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DODATOK K ZMLUVE O ZABEZPEČENÍ A REALIZÁCII TRIEDENÉHO ZBERU  

V OBCI/MESTE 

uzatvorenej podľa ust. § 59 ods. 4 zákona č. 79/2015 Z. z. zákon o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej ako „Zákon o odpadoch“) a podľa ust. 
§ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako 
„Obchodný zákonník“) 

(ďalej len „Dodatok“) 
 

medzi: 

 

Obchodné meno:  RECYKLOGROUP, a.s. 

Sídlo:    Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava  

IČO:    48 116 441 

Štatutárny orgán:   Bc. Michal Gondáš, predseda predstavenstva 

Evidencia: zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel: Sa, 

vložka č.: 6126/B    

(ďalej aj ako „RECYKLOGROUP“ alebo tiež ako „OZV“) 

 

a 

  

Obchodné meno:  Technické služby Mesta Svit 

Sídlo:    Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit 

IČO:    00 186 864 

Štatutárny orgán:  Ing. Igor Hus, MBA, riaditeľ a štatutárny zástupca 

Evidencia: príspevková organizácia zriadená Mestom Svit uznesením MsZ č. 

70/1991 zo dňa 24.10.1991 

(ďalej aj ako „TS Mesta Svit“ alebo tiež ako „Zberová spoločnosť“) 

 

(RECYKLOGROUP a TS Mesta Svit jednotlivo ďalej ako „Zmluvná strana“ spoločne aj ako „Zmluvné 

strany“) 
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I. 

PREAMBULA 

 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.06.2016 Zmluvu o zabezpečení a realizácii triedeného zberu 

v obci/meste podľa ust. § 59 ods. 4 Zákona o odpadoch v spojení s ust. § 269 ods. 2 Obchodného 

zákonníka (ďalej aj ako „Zmluva“), predmetom ktorej je realizácia triedeného zberu odpadov 

z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v Meste Svit a zabezpečenie financovania prevádzky 

systému triedeného zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v Meste Svit 

v rozsahu ustanovenom v Zmluve a v Zákone o odpadoch. 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v zmysle čl. 12 ods. 12.2 Zmluvy sa vyššie uvedená Zmluva mení 

v zmysle tohto Dodatku. 

 
 

 

II. 

PREDMET DODATKU 

 

1. Čl. 8 ods. 8.1 Zmluvy sa v celom rozsahu mení a po zmene znie nasledovne: 

„OZV sa zaväzuje zaplatiť Zberovej spoločnosti odplatu. Odplatou sa rozumie súčet nákladov na 
prevádzku Triedeného zberu, ktoré v priebehu kalendárneho mesiaca vzniknú Zberovej spoločnosti. Ak 
zo zmluvy medzi OZV a Mestom/Obcou nevyplynie iný rozsah, zarátajú sa tu iba také náklady, ktoré 
prináležia výrobcom obalov, výrobcom neobalových výrobkov a OZV v súlade s § 27 ods. 5 a § 81 ods. 3 
až 5, ods. 10, ods. 11 Zákona o odpadoch. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej a konečnej výške 
Odplaty mesačných nákladov na prevádzku Triedeného zberu v celkovej výške 6770,- EUR mesačne 
s účinnosťou od 01.01.2023, pričom sa Zmluvné strany dohodli, že dohodnutá výška Odplaty zohľadňuje 
prípadné výnosy z predaja obchodovateľných zložiek oddelene zbieraných zložiek komunálneho  odpadu 
v zmysle  ust. § 27 ods. 5 Zákona o odpadoch, ktoré si Technické služby Mesta Svit realizujú sami a na 
vlastný účet. Všetky náklady spojené so zabezpečením a používaním zberných nádob pre jednotlivé zložky 
oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu v zmysle ust. § 81 ods. 4 Zákona o odpadoch. 

 

Podmienky dohodnuté v tomto bode Zmluvy sú platné od 01.01.2023 do 31.03.2023.“ 

 

III. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť od 

dňom zverejnenia. 

 

2. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, po jednom (1) rovnopise pre každú Zmluvnú 

stranu. 

 
3. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto 

Dodatkom dotknuté, ostávajú v platnosti bezo zmeny v doterajšom znení. 

 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že s obsahom Dodatku v plnom rozsahu súhlasia, Dodatok bol uzavretý 

na základe ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôle, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných 

podmienok, jej obsahu porozumeli, a na znak toho ju vlastnoručne podpísali. 
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V Bratislave, dňa 21.12.2022 V Svite, dňa 21.12.2022 

 

 

 

             

                        

 Bc. Michal Gondáš, v. r.      Ing. Igor Hus, MBA, v. r. 
predseda predstavenstva                              riaditeľ a štatutárny zástupca 

RECYKLOGROUP, a.s.      Technické služby Mesta Svit 

         


