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Rámcová zmluva o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu 

         č. 0036/12/10RZV 
 
 
 

Čl. I 
Zmluvné strany 

 
 

Recyklačný fond 
sídlo:   Nobelova 18, 831 02 Bratislava 
IČO:   360 620 90 
banka: Slovenská sporiteľňa, a. s.  
číslo účtu:  sektor vozidiel ; 5017757264/0900 
registrácia:   Obch. register Okresného súdu Bratislava I, Odd. Po, vl. č. 978/B 
zastúpenie:             Ing. Ján Líška., riaditeľ 
kontaktná osoba: Ing. Pavel Zahradníček, vedúci skupiny sektorov vozidiel 
                                    a odpadových olejov; 
   tel.: 02/49207677; e-mail: zahradnicek@recfond.sk 
 
ďalej len “fond“  
na strane jednej 
 
a   
                                                            
ŽP EKO QELET a.s.  
sídlo:                            Československej armády 1694/4, 036 01 Martin 
IČO:  36 421 120 
banka:                          ČSOB, a.s. 
číslo účtu:                     4001512372/7500   
registrácia:                   Obchodný register Okresného súdu v Žiline, odd Sa, vl. č. 10437/L 
v mene ktorého koná:  Ing. Jozef Bánik, predseda predstavenstva 
 Ing. Marcel Vlček, podpredseda predstavenstva 
kontaktná osoba:   Ing. Viliam Ryšavý, tel.:    ,    @ekoqelet.sk 
 
 
ďalej len “žiadateľ“ 
na strane druhej 
 
uzavierajú podľa ust. 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka a § 64 ods. 10 v spojení s ust. § 63 
ods. 1 písm. a) a c) zák. č. 223/2001 Z. z. (ďalej len „zákon“) 

 
 
 
 

RÁMCOVÚ ZMLUVU O POSKYTOVANÍ  
PRÍSPEVKOV Z RECYKLA ČNÉHO FONDU 

(ďalej len „zmluva) 
 
 s nasledovným obsahom : 
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Čl. II 

Predmet zmluvy 
 
Predmetom tejto zmluvy je úprava podmienok poskytovania prostriedkov z  Recyklačného  
fondu  schválených   uznesením  správnej   rady   Recyklačného  fondu  zo dňa 09. 12. 2011,  číslo  
uznesenia   172 - 11/2011 P. 
 

a) na úhradu prevádzkových nákladov na spracovanie starých vozidiel v zmysle ust. § 
63 ods.1 písm. a) zákona  

b) na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečovaním prevádzky určeného parkoviska 
prevádzkovaného žiadateľom (ďalej len „určené parkovisko“) v zmysle ust. § 63 ods. 
1 písm.  c) zákona. 
 

 
Čl. III 

Postup pri poskytovaní príspevkov 
 
1. Prostriedky z Recyklačného fondu na účely uvedené v čl. II tejto zmluvy (ďalej len 

„prostriedky“) budú žiadateľovi poskytované na základe preukázania spracovania starých 
vozidiel žiadateľom vo vzťahu k obdobiam kalendárneho mesiaca (ďalej „sledované obdobie“); 
nárok žiadateľa na poskytnutie prostriedkov zanikne v prípade nezdokladovania spracovania 
vozidiel do jedného mesiaca od skončenia sledovaného obdobia. Vyplácanie finančných 
prostriedkov sa vzťahuje na staré vozidlá spracované od 01. 01. 2012. 

 
2. Prostriedky budú žiadateľovi poskytnuté vždy do 60 dní od preukázania počtu spracovaných 

vozidiel  v  sledovanom  období  na  základe zaslaného  zoznamu a  porovnania údajov s 
elektronickým systémom zberu  a  spracovania údajov od autorizovaných spracovateľov  eZAP. 

 
 

Čl. IV 
Výška príspevkov 

 
Prostriedky budú žiadateľovi poukazované bezhotovostne na označený účet žiadateľa vo výške 
paušálnych súm schválených správnou radou fondu aktuálnych v sledovanom období 
a zverejnených na internetovej stránke fondu www.recfond.sk. 
 
 

Čl. V 
Použitie príspevkov 

 
Poskytnuté  prostriedky  môžu byť  použité  len  na  úhradu  prevádzkových nákladov  spojených  
so  zberom a  spracovávaním  starých   vozidiel   a   nákladov   na   prevádzku  určeného  
parkoviska.   
 
 

Čl. VI 
Záväzky žiadateľa 

 
1. Žiadateľ sa zaväzuje čerpať a použiť poskytnuté prostriedky len na účel  uvedený v čl. V tejto 

zmluvy. 
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2. Žiadateľ sa zaväzuje spolupracovať s fondom pri propagácii činností uvedených v čl. V tejto 

zmluvy realizovaných čiastočne, alebo úplne s využitím poskytnutých prostriedkov a  to 
umiestnením loga fondu na určenom parkovisku, zverejňovaním údajov o poskytnutí 
príspevkov a o  prínosoch z ich využívania v tlačových a elektronických médiách o  obdržaných 
prostriedkoch,  súčasne  súhlasí  so  zverejňovaním   informácií  o  poskytnutí   prostriedkov   
a o spôsobe ich použitia prostredníctvom fondu. 

