
a $ #
. U..lĺrvl nt''tli-l]|'l
J;'v.'tł lś'| i._ĺ_ř] l:' !-'r

DoDATorč.z

K ZMLUvE o PoSKyľľuľÍ ľnľÁvnłľľÉľĺo ľIľłľčľÉrro pnÍspnvru

čÍslo ZMLUvY: oPKZP-Po 1 -SCl 1 |-20l6-t1't'!'5

(ďalej len,rDodatok")

ľÁzov PRoJEKTU:
Zefektívnenie zbeľu BRo a DSo v okľese Malacky

rON ITMS:
3100118483

uzavretý podľa g 269 ods. 2 zákona ě. 5I3|I99I Zb. obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov, podľa E Ż5 zákona č,. 29Ż/Ż014 Z. z. o pľíspevku poskytovanom z euľópskych
štrukturálnych a investičných fondov a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v znenízákona
č,.35112015 Z. z. ofinančnej kontrole aaudite aoZmene adoplnení neskorších zákonov
a podľa $ 20 ods. 2 zákona č. 52312004 Z. z. o ľozpočtových pľavidlách verejnej spľávy
a o Zmene a doplnení niektoľých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon
o rozpočtových pľavidlách") medzi:

1. ZMLUVNÉ sľnłľy
1.1. Poskytovatel':

názov : Ministeľstvo životného pľostľedia Slovenskej ľepubliky

sídlo : Nám. Ľ. Štriľa I,8I2 35 Bratislava

Slovenská republika

IČo : 42 181 810

DIČ : 2023106679

konajúci : Ing. Lászlő Sólymos, ministeľ

v zastúpení

cot t1|ćBY 9l-',3łjÍłá'4

'(}A'-l rá źrYŤJl\tBo !Fc11ÍtlrÁ

názov

sídlo

ICO

DIČ

luroP!ü^oľn
e[Ôp.łđ lltĄÍł.to
8ń'Ú|&|Ótfi'Y

bllj!l'ľtR$Yvo
źĺvorľŕiĺo pnosrxtolr
ŚtovÍNtKt' łÍPUb{lKY

Slovenská agentúľa životného pľostredĺa

Tajovského Ż8,975 90 Banská Bystľica

Slovenská republika

00 626 03r

202r125821

konajúci Ing. Matej ovčiarka, geneľálny ľiaditeľ



na zálklade splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní ěasti úloh riadiaceho

orgánu sprostľedkovateľským oľgánom č,' 22/201515.I zo dňa 13. apríla 2015 v platnom

znení

poštová adresa: Slovenská agentúra životného pľostredia

Sekcia fondov EÚ
Karloveská 2
84I 04 Bľatislava

(ďalej len,,Poskytovatel"')

Ś

ř

I.Ż. Pľijímatel':

názov

sídlo

zaplsany v

konajúci

IČo

DIČ

: TEKOS' spol. s ľ.o.

: Paľtizánska Io89/2, 901 01 Malacky

Slovenská ľepublika

: obchodnom ľegistri okľesného súdu Bľatislava I, oddiel: Sro,

Vložka č.: 13109/8

: Ing. Juraj Schwaľz, konateľ

:34 III 832

:2020357818

(ďalej len ,,Pľĺjímatel"' a spolu s ,,PoskytoYateloom" aj ako ,,Zm|uvné stľany")

2. PREDMET DODATKU
2.I. Zmluvné stľany sa v zmysle článku 6. ZMENA Zi|iĺLUYY odsek 6.12 Zmlwy

oposkytnutí nená*ratného finančného príspevku č' OPKZP-PO1-sC1II-2016-II|15
v platnom znení (ďalej |en,,Zmluva o poslcytnutí NFP") z dôvodu Zmeny teľmínu začatia
a ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu dohodli na Zmene Zmlĺłvy o poslcytnutí
NFP nasledovne:

2,1.1 Pôvodná Pľíloha č,.2 - Pľedmet podpoľy NFP k Zmluve o poslqtnutí NFP sa
ľuší a nahrádza sa novou Pľílohou č,. 2 - Predmet podpory NFP, ktorá tvorí
neoddeliteľnú súčast' tohto Dodatku.

3. oSTATNÉ A ZÁvERnčľÉ USTANoVENIA
3' 1. ostatné ustanovenia Zmluvy o poslqtnutí NFP, ktoľé nie sú týmto Dodatkom dotknuté,

zostávajĹl nezmenené a účinné v doteľajšomznení.

3.2. Tento Dodatok nadobúda platnost' dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcom po dni jeho zveľejnenia Poskytovateľom v Centľálnom ľegistľi zm|úv
vedenom Úľadom vlády Slovenskej ľepubliky'
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3.3. Tento Dodatok tvoľí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poslcytnutí NFP.

