMMMMM (ďalej len „Dodatok“) je uzavretý medzi: 
 
 
(1) ŽOS Trnava, a.s., so sídlom Koniarekova 19, 917 21 Trnava, Slovenská republika, zapísaná v 

obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 46/T, IČO: 34 108 513, 
DIČ: 2020392891, IČ DPH: SK2020392891, IBAN mmmmmmm mmm mmmmmmm mmmm, 
BIC: mmmmmmm, účet vedený mmmmmmm mmmmmmm mmmmmmm., konajúca Ing. Miloš 
Kyselica, generálny riaditeľ a člen predstavenstva, Ing. Peter Jaroška, ekonomický riaditeľ 
a člen predstavenstva (ďalej len „Partner“) 

(2) Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., so sídlom Drieňová 24, 820 09 Bratislava, 
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3496/B, 
IČO: 35 914 921, DIČ: 2021920065, IČ DPH: SK2021920065, IBAN mmmmmmmmmmmmm 
mmmmmmm, vedený vo mmmmmmm mmmmmmm mmmmmmm: Ing. Martin Vozár, MBA -  
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a Ing. Miroslav Hopta - podpredseda 
predstavenstva (ďalej len „ZSSK CARGO“) 

 
(ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“) 
 
 
Zmluvné strany uzavreli Rámcovú zmluvu č. 22085/2011/S34 zo dňa mmmmmm v znení Dodatku č. 1 
zo dňa mmmmmmm (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je nakladanie s kovovým odpadom 
vzniknutým z opráv, t.j. určenie a definovanie kovového odpadu vzniknutého z opráv vykonávaných 
Partnerom, evidencia kovového odpadu a jeho triedenie u Partnera a odkúpenie kovového odpadu 
Partnerom od ZSSK CARGO, resp. odovzdanie ZSSK CARGO. Zmluvné strany sa dohodli v súlade 
s článkom 11. bod 11.1. Zmluvy na nasledovných zmenách Zmluvy:   

 
Článok I. 

Výkladové pravidlá 
 

1. Ak nie je v tomto Dodatku uvedené inak, nasledujúce slová a/alebo slovné spojenia uvedené 
v tomto Dodatku s veľkým začiatočným písmenom majú v akomkoľvek gramatickom tvare 
význam, ktorý im pripisuje Zmluva. 

2. Tento Dodatok sa bude vykladať v súlade s ustanoveniami Zmluvy. 

3. V prípade nejasností alebo rozporov medzi ustanoveniami Zmluvy a tohto Dodatku, majú 
prednosť ustanovenia tohto Dodatku. 

 
Článok II. 

Predmet Dodatku 

1. Článok 3. - CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY - bod 3.1. Zmluvy sa v celom rozsahu ruší 
a nahrádza sa nasledovným znením: 
 
„3.1. Kúpna cena sa určí ako súčin jednotkovej kúpnej ceny uvedenej k druhu kovového odpadu 

v zozname kovového odpadu (Príloha č. 4 tejto Zmluvy) a hmotnosti kovového odpadu 
uvedenej v zozname vyzískaného kovového odpadu – Odovzdávkový protokol (Príloha č. 3 
tejto Zmluvy) podľa druhu, pričom predmetom fakturácie bude sumár kovového odpadu 
vždy za predchádzajúci kalendárny mesiac. Sumár kovového odpadu za príslušný 
kalendárny mesiac sa vypočíta ako súčet hmotností podľa druhu uvedených v jednotlivých 
Zoznamoch vyzískaného kovového odpadu z vozidla (skompletizovaných po oprave), ktoré 
budú uvedené v Súpise kovového odpadu (Príloha č. 2 tejto Zmluvy), jeho správnosť 
overujú poverené osoby v článku 8. tejto Zmluvy.  

Jednotková cena kovového odpadu sa odvíja od cien zverejnených BDSV 
(Bundesvereinigung Deutscher Stahlrecycling- und Entsorgungsunternehmen). 
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Mechanizmus výpočtu jednotkovej kúpnej ceny za 1 tonu príslušného druhu kovového 
odpadu vrátane všetkých nákladov Partnera je nasledovný:  

65 % z celkovej ceny za kovový odpad vypočítaný podľa ceny pre kategóriu 2/8 uvedenej 
na stránke: http://www.bdsv.org/mup.php?sid=12. 

