Dodatok č. 855/06/10 - D6 k zmluve o poskytnutí
prostriedkov z Recyklačného fondu č. 855/06/10

Dodatok č. 855/06/10 – D6
k Zmluve o poskytnutí prostriedkov
z Recyklačného fondu č. 855/06/10
Zmluvné strany:
Recyklačný fond
sídlo:
IČO:
registrácia:
zastúpenie:

Nobelova 18, 831 02 Bratislava
36 062 090
Obch. register Okresného súdu Bratislava I, Odd. Po, vl. č. 978/B
Ing. Ján Líška, riaditeľ

(ďalej len „fond“)
na strane jednej
a
ŽP EKO QELET a.s.
sídlo:
Československej armády 1694, 036 01 Martin
IČO:
36 421 120
IČ DPH:
SK2021854450
registrácia:
Obch. register Okresného súdu Žilina, Odd. Sa, vl.č. 1043/L
zastúpenie:
Ing. Jozef Bánik, predseda predstavenstva
Ing. Marcel Vlček, podpredseda predstavenstva
(ďalej len „žiadateľ“)
na strane druhej

uzavierajú v nadväznosti na uznesenie správnej rady fondu č. 183 - 10/2012 P zo dňa 07.12.
2012 túto dohodu o zmene Zmluvy o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č.
855/06/10 zo dňa 15.03.2007v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 19.11.2007, dodatku č. 2 zo dňa
21.02.2008, dodatku č. 3 zo dňa 15.07.2008, dodatku č. 4 zo dňa 27.10.2009 a dodatku č. 5
zo dňa 02.12.2010 (ďalej len „označená zmluva“) ako jej šiesty dodatok s nasledovným
obsahom:

I.
1. V článku IV „Záväzky žiadateľa“ v ods. 6., 7. a 8. označenej zmluvy sa vypúšťa
doterajší text a nahrádza sa novým textom nasledujúceho znenia:
„6. Žiadateľ je povinný za jednotlivé kalendárne roky doby definovanej v čl. IV ods. 8.2.
tejto zmluvy predkladať fondu vždy do konca januára nasledujúceho roka ročnú
hodnotiacu správu o priebehu realizácie podporovanej činnosti a o plnení zmluvných
záväzkov žiadateľa, súčasťou ktorej je najmä vyhodnotenie priebežných výsledkov
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dosahovaných podporovanou činnosťou (ods. 8.2. tohto článku zmluvy). Fond je
oprávnený primerane bližšie špecifikovať požiadavku na obsah predkladanej správy.
7. Žiadateľ sa zaväzuje počas doby definovanej v čl. IV ods. 8.2. tohto článku zmluvy
spolupracovať s fondom pri propagácii autorizovaných činností – zber a spracovanie
starých vozidiel, realizovaných úplne alebo čiastočne s využitím prostriedkov z fondu
poskytnutých na základe tejto zmluvy, a to označením takto nadobudnutého majetku logom
fondu a údajom o podiele fondu na jeho financovaní. Podklady pre označenie majetku
dodá fond v elektronickej forme. Zmluvné strany spoločne schvália finálne vyobrazenie
loga fondu a sprievodného nápisu, ako aj ich vyhotovenia a umiestnenia. Počas
sledovanej doby uvedenej v bode 8. tohto článku zmluvy, žiadateľ súhlasí so
zverejňovaním informácií prostredníctvom fondu o spôsobe využívania prostriedkov
poskytnutých žiadateľovi z fondu na základe tejto zmluvy a o výsledkoch priebežnej
realizácie podporeného projektu.
8. Žiadateľ sa zaväzuje využívať majetok nadobudnutý čiastočne alebo úplne
z prostriedkov fondu na prevádzkovanie činností v rozsahu podporovaného projektu
v lokalitách uvedených v čl. III ods. 1 tejto zmluvy podľa podmienok tejto zmluvy
nasledovne:
8.1. Do ukončenia sledovanej doby uvedenej v odseku 8.2. tohto článku zmluvy majetok
získaný z prostriedkov poskytnutých fondom nepreviesť na inú osobu a využívať ho na
účely projektu – prevádzkovanie autorizovanej činnosti – zber a spracovanie starých
vozidiel v prevádzkových zariadeniach žiadateľa so súčasným priebežným
zabezpečovaním odoberania a zhodnocovania opotrebovaných pneumatík, batérií
a akumulátorov pochádzajúcich zo starých vozidiel, ak len sa fond a žiadateľ nedohodnú
inak formou písomného dodatku k tejto zmluve.
8.2. Prevádzkovať činnosť napĺňajúcu podporovaný projekt po dobu najmenej do
31.12.2017 a preukázať počas sledovanej doby každoročne spracovanie starých vozidiel
minimálne v množstvách uvedených nižšie v tabuľke :
rok
Počet
spracovaných
vozidiel (ks):

