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D O D A T O K  č. 2 
 

k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1286/16/05 zo dňa 15. 04. 2016 
(ďalej len „Dodatok č. 2“ ) 

 
 
Zmluvné strany: 
 
Environmentálny fond 
Sídlo:   Nevädzová 5, 821 01 Bratislava 
IČO:   30 796 491 
DIČ:   2021925774 
Zriadený zákonom č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 
Štatutárny zástupca:  Mgr. Timea Sujová, riaditeľ 
Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK36 8180 0000 0070 0054 0455 
SWIFT:   SPSRSKBA 
 

a 
 
ElektroWaste, s.r.o. 
Sídlo:  Korytovská č. 20, 951 41 Lužianky 
IČO:   44 296 592 
DIČ:   2022681452 
IČ DPH   SK2022681452 
Štatutárny zástupca:  Ing. Matúš Sklenár, konateľ 
 

(ďalej „fond“ a „žiadateľ“, obaja spoločne aj ako „zmluvné strany“) 
 

 

Článok I. 
Úvodné ustanovenia 

 

1. Recyklačný fond, so sídlom Nobelova 18, 831 02 Bratislava, IČO: 36 062 090, (ďalej len 
„Recyklačný fond“) a žiadateľ, uzavreli dňa 15. 04. 2016 Zmluvu o poskytnutí prostriedkov 
z Recyklačného fondu č. 1286/16/05 (ďalej ako „zmluva č. 1286/16/05“). 

 
2. Nakoľko podľa § 134 ods. 4 písm. a) zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov sa práva a záväzky zo zmlúv o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu 
uzatvorených do 31. decembra 2015 alebo zo zmlúv o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného 
fondu uzatvorených podľa § 129 ods. 11, ktorých účastníkom je Recyklačný fond v likvidácii 
prevádzajú na Environmentálny fond, z uvedeného dôvodu došlo k zmene účastníka právneho 
vzťahu, špecifikovaného v čl. I bod 1 tohto dodatku tak, že v ďalšom priebehu vystupuje ako 
účastník tohto právneho vzťahu – Environmentálny fond, IČO 30 796 491, so sídlom  
Nevädzová 5, 821 01 Bratislava. 

 
3. Zmluva č. 1286/16/05 bola zmenená Dodatkom č.1 zo dňa 19. 12. 2016. 

 

Článok II.  
Predmet dodatku 

 
1. Na základe Rozhodnutia riaditeľa Environmentálneho fondu č. 42/2020 zo dňa 06. 11. 2020  

sa zmluvné strany dohodli na nasledovných zmenách zmluvy č. 1286/16/05: 
 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/20180520.html#paragraf-129.odsek-11
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2. Článok IV – Záväzky žiadateľa sa mení nasledovne: 

 
• Článok IV ods. 8.2 sa nahrádza novým textom nasledovného znenia:  

„8.2 Žiadateľ je povinný prevádzkovať činnosť napĺňajúcu podporovaný projekt po dobu 
najmenej do 31. 12. 2020 a počas sledovanej doby preukázať v tabuľke č. 2 uvedené 
minimálne množstvá malého elektroodpadu vyzbieraného/vytriedeného a následne 
zhodnoteného: 

Tabuľka č. 2 

Komodita 
Rok/množstvo v tonách 

2016 2017 2018 2019 2020 Spolu: 

Elektrozariadenia 1 300 1 400 1 500 1 600 1 700 7 500 

 
Pre účely vykonávania kontroly zo strany fondu podľa čl. V tejto zmluvy a pre posudzovanie 
plnenia množstevných záväzkov bude miera plnenia povinností žiadateľa, vyplývajúca 
z údajov uvedených v tabuľke č. 2, vyhodnocovaná z kumulatívneho hľadiska, a to vždy  
za obdobie od prvého kalendárneho roka uvedeného v tabuľke č. 2 do 31. 12. kalendárneho 
roka, ktorý predchádza roku, v ktorom je táto kontrola vykonávaná.“      

• Ostatné ustanovenia čl. IV zostávajú nezmenené.                                                                                                                                     

 

3. Článok VI – Porušenie zmluvných podmienok, zmluvná pokuta sa mení nasledovne:  

• Z ust. čl. VI ods. 2. písm. a) sa vypúšťa číslica „8.2“. 