V prípade, ak železničné dráhové vozidlo, resp. náhradný diel alebo celok obsahoval aj 
farebný kov, jeho hmotnosť sa určí v Zoznamoch vyzískaného kovového odpadu z vozidla 
(príloha č. 1 tejto Zmluvy) podľa druhu, pričom predmetom fakturácie bude sumár farebného 
kovového odpadu vždy za predchádzajúci kalendárny mesiac obdobným spôsobom ako je 
uvedené pri kovovom odpade v prvom odseku tohto bodu. 

Mechanizmus výpočtu jednotkovej kúpnej ceny za 1 kg príslušného druhu farebného kovu 
vrátane všetkých nákladov kupujúceho je nasledovný: 

% (podľa Prílohy č. 4 tejto Zmluvy) z jednotkovej ceny farebného kovu, v súbore PRICES, 
na liste AVERAGES INC. EURO EQ, pri medi (COPPER) a pri hliníku (PRIMARY 
ALUMINIUM) na stránke: http://www.lme.com/metals/reports/averages/. 

Za základ pri výpočte jednotkovej ceny sa bude považovať priemerná cena 
predchádzajúcich troch známych mesiacov a bude zaokrúhlená na eurocenty v zmysle 
matematických pravidiel. 

Jednotkové kúpne ceny kovového odpadu je ZSSK CARGO oprávnená zmeniť na 
obdobie kalendárneho štvrťroka, a to formou písomného návrhu na zmenu ceny 
zaslaného elektronickou poštou na e-mailovú adresu Kontaktnej osoby Partnera 
uvedenej v článku 8. tejto Zmluvy najneskôr 5 dní pred uplynutím kalendárneho mesiaca 
predchádzajúceho kalendárnemu štvrťroku, pre ktorý bude návrh na zmenu ceny určený. 
Partner sa zaväzuje tento návrh na zmenu ceny odsúhlasiť do 3 dní od jeho doručenia, 
a to písomne elektronickou poštou na e-mailovú adresu Kontaktnej osoby ZSSK CARGO 
uvedenej v článku 8. tejto Zmluvy.“ 

2. Článok 8. Zmluvy - KONTAKTNÉ ÚDAJE A KONTAKTNÉ OSOBY ZMLUVNÝCH STRÁN - sa 
v celom rozsahu ruší a nahrádza sa nasledovným znením:  

 

„8. KONTAKTNÉ ÚDAJE A KONTAKTNÉ OSOBY ZMLUVNÝCH STRÁN 

8.1 Kontaktné údaje Partnera  

Adresa Koniarekova 19, 917 21 Trnava 

Meno a priezvisko mmmmmmm mmmmmmm 

Telefón mmmmmmm mmmmmmm 

E-mail mmmmmmm mmmmmmm 

Internet  

 

Kontaktné osoby Partnera 

Meno Telefón E-mail Oprávnenie 

mmmmmmm  mmmmmmm overovanie 
zoznamu 
vyzískaného 
kovového odpadu 
a súpisu kovového 
odpadu 

mmmmmmm mmmmmmm mmmmmmm Vystavovanie 
objednávok 
a likvidácia faktúr 

 
8.2 Kontaktné údaje ZSSK CARGO 
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Adresa 
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 
Drieňová 24 , 820 09 Bratislava, Slovenská republika 

Adresa                
pre zasielanie 
faktúr 

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.,  
Sekcia účtovníctva a daní 
Drieňová 24 , 820 09 Bratislava, Slovenská republika 

Telefón mmmmmmm mmmmmmm 

E-mail mmmmmmm mmmmmmm 

Internet www.zscargo.sk 

 

 Kontaktné osoby ZSSK CARGO 

Meno Telefón E-mail Oprávnenie 

mmmmmmm mmmmmmm mmmmmmmmmmmmm overovanie zoznamu 
vyzískaného kovového 
odpadu a súpisu 
kovového odpadu 

mmmmmmm mmmmmmm  

mmmmmmm mmmmmmm  

mmmmmmm mmmmmmm mmmmmmm mmmmm 

mmmmmmm mmmmmmm mmmmmmm mmmmm oznamovanie zmeny 
kúpnej ceny“ 

 
Článok III. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR 
podľa § 47a odseku 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

