
Dodatok č. 0043/04/20RZO-D1 k Rámcovej zmluve o poskytnutí 
•peeptriedkov z Recyklačného fondu č. 0043/04/20RZO 

Dodatok č. 0043/04/20RZO-D1 
K Rámcovej zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu 

č. 0043/04/20RZO 

Zmluvné strany 

Recyklačný fond 
sídlo: Nobelova 18, 831 02 Bratislava 
IČO: 360 620 90 
banka: Slovenská sporiteľňa, a. s. 
číslo účtu: 50117756982/0900, 5017756990/0900 (sektor všeobecný) 
registrácia: Obeh. register Okresného súdu Bratislava I, Odd. Po, vl. č. 978/B 
zastúpený: Ing. Ján Líška, riaditeľ 

ďalej len „fond" 
na strane jednej 

a 

Mesto Prievidza 
sídlo MÚ: Mestský úrad, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza 1 
IČO: 00318442 
banka: VÚB a.s. Prievidza 
číslo účtu: 166 26-3 82/0200 
zastúpenie: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta 

uzavierajú na základe žiadosti žiadateľa zo dňa 27.01.2012 túto dohodu o zmene Rámcovej 
zmluvy o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 0043/04/20RZO zo dňa 
17.08.2004 (ďalej len „označená zmluva") ako jej prvý dodatok s nasledovným obsahom: 

I. 

1. V článku IV „Výška príspevkov" označenej zmluvy sa vypúšťa doterajší text a nahrádza 
sa novým textom, ktorý znie: 

„1. Príspevky budú žiadateľovi poukazované bezhotovostne na označený účet žiadateľa 
vo výške stanovenej podľa kritérií pre poskytovanie príspevkov obciam a mestám 
schválených správnou radou aktuálnych v sledovanom období. 

2. Výšku a dôvod plnenia sa fond zaväzuje oznámiť žiadateľovi písomne pri 
poukázaní príspevku. 

3. Fond je oprávnený preverovať správnosť údajov uvedených v žiadosti podstatných 
pre stanovenie výšky príspevku; v prípade takéhoto preverovania môže byť lehota 
na vyplatenie príspevku (čl. II ods. 2 tejto zmluvy) predĺžená až o 45 dní. 
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Predĺženie lehoty v zmysle predchádzajúceho je fond povinný písomne oznámiť 
žiadateľovi najneskôr do 30 dní od doručenia úplnej žiadosti o poskytnutie 
príspevku. Po ukončení preverovania musí byť žiadateľ o výsledku preverovania 
fondom písomne upovedomený. Pri preverovaní sa bude voči žiadateľovi 
postupovať spôsobom podľa čl. VI tejto zmluvy. " 

2. V článku VI „Záväzky žiadateľa" označenej zmluvy sa za odsek 2. dopĺňa nový odsek 
3., ktorý znie: 
„3. Žiadateľ sa zaväzuje byť po dobu troch rokov od poskytnutia každého z príspevkov v 

zmysle čl. IV tejto zmluvy aktívne zapojený do celoštátneho informačného systému 
„ Elektronický portál odpadov " prevádzkovateľa MUNTech s. r. o. " 

3. V článku VIII „Vrátenie príspevku" v odseku 1. označenej zmluvy sa vypúšťa číslovka 
„6" a nahrádza sa číslovkou „12 ". 

4. Ostatné ustanovenia označenej zmluvy sa nemenia a zostávajú v platnosti. 

II. 

1. Tento dodatok č. 0043/04/20RZO označenej zmluvy nadobúda platnosť dňom jeho 
podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho 
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 Prievidza d ň a . . 3 ) ^ . ^ . ^ . 1 ^ 

Za Recyklačný fond: Za Mesto Prievidza: 
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