• V ust. čl. VI ods. 2. sa za písm. a) vkladá nové písm. b) v znení: 

„b) poruší povinnosti uvedené v čl. IV. ods. 8.2 tejto zmluvy a to takým spôsobom kedy 
žiadateľ nesplní dohodnuté minimálne množstvá malého elektroodpadu 
vyzbieraného/vytriedeného a následne zhodnoteného uvedené v tabuľke č. 2 v kumulatívnom 
rozsahu za celú dobu definovanú v čl. IV ods. 8.2 tejto zmluvy,“.   

• Doterajšie písmená b) a c) ust. čl. VI ods. 2. sa označujú ako písmená c) a d). 

• V čl. VI sa za doterajší ods. 2. vkladá nový ods. 3., ktorý znie: 

„3. Zmluvná pokuta podľa čl. VI. ods. 1. a/alebo podľa čl. VI. ods. 2. tejto zmluvy je splatná  
do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy fondu na jej zaplatenie žiadateľovi.“ 

• Doterajší ods. 3. v čl. VI sa označuje ako ods. 4. 

• Ostatné ustanovenia čl. VI zostávajú nezmenené. 

 

4. Článok VIII – odstúpenie od zmluvy sa mení nasledovne: 

• Čl. VIII ods. 1. sa nahrádza novým textom nasledovného znenia:  

„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, alebo v prípade ak žiadateľ poruší povinnosť podľa čl. IV ods. 8.2 tejto zmluvy 
spôsobom, kedy žiadateľ nesplní dohodnuté minimálne množstvá malého elektroodpadu  
vyzbieraného/vytriedeného a následne zhodnoteného uvedené v tabuľke č. 2 v kumulatívnom 
rozsahu za obdobie najmenej dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, 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.“ 



Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí  
prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1286/16/05 

Strana 3 z 3 

• Ostatné ustanovenia čl. VIII zostávajú nezmenené. 

 

5. Článok X – Záverečné ustanovenia sa mení nasledovne: 

• V článku X sa za ods. 5. vkladá nový ods. 6., ktorý znie:  

„6. V prípade, ak bude na základe kontroly vykonanej zo strany fondu u žiadateľa zistené, že 
žiadateľ z kumulatívneho hľadiska splnil v celom rozsahu svoje množstevné záväzky, 
vyplývajúce z čl. IV ods. 8.2 (tabuľka č. 2), ešte pred skončením obdobia, počas ktorého mal 
tieto množstevné záväzky pôvodne plniť, je fond oprávnený (za predpokladu riadneho 
splnenia alebo priebežného plnenia všetkých ostatných zmluvných záväzkov žiadateľa), 
pristúpiť k ukončeniu zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou „Protokolom o ukončení 
zmluvného vzťahu“ podpísaným obidvomi zmluvnými stranami.“. 

• Doterajšie ods. 6. a 7. tohto článku sa ďalej označujú ako ods. 7. a 8.  

• Ostatné ustanovenia čl. X zostávajú nezmenené. 

 

 

Článok III. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy č.1286/16/05. 

2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť podľa  
§ 47a ods. 1 Obč. zák. dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

3. Osoby podpisujúce tento dodatok vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán. 

4. Dodatok sa vyhotovuje v 4 (slovom: štyroch) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých dve 
vyhotovenia sú určené pre fond a dve vyhotovenia pre žiadateľa. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok neuzatvorili v tiesni ani za nápadne nevýhodných 
podmienok. Ďalej vyhlasujú, že si text dodatku riadne prečítali, jeho obsahu, právam 
a povinnostiam z neho vyplývajúcim porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu 
zbavenú akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. 

 

 

 
V Lužiankách, dňa .....................    V Bratislave, dňa ....................... 
 

 

 

 

 

 

 
 ......................................................... ........................................................ 
  ElektroWaste, s.r.o. Environmentálny fond 
 v zastúpení Ing. Matúš Sklenár v zastúpení Mgr. Timea Sujová 
  konateľ         riaditeľ 