2. Ak sú k tomu splnené zákonom stanovené predpoklady, Partner musí byť ku dňu uzavretia tohto 
Dodatku zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa príslušných ustanovení zákona č. 
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len „Zákon o registri partnerov VS“) a túto skutočnosť je povinný preukázať ZSSK 
CARGO pred podpisom tejto Zmluvy. Ak si Partner túto povinnosť nesplní, resp. poskytne ZSSK 
CARGO nepravdivé alebo neaktuálne doklady o jej splnení, zodpovedá ZSSK CARGO za všetky 
škody, ktoré jej tým spôsobí, najmä je v tejto súvislosti povinný nahradiť ZSSK CARGO náklady na 
úhradu akýchkoľvek sankcii (pokút) uložených jej orgánmi verejnej správy za priestupok na úseku 
registrácie partnerov verejného sektora v celom rozsahu a ZSSK CARGO je oprávnená odstúpiť 
od Zmluvy. 
 

3. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Všetky ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto 
Dodatkom ostávajú v platnosti bez zmeny. 

4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Príloha č. 4, ktorá sa stáva neoddeliteľnou súčasťou 
Zmluvy. 
 

5. Tento Dodatok sa vyhotovuje v 4 (slovom štyroch) rovnopisoch, pričom 3 (slovom tri) vyhotovenia 
obdrží ZSSK Cargo a 1 (slovom jedno) vyhotovenie obdrží Partner. 
 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že majú spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a ich zmluvná 
voľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že tento Dodatok 
uzatvorili na základe ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôle, ktorej prejav zachytený v obsahu 
tohto Dodatku je dostatočne určitý a zrozumiteľný, tento Dodatok uzatvorili dobromyseľne 
a v dobrej viere a neuzatvorili ho ani v omyle, ani pod nátlakom a ani v tiesni za nápadne 
nevýhodných podmienok, tento Dodatok si prečítali, obsahu tohto Dodatku porozumeli a na znak 
súhlasu s obsahom tohto Dodatku ho prostredníctvom osôb oprávnených konať v ich mene 
podpísali v deň, ktorý je uvedený na prvej strane tohto Dodatku. 

 
-----NASLEDUJE PODPISOVÁ STRANA----- 
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PODPISOVÁ STRANA 
 
 

                   nýuchádzač   

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 
 

mmmmmmm mmmmmmm 
mmmmmmm mmmmmmm 
mmmmmmm mmmmmmm 

 
 

 ŽOS Trnava, a.s. 

mmmmmmm mmmmmmm 
mmmmmmm mmmmmmm 
mmmmmmm mmmmmmm 

mmmmmmm mmmmmmm 
mmmmmmm mmmmmmm mmmmmmm 

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 

                         mmmmmmm mmmmmmm 
mmmmmmm mmmmmmm mmmmmmm  

ŽOS Trnava, a.s. 

 

mmmmmmm mmmmmmm 
mmmmmmm mmmmmmm 
mmmmmmm mmmmmmm 

 
 
 

 

mmmmmmm mmmmmmm 
mmmmmmm mmmmmmm  

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 

 mmmmmmm mmmmmmm  
mmmmmmm mmmmmmm 

ŽOS Trnava, a.s. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 4 Zoznam kovového odpadu 
 

Číslo 
materiálu 

Názov  

 

20002 

Odpad oceľový starý ťažký upravený kusový druh 12 

 
upravený rozmer max 1,5x0,5x0,5m, hrúbka nad 6 mm, priemer lán nad 6 mm, kusový oceľ. 
odpad ,starý odpad lán zviazaný do kruhov o priemere max 700 mm, odpad rúrok 

   

 

20003 

Odpad oceľový starý ťažký upravený kusový druh 13 

 
upravený rozmer do 1,5x0,5x0,5 m, hrúbka nad 4 mm, priemer lán nad 4 mm, kusový oceľ. 
odpad,  starý odpad  lán zviazaný do kruhov o priemere max 700 mm, odpad rúrok 

