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Dodatok č. 1 k RÁMCOVEJ ZMLUVE č. 001/REC/2008 

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obch. zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov na 

Zber starých vozidiel a mechanizmov 

uzatvorená medzi 
 

Spracovateľom:  ZSNP  RECYKLING, a.s.  

 Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom 
 

Štatutárny zástupca:  Ing. Stanislav Drgoňa, predseda predstavenstva 
 Ing. Beáta Bezáková, člen predstavenstva  

IČO:  36 023 841  

DIČ: 20 20 064 134  

IČ DPH  :  SK20 20 064 134 

Bankové spojenie :  Tatra banka, a.s., pobočka Žiar nad Hronom 

Číslo účtu :   SK1111 0000 0000 262 379 0845 

Tel :  045 601 41 00 

Fax:  045 601 41 01 

E-mail :  vozidla@recykling.sk 

Web: http://www.recykling.sk  

Zapísaná: OR Okresného súdu v B. Bystrici, oddiel: Sa, vložka č.: 850/S 

Poverený rokovať vo veciach:  

- zmluvných:  Ing. Milan Lauko, vedúci prevádzky (mobil: 0905 643 553)                                      

- technických: Ing. Milan Lauko, vedúci prevádzky      

Autorizácia číslo: 108/A/04-6.2 

Platnosť autorizácie do: 20.02.2024 

(ďalej len „Spracovateľ“) 
 

a 
 

Zberateľom:        Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 

E. M. Šoltésovej č. 1 

969 01 Banská Štiavnica 

 

Zastúpený :   Heiler Peter – riaditeľ podniku 

IČO :    00 185 213 

IČ DPH  :  SK20 21 107 220 

Bankové spojenie :  Prima banka Slovensko, a.s. Banská Štiavnica 

Číslo účtu :   141 547 5002 /5600 

Tel :    045 69 222 44 
Fax:    045/ 69 22 406 

E-mail:    ts.riaditel@banskastiavnica.sk   

Právna forma:   Príspevková organizácia 

Poverený rokovať vo veciach: 

- zmluvných:  Heiler Peter - 0905 682 279 

- technických:  Pastierová – 0905 262 059 

 

(ďalej len „Zberateľ“) 

za nasledovných podmienok 

 

I. 

Úvodné ustanovenie 

 

1.1 Zmluvné strany sa týmto dodatkom č. 1 k Rámcovej zmluve č. 01/REC/2008 zo dňa 13.03.2008 (ďalej len 
„dodatok“) dohodli na zmene Zmluvy a to v rozsahu uvedenom v článku II. tohto dodatku. 

 

II. 

Obsah dodatku 
 

2.1 V Zmluve sa v článku III. Cena a platobné podmienky ruší odsek 3.1 a nahrádza sa novým odsekom 3.1 
s nasledovným znením: 

Cena za zber starých vozidiel zberateľom (ďalej len „provízia“) je stanovená vo výške 25,00 € s DPH za každé riadne 
vyzbierané staré vozidlo (§64. Ods. 2 zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. v platnom znení) v prípade, že v lehote (§64. 

Ods. 2 písm. f) (30 dní) zberateľ vyzbiera min. 5ks  (vrátane) starých vozidiel. Ak zberateľ vyzbiera menej ako 5ks 

starých vozidiel v uvedenej lehote je provízia stanovená vo výške 20,00 € s DPH za každé riadne vyzbierané staré 
vozidlo. Cena je stanovená ako cena dohodou v zmysle zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení. Tento 
manipulačný poplatok bude riadne vyúčtovaný zberateľom 1x mesačne za vyzbierané vozidlá. 
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2.2 V Zmluve sa v článku IV. Iné dohodnuté podmienky sa dopĺňa odsek 4.5 s nasledovným znením: 
4.5 Zberateľ sa zregistruje do systému elektronického regista starých vozidiel www.ezap.sk ako samostatný 
subjekt na základe vlastného IČO a udeleného súhlasu na zber starých vozidiel 16 01 04.  
Potvrdenie registrácie a prístupové údaje poskytne spracovateľovi, ktorý bude toto konto viesť pod svojou 
autorizáciou ako konečný príjmateľ starých vozidiel. 
 

2.3 V Zmluve sa v článku IV. Iné dohodnuté podmienky sa dopĺňa odsek 4.6 s nasledovným znením: 
4.6 Spracovateľ ako výhradný správca konta bude verifikovať a zadávať údaje do elektronického systému registra 
vozidie potrebné k vygenerovaniu registračného čísla prevzatého starého vozidla na spracovanie a rozhodnutia 
o vyradení vozidla z evidencie. Spracovateľ zároveň bude realizovať kroky spojené s povinnosťami zberateľa 
starých vozidiel uvedenými v  §64 ods. 2 písm i) a j). Spracovateľ bude pre zberateľa pripravovať podklady 
spojené s spojené s povinnosťami zberateľa starých vozidiel uvedenými v  §64 ods. 2 písm a) a b). Spracovateľ 
za správnosť a obsah zadávaných údajov preberá plnú zodpovednosť. 
 

2.4 V Zmluve sa v článku VII. Záverečné ustanovenia sa dopĺňa odsek 7.5 s nasledovným znením: 
7.5 Príslušné legislatívne ustanovenia týkajúce sa zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.z. a jeho vykonávacích 
vyhlášok uvedené v Rámcovej zmluve č. 01/REC/2008 zo dňa 13.03.2008 sa týmto dodatkom menia na príslušné 
ustanovenia aktuálneho znenia zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. a jeho vykonávacích vyhlášok.  
 

 

III. 

Záverečné ustanovenia 

 

3.1 Tento dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Ostatné časti Zmluvy zostávajú v platnosti. 
 

3.2 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po jej zverejnení na webovej stránke povinnej osoby podľa príslušných ustanovení zákona 
č. 211/2000 Z. z.  

 

3.3 Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po jednom 
rovnopise. 

 

3.4 Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok riadne prečítali a porozumeli jeho obsahu, že ho neuza-
tvorili v tiesni a na znak čoho ho podpisujú.  

 
Banská Štiavnica, dňa 20.02.2017    Banská Štiavnica, dňa 20.02.2017 

Za spracovateľa:                  Za zberateľa: 
 
 
 
 
.....................................      ............................................... 

ZSNP RECYKLING, a.s.    Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 
   Ing. Stanislav Drgoňa v. r.              Peter Heiler  v. r. 
predseda predstavenstva            riaditeľ podniku  
 
 
 
 
 
 
...................................... 

ZSNP RECYKLING, a.s. 
  Ing. Beáta Bezáková  v. r. 
   člen predstavenstva 

http://www.ezap.sk/

