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Dodatok č. 1259/16/30-D1  

k Zmluve o poskytnutí prostriedkov 

 z Recyklačného fondu č. 1259/16/30 

 
 

Zmluvné strany: 

 

Recyklačný fond v likvidácii 

sídlo: Nevädzová 5, 821 05 Bratislava 

IČO: 36 062 090 

registrácia: Obch. register Okresného súdu Bratislava I, Odd. Po, vl. č. 978/B 

zastúpenie: RNDr. Oto Nevický, MBA, osoba vykonávajúca funkciu likvidátora 

 

(ďalej len „fond“) 

na strane jednej 

 

a 

 

Technické služby mesta Svit 

sídlo: Hviezdoslavova 33, 059 21 Svit  

IČO: 00 186 864 

zastúpenie: Ing. Daniel Čendula, poverený riaditeľ  

 

(ďalej len „žiadateľ“) 

na strane druhej 

 

uzavierajú v nadväznosti na Rozhodnutie osoby vykonávajúcej funkciu likvidátora 

Recyklačného fondu č. 6/2017 zo dňa 28. 09. 2017 túto dohodu o zmene Zmluvy o poskytnutí 

prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1259/16/30 zo dňa 14. 04. 2016 (ďalej len „označená 

zmluva“) ako jej prvý dodatok s nasledovným obsahom: 

 

I. 

 

1. V článku IV „Záväzky žiadateľa“ sa odsek 8.2 označenej zmluvy mení do nasledujúceho 

znenia: 

„8.2 prevádzkovať činnosť napĺňajúcu podporovaný projekt po dobu minimálne do  

31. 12. 2022 a každoročne počas sledovanej doby preukázať zo záberového územia Mesta 

Svit v tabuľke č. 3 uvedené minimálne množstvá vytriedených odpadov a odovzdaných na 

zhodnotenie: 

Tabuľka č. 3 

Komodita v t / rok 2016  2017  2018  2019  2020  2021 2022 Spolu: 

viacvrstvové 

kombinované materiály 
2,3 2,6 2,9 3,2 3,5 – – 14,5 

plasty 20 10 15 20 25 30 30 150 

sklo 60 65 70 75 80 – – 350 

kovové obaly 1,3 1,6 1,9 2,1 2,4 – – 9,3 

                                                                                                                               „
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2. Ostatné ustanovenia označenej zmluvy sa nemenia a zostávajú v platnosti. 

 

 

II.  

 

1. Tento dodatok č. 1259/16/30-D1 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 ....... 09. 10. 2017 ......  Svit dňa ...........16. 10. 2017 ..................  

 

Za Recyklačný fond v likvidácii:   Za žiadateľa: 

 

 

 

 

 

                              v. r.          v. r.  

 ......................................................... ........................................................ 

  RNDr. Oto Nevický, MBA Ing. Daniel Čendula 

osoba vykonávajúca funkciu likvidátora poverený riadením  

 


