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D O D A T O K  č. 1 
 

k Dohode prevode práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného 
fondu č. 1299/16/10 zo dňa 19. 08. 2019   

(ďalej len „Dodatok č. 1“ ) 

 
 
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:  Ing. Ľubomír Vačok, riaditeľ 
Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK36 8180 0000 0070 0054 0455 
SWIFT:   SPSRSKBA 
 

a 
 
Jozef Figeľ – KOV-NZPÚ 
Miesto podnikania:  076 02 Novosad č. 7 
IČO:   14 335 051 
DIČ:   1020694829 
Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Trebišov, číslo živnostenského registra 811-2164  
 
(ďalej „veriteľ“ a „nadobúdateľ“, obaja spoločne aj ako „zmluvné strany“) 
 

 

 

Článok I. 
Úvodné ustanovenia 

 

1. Dňa 19. 08. 2019 bola na základe rozhodnutia riaditeľa Environmentálneho fondu č. RF 17/2019 
zo dňa 10. 05. 2019 uzatvorená Dohoda o prevode práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí 
prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1299/16/10 (ďalej len „Dohoda“) medzi Environmentálnym 
fondom, IČO 30 796 491, ako veriteľom, spoločnosťou INGEMAR s.r.o., IČO 34 117 300, ako 
prevádzajúcim a Jozefom Figeľom – KOV-NZPÚ, IČO 14 335 051, ako nadobúdateľom.  
Na základe uvedenej Dohody bola prevedená časť práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí 
prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1299/16/10 zo dňa 23. 05. 2016 v znení jej dodatku č. 1 
zo dňa 30. 07. 2018 z prevádzajúceho na nadobúdateľa.   

 

Článok II.  
Predmet dodatku 

 
1. Na základe Rozhodnutia riaditeľa Environmentálneho fondu č. 04/2021 zo dňa 19. 08. 2021  

sa zmluvné strany dohodli na nasledovných zmenách Dohody: 
 
 
2. Článok III – Prevádzané povinnosti sa mení nasledovne: 

 
• V článku III v bode 1. písm. e) sa  mení nasledovne:  
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„e)  Nadobúdateľ je povinný vykonávať činnosť, spočívajúcu v zbere a spracovaní starých 
vozidiel, minimálne do 31. 12. 2023 a v tejto súvislosti veriteľovi preukázať nasledovné 
množstvá spracovaných starých vozidiel a mieru zhodnotenia starých vozidiel: 

 
         Tabuľka A 

Rok/ množstvo 2019 2020 2021 2022 2023 Spolu 

Spracované staré 
vozidlá v kusoch 

256 530 750 850 900 3 286 

 
      Tabuľka B 

Rok 2019 2020 2021 2022 2023 

Miera zhodnotenia 
starých vozidiel v % 

97,15 97,15 97,20 97,20 97,20 

 
 

Pre účely vykonávania kontroly zo strany veriteľa podľa čl. III. bod 1. písm. f) tejto Dohody 
a pre posudzovanie plnenia množstevných záväzkov bude miera plnenia povinností 
nadobúdateľa, vyplývajúca z údajov uvedených v tabuľke A a v tabuľke B vyhodnocovaná 
z kumulatívneho hľadiska – vždy za obdobie od prvého kalendárneho roku uvedeného 
v tabuľke A resp. v tabuľke B  do 31. 12 kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, 
v ktorom je táto kontrola vykonávaná. Percentuálna miera zhodnotenia starých vozidiel 
bude za obdobie podľa predchádzajúcej vety vyhodnocovaná vždy ako priemerná hodnota, 
určená ako podiel súčtu percentuálnej miery zhodnotenia za jednotlivé posudzované roky 
a údaju o počte posudzovaných rokov, pričom takto určená priemerná hodnota nesmie byť 
nižšia ako priemer predpísaného záväzku percentuálnej miery zhodnotenia (tabuľka B)  
za posudzované roky.“      

• Ostatné ustanovenia čl. III zostávajú nezmenené. 

 

3. Článok VIII – Záverečné ustanovenia sa mení nasledovne: 

• V článku VIII sa za bod 5. vkladá nový bod 6., ktorý znie:  

„6. V prípade, ak bude na základe kontroly vykonanej zo strany veriteľa u nadobúdateľa 
zistené, že nadobúdateľ z kumulatívneho hľadiska splnil v celom rozsahu svoje množstevné 
záväzky, vyplývajúce z čl. III bod 1. písm. e)  (tabuľky A a B) ešte pred skončením obdobia, 
počas ktorého mal tieto množstevné záväzky pôvodne plniť, môžu zmluvné strany na žiadosť 
nadobúdateľa (za predpokladu riadneho splnenia alebo priebežného plnenia všetkých 
ostatných zmluvných záväzkov nadobúdateľa), pristúpiť k ukončeniu zmluvného vzťahu 
založeného touto Dohodou „Protokolom o ukončení zmluvného vzťahu“ podpísaným obidvomi 
zmluvnými stranami.“ Nadobúdateľ berie na vedomie, že na ukončenie dohody v zmysle tohto 
ustanovenia nie je právny nárok“ 

• Doterajšie body 6. - 10. tohto článku sa ďalej označujú ako body 7. -  11.  

• Ostatné ustanovenia čl. VIII zostávajú nezmenené. 

 

 

Článok III. 

Záverečné ustanovenia 

1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Dohody. 

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. 
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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 Novosade, dňa ..........................         V Bratislave, dňa ........................... 

 

 

 

 

  
......................................................... ........................................................ 
        Jozef Figeľ – KOV-NZPÚ Environmentálny fond 
  v zastúpení Ing. Ľubomír Vačok 
         riaditeľ 