 
 

Čl. VII 
Kontrola dodržiavania zmluvných podmienok 

 
1. Fond má právo u žiadateľa vykonávať kontrolu dodržiavania podmienok tejto zmluvy. 
 
2. O začatí kontroly informuje fond žiadateľa písomne aspoň tri pracovné dni pred samotným 

konaním kontroly. 
 
3. Kontrolu vykonáva kontaktná alebo iná fondom poverená osoba. 
 
4. Žiadateľ je povinný na účely kontroly poskytnúť fondu na požiadanie všetky informácie 

a podklady potrebné pre vykonanie kontroly ako i sprístupniť dotknuté priestory  
a zariadenia.  

 
5. O vykonaní kontroly spíše osoba vykonávajúca kontrolu (čl. VII ods. 3.) zápisnicu, ktorú fond 

zašle žiadateľovi na vyjadrenie. 
 
 

Čl. VIII 
Vrátenie príspevku 

 
1. Žiadateľ je povinný vrátiť poskytnuté prostriedky vzťahujúce sa na jednotlivé sledované obdobia 

vo výške, v ktorej tieto nebudú žiadateľom v lehote 6 mesiacov od ich poskytnutia 
preukázateľne použité na účel uvedený v čl. V tejto zmluvy. 

 
2. Žiadateľ je povinný vrátiť žiadateľovi poskytnutý príspevok, vo vzťahu ku ktorému neumožnil 

kontrolu jeho použitia v zmysle čl. VII tejto zmluvy. 
 
3. Príspevok alebo jeho časť musia byť v zmysle ods. 1 a 2 tejto zmluvy vrátené spolu so 

zmluvnou pokutou vo výške 10 % zo sumy vracaného príspevku alebo jeho časti. 
 
4.  Príspevok alebo jeho časť spolu so zmluvnou pokutou v zmysle ods. 1 až 3 tohto článku zmluvy 

sa žiadateľ zaväzuje poukázať na označený účet fondu do 30 dní od doručenia písomnej výzvy 
fondu obsahujúcej skutkovú špecifikáciu dôvodu vrátenia príspevku alebo jeho časti a výšku 
sumy k zaplateniu ktorej výzva smeruje. 

 
 

Čl. IX 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva sa uzaviera na dobu určitú do 31. 12. 2012. 
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2. Každá zo zmluvných strán je oprávnená túto zmluvu vypovedať v šesťmesačnej výpovednej 

dobe s počiatkom jej plynutia od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení 
výpovede. 

  
3.  Každá zo zmluvných strán je oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť v prípade zmeny zákonných 

podmienok poskytovania  prostriedkov  z  Recyklačného  fondu  v  zmysle ust. § 63 ods. 1 
písm. a) a c) zák. č. 223/2001 Z. z., nezlučiteľnej s podmienkami tejto zmluvy; fond je 
oprávnený od zmluvy odstúpiť aj v prípade porušenia povinností žiadateľa uvedených v čl. V 
až čl. VII tejto zmluvy. Vecný dôvod odstúpenia musí byť v prejave odstúpenia uvedený, 
odstúpenie od zmluvy bude účinné odo dňa nasledujúceho po jeho doručení druhej zmluvnej 
strane. 

 
4.  Ukončením zmluvného vzťahu nebude dotknutý nárok žiadateľa na poskytnutie prostriedkov 

podľa tejto zmluvy  vo viazanosti na posledné celé sledované obdobie v ktorom zmluvný 
vzťah trval, ani nárok fondu na prípadné vrátenie prostriedkov poskytnutých podľa tejto 
zmluvy vrátane zmluvnej pokuty podľa čl. VIII tejto zmluvy aj keď k splneniu podmienok 
vzniku záväzku ich vrátenia fondu dôjde po skončení zmluvného vzťahu. V danej súvislosti je 
žiadateľ povinný umožniť fondu vykonanie kontroly použitia poskytnutých prostriedkov (čl. 
VII zmluvy) až do uplynutia deviateho mesiaca po ukončení zmluvného vzťahu. 

 
5.  Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomne po vzájomnej dohode obidvoch 

zmluvných strán. 
 
6.   Vzťahy vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
 
7.  Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej povinného zverejnenia podľa osobitného predpisu.  
 
8.  Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva 

rovnopisy. 
 
9.  Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 

súhlasu ju podpisujú. 
 
 
V Bratislave dňa:                                      V Martine dňa: 
 
 
 
 
 
……………………………                ………………………….. 
         Ing. Ján Líška,                         Ing. Jozef Bánik,  
             riaditeľ                                                              predseda predstavenstva 
 
 
 
 
                                                                                     ......................................... 
                                                                                           Ing. Marcel Vlček, 
                                                                                    podpredseda predstavenstva 
                                                                         