   

 

20004 

Odpad oceľový starý ťažký upravený druh 14 

 upravený rozmer do 1,5x0,5x0,5 m, hr. steny nad 6 mm, môže obsahovať max 25 % starého 
oceľ. odpadu do hr.6 mm a max 2 % liatinového odpadu 

   

 

20005 

Odpad oceľový starý ťažký neupravený druh 15 

 
neupravený; dĺ. nad 1,5 m, koľajnice všetkých druhov a rozmerov o hmotnosti min 10 kg.m

-1
 bez 

spojovacieho materiálu; nedovalky koľajníc; rúrky; po dohode môže byť dodávaný upravený 

   

 

20006 

Odpad oceľový starý ťažký neupravený druh 16 

 
neupravený; kusy do 5,5x0,8x0,5 m alebo hmotnosť do 3000 kg; hrúbka nad 6 mm; veľkokusý 
odpad; časti strojov a zariadení; časti dopravných prostriedkov; dodáva sa na základe  zmluvy 

   

 

20007 

Odpad oceľový starý ťažký neupravený druh 17 

 neupravený; kusy do 5,5x0,8x0,5 m; hrúbka min 4 mm; veľkokusý odpad; časti strojov 
a zariadení; časti dopravných prostriedkov; dodáva sa na základe zmluvy 

   

 

20008 

Odpad oceľový starý ťažký neupravený druh 18 

 neupravený; hrúbka nad 6 mm, veľkokusý odpad zložitého tvaru určený k špec. úprave: rušne, 
vagóny, neupravené ingoty a pod.; dodáva sa na základe zmluvy 

   

 

20009 

Odpad oceľový nízkej čistoty neupravený druh 19 

 
neupravený, vyrad. elektromotory, dynamá, štartéry vrátane prípoj. svorkovníc, cievok remeníc, 
pätiek, popr. hriadel. spojok s nimi pevne spojených; množstvo neželezných a nekovových 
súčiastok sa pripúšťa do výšky ich pôvodného obsahu, hmotnosť dodávky sa o hmotnosť 
neželezných a nekovových súčiastok neznižuje 

   

 

20010 

Odpad oceľový nový ľahký druh 21 

 pre lisovanie: hr. do 3 mm, odpad z nových nepokovaných plechov, bez smaltovaných a iných 
povlakov, rúrky, zvitky a mašle podľa dohody 
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Číslo 
materiálu 

Názov 

 

20011 

Odpad oceľový starý ľahký na lisovanie druh 27 

 
pre lisovanie, hr. do 4 mm, oceľ. odpad ľahký vrátane stočených lán a drôtov, alebo ich častí  do 
dĺ. 1,5 m, pripúšťa sa odpad s bežnou povrchovou úpravou, farbami, lakmi a pod. 

 
nie sú povolené nádoby od dechtu, asfaltu, kyselín, uzavreté sudy, uzavreté tlakové nádoby; nie 
je dovolené znečistenie neželeznými kovmi v metalickej podobe; neškodlivé nečistoty sa odčítajú 
z hmotnosti dodávky; pevne spojené časti o hrúbke steny nad 4 mm, ale max 10 mm, môžu činiť 
max 5 % hmotnosti dodávky 

   

 

20012 

Odpad oceľový starý ľahký na drtenie druh 28 

 
hrúbka do 4 mm, množstvo neželezných a nekovových súčiastok sa pripúšťa do výšky ich 
pôvodnej hmotnosti, ľahký odpad obsahujúci neželezné kovy (chladničky, práčky, mrazničky, 
odstredivky, plynové a elektrické sporáky, autovraky osobných a dodávkových cestných vozdiel 
zbavené pohonných hmôt a oleje, smaltované predmety), časti autovrakov zbavené neželezných 
kovov a smaltovaných dielov patrí do druhu 27, dodávky na základe zmluvy 

   

 

20014 

Odpad - triesky oceľové krátke druh 51 

 dĺžka do 50 mm, obsah mastnoty a vlhkosti sa odpočíta z hmotnosti dodávky; 

   

 