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015 2016 2017

490

8030

3756

3905

3409

4100

4300

4400 4500 4800

2. V článku VI. „Porušenie zmluvných podmienok, zmluvná pokuta“ v odsekoch 1. a 2
označenej zmluvy sa vypúšťa doterajší text a nahrádza sa novým textom nasledujúceho
znenia:
„Čl. VI
Porušenie zmluvných podmienok, zmluvná pokuta
1. Žiadateľ je povinný na výzvu fondu zaplatiť fondu zmluvnú pokutu vo výške 2000,-EUR
a) za každé znemožnenie vykonania kontroly v zmysle čl. V tejto zmluvy,
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b) za každé omeškanie so splnením povinnosti podľa čl. III ods. 6 a čl. IV ods. 2, 4, 5
a 6 tejto zmluvy trvajúce dlhšie než 15 dní,
2. Žiadateľ je povinný na výzvu fondu zaplatiť fondu zmluvnú pokutu vo výške 20 % zo
sumy poskytnutých prostriedkov v prípade, že
a) žiadateľ poruší niektorú z jeho povinností uvedených v čl. IV ods. 1., 8.1, a 8.2 tejto
zmluvy,
b) žiadateľ sa napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu na možnosť
odstúpenia opakovane dopustí porušenia zmluvných podmienok sankcionovaných
zmluvnou pokutou podľa ods. 1 tohto článku zmluvy, alebo bude napriek písomnému
upozorneniu v porušovaní zmluvných podmienok pokračovať,
c) žiadateľ napriek predchádzajúcej písomnej výzve fondu nebude plniť zmluvnú
povinnosť podľa čl. IV ods.7 tejto zmluvy.
3. Ustanovenia ods. 1 písm. b) a ods. 2
k skutočnostiam, ktoré by zakladali nárok
neodvrátiteľnej udalosti nemajúcej pôvod
žiadateľ o tejto skutočnosti informuje fond
v tomto prípade znáša žiadateľ.“

tohto článku zmluvy sa nepoužijú, ak
fondu na zmluvnú pokutu, dôjde z dôvodu
na strane žiadateľa (vyššia moc), pokiaľ
do 10 dní od jej vzniku. Dôkazné bremeno

3. V článku VIII. „Odstúpenie od zmluvy“ v odsekoch 1., 2. a 3. označenej zmluvy sa
vypúšťa doterajší text a nahrádza sa novým textom nasledujúceho znenia:
„Čl. VIII
Odstúpenie od zmluvy
1. Fond je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť aj v prípade, že žiadateľ poruší niektorú
z jeho povinností odôvodňujúcich vznik nároku fondu na zmluvnú pokutu podľa čl. VI
ods. 2 tejto zmluvy, ak len dôvody odstúpenia nebudú spôsobené neodvrátiteľnou
udalosťou nemajúcou pôvod na strane žiadateľa (napr. vyššia moc, zmena právnych
predpisov atď.), pokiaľ žiadateľ o tejto skutočnosti informuje fond do 10 dní od jej
vzniku. Dôkazné bremeno v tomto prípade znáša žiadateľ.
2. Prejav odstúpenia od zmluvy musí byť urobený písomne a dôvod odstúpenia v ňom musí
byť uvedený; odstúpiť od zmluvy z dôvodu, ktorý bol dôvodom pre výzvu fondu na
zaplatenie zmluvnej pokuty podľa čl. VI ods. 2 tejto zmluvy nebude možné, ak žiadateľ
zaplatí zmluvnú pokutu v zmysle výzvy v lehote určenej vo výzve na zaplatenie zmluvnej
pokuty.
3. Po odstúpení od zmluvy je žiadateľ povinný vrátiť fondu do 30 dní celú sumu
prostriedkov poskytnutých fondom na základe tejto zmluvy spolu so zmluvnou pokutou vo
výške 10 % zo sumy poskytnutých prostriedkov. Nároky fondu na zmluvné pokuty v zmysle
čl. VI ods. 1 tejto zmluvy, k zaplateniu ktorých bol žiadateľ fondom vyzvaný pred
odstúpením od zmluvy, zostanú odstúpením od zmluvy nedotknuté.“
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4. Ostatné ustanovenia označenej zmluvy sa nemenia a zostávajú v platnosti.

II.
1. Tento dodatok č. 855/06/10-D6 označenej zmluvy nadobúda platnosť dňom jeho
podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni
povinného zverejnenia podľa osobitného predpisu.
2. Písomnosť tohto dodatku je spracovaná v štyroch originálnych rovnopisoch, z ktorých si
každá zo zmluvných strán ponechá dva rovnopisy.
Bratislava dňa .........................

Martin dňa...............................

Za Recyklačný fond:

Za ŽP EKO QELET a.s.:

..................................................
Ing. Ján Líška

................................................
Ing. Jozef Bánik
predseda predstavenstva

riaditeľ

.................................................
Ing. Marcel Vlček
podpredseda predstavenstva
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