20015 

Odpad - triesky oceľové dlhé druh 52 

 dĺžka nad 50 mm, obsah mastnoty a vlhkosti sa odčíta z hmotnosti dodávky; 

   

 

20016 

Odpad ťažký oceľový upravený kusový druh 71 

 
upravený, kusový, rozmer max 500x300x200mm, hrúbka min 6 mm, hmotnosť kusov do 45 kg, 
kusový odpad, nepatria sem drôty a laná, nie je dovolený pokovaný a smaltovaný odpad, podiel 
kusov do hmotnosti 2,5 kg môže činiť max. 15 % hmotnosti dodávky 

   

 

21445 

Odpad ťažký oceľový upravený kusový druh 72 

 
upravený kusový; rozmer max 250x200x150 mm, hr. steny nad 6 mm, hmotnosť kusov do 20 kg, 
podiel kusov do hmotnosti 1,5 kg môže byť max 15 % hmotnosti dodávky; nepatria sem drôty 
a laná, nie je dovolený pokovaný a smaltovaný odpad 

   

 

21446 

Odpad oceľový drobný ťažký kusový druh 73 

 
kusový; rozmer 100x50x50 mm, hr. steny nad 3 mm; drobné čiastočky, amortizované nástroje, 
výseky a odpady z razenia, lisovania, kovania; znečistenie sa odčíta z hmotnosti dodávky 

   

 

20018 

Odpad šedej liatiny druh 02 

 odpad šedej liatiny – zdrže  (odpad z opotrebovaných brzdových klátikov) 

 upravený; rozmer max 400 mm, hmotnosť max 30 kg, podiel kusov o hmotnosti do 1 kg sa 
pripúšťa do 15 % hmotnosti dodávky 
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Číslo 
materiálu 

Názov 

 

20019 

Odpad šedej liatiny  druh 04 

 odpad šedej liatiny - ostatné 

 upravený; rozmer max 700 mm, hmotnosť max 100 kg, podiel kusov o hmotnosti do 2 kg sa 
pripúšťa do 15 % hmotnosti dodávky 

 

20017 

Odpad šedej liatiny  druh 06 

 odpad šedej liatiny - ostatné 

 upravený; rozmer nad 700 mm, hmotnosť nad 100 kg, hr.max250 mm., znečistenie sa odráta 
z hmotnosti dodávky 

 
20991 

Meď odpad drôtov starých Cu 311 
75% 

Odpad  - meď elektrovodná 

20997 

Meď  - odpad kusový starý 

75% Meď odpad kusový starý – meď čistá 

  

21527 
Meď  - odpad z raf. medi CU 380 

60% 
Obsah CU 80% a viac (el.cievky) 

20994 
Meď  - odpad kábla bez Pb obs. 60% Cu  CU 311 

45% 
Meď  - odpad kábla bez olova obs. 60% Cu  CU 311 

20995 
Meď  - odpad kábla bez Pb obs. 40% Cu  CU 311 

30% 
Meď  - odpad kábla bez olova obs. 40% Cu  CU 311 

20996 
Meď  - odpad kábla bez Pb obs. 20% Cu  CU 311 

15% 
Meď  - odpad kábla bez olova obs. 20% Cu  CU 311 

21447 

Bronz – odpad kusový starý  Cu 311 

45% Bronz – odpad kusový starý  Cu 311 , 

bronz cínoolovený 

  Hliník – odpad drôtu starý Al 811 

65% 21007 Hliník – odpad drôtu starý Al 811 

  hliník čistý 

21006 

Hliník – odpad plechový starý  Al 812 

65% Hliník – odpad plechový starý  Al 812 

hliník čistý 

21009 

Odpad tvar.AL. zliat.obs.nečistôt 50% 

32% 
Odpad tvarovaných hliníkových zliatin so železom a inými nečistotami - netriedené 

21002 

Mosadz – odpad kusový starý Cu 372 

45% Mosadz – odpad kusový starý Cu 372 

mosadz zlievarenská ťažká triedená 

21011 

Odpad zost.ušľ.kovov, in.zliat. ostatný 

indiv. 
Odpad a zostatky ušľachtilých kovov, iných zliatin, ostatný 

20999 
Meď rafinovaná 

7% 
elektromotory 

 