3.4. Tento Dodatok je vyhotovený v tľoch (3) ľovnopisoch, z ktorých dostane Prijímateľ jeden

(1) rovnopis a dva (2) rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.5. Zmluvné stľany vyhlasujrí, že si text tohto Dodatku riadne prečítali, jeho obsahu
aprávnym účinkom z neho vyplývajúcim poľozumeli a ich zmluvné pľejavy
sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené
k podpisu tohto Dodatku ana znak súhlasu ho podpísali.

Za Poskytovateľa v Banskej ystľici dJ"ĺ . :ľ :. ĺ B'ĺ7 ruPľij ímateľa v Mal ackác n aĺ^, !. .ł: .ĺ. . I ?- r

f'

s L L

Ing. Matej ovčii 'ĺálny ľiaditeľ

Slovenská agentúra zĺvotného pľostľedia

Pečiatka:

Ing. Juľaj Schw-_

TEKos, spol. s ľ.o.

Pečiatka:

"s;.oi/ĺł'']5}< 
Á ł cľlĺr.Únĺ

ZIVO'l'j'r_..' ĺt:Sl'lllĺ]DtÁ'Iirjovsxctlo 
Ż8q75 90 I]ANSKÁ BYSTIłIĹ'A

T E K O S,spol.sr.o.
Partizánska 1089/2, 901 01 Malacky

ttolgł 111 B32
It oPn: 9K2020357878
tol,/fEx 004 t 772 20 60 I

Pľflohy:
Pľíloha č. 2 - Pľedmet podpory NFP

Ô
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PREDMET PODPORY NFP

śp
Príloha ě. 2 Zmluvy o posĘ7tnutíNFP

1 Všeobecné infoľmácie o proiekte

Názov projektu: zefektíVnenie zberu BRo a DSo v okrese Malacky

Kód pľojektu: 31001I8483

Kód ŽoNFP: NFP3l00l08483

operaěný progľam: 3l 0000 - operaóný program KValita Životného prostľedia

SpoluÍinancovaný z: Kohézny fond

Plioľitná os: 3l 00'l 0 _ 1 ' UdrŽatel'né vyuŽÍvanie prírodných zdrojov prostrednÍctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúĺy

o Konkľétny ciel': 3t 00ĺ 001 0 - l.'l .l Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameranÍm na ich prípravu na opätovné pouŽitie a
recykláciu a podpoľa predchádzania vzniku odpadov

Kategó]ie legiónov:

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkľétny ciell

oblasť intervencie:

Hospodárska činnosť:

31 00l 001 0 - l 'l 'l Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameranÍm na ich prÍpravu na opätovné pouŽitie a
recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

0l 7 - Nakladanie s domovým odpadom (Vrátane opatrení na minimalizáciu, triedenie, recykláciu)

22 - Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klÍmy

Predmet podporyITMS
2014+ 2.8.2017 9iO5
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2. Financovanie pľoiektu

Forma financovania:

Predfinancovanie: IBAN Banka Platnoďod Platnosťdo

sK865600000000324
1 022001

Prima banka
Slovensko, a.s.

6.12.2016 31.12.2020

Refundácia: IBAN Banka Platnoďod Platnosť do

sK565600000000320
9030001

Prima banka
Slovensko, a.s.

6.r 2.2016 31.12.2020

3.A Miesto ľealizácie pľoiektu

P.č. štĺt Región
(NUrs rD

Vyšší územný celok
(NUrs ilD

ok]é3
(NUrs rv)

Obec

l. Slovensko Bratislavský kraj Bratislavský kraj Malacky Malacky

3.B Miesto realizácie proiektu mimo opľávneného

územia oP
Nezaevidované

4. Popis cielbvei skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity pľoiektu

celková dĺžka toalizácie hlamých aktivít plojektu (v mesiacoch):
't8

Začiatok realizácie hlavných aktivít plojektu (zaóiatok realizácie prvej hlavnej aktivity): 9.2017

Ukoněenig realizácie hlavných aktivĺt plojektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viaceÍých aktivít,

ak sa ich realizácia ukonóuje v rovnaký ěas):

2.8.2017 9"05

2.2019

226 ,I,
Predmet podporyITMS

2014+



5.1 Affiivity pľoielrtu ľealizované v opľávnenom území oP

}llamé aktivĘ proiektu

1 ' 21494830000l _ Triedený zber komunálneho odpadu

Podporné aktivĘ proiektu

Podpoľné aktivity:

Popĺs podpomých akivít:

Priĺadeníe ku konkrétnemu cieľu:

Podpoľné aktĺVity

31 00l 00l0 _ t .l .'| Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné pouŽitie a
recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

5.2 Aktivity pľojektu ľealizované mimo oprávneného územia oP
Nezaevidované

łriłĺ ]llł::

226 I,T M
2't0 1

s
4

Predmet podpory
+ 2.8.2017 gios
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6. Meľatelhé ukazovatele pľoiektu

Príspevok aktivít k meľatelhým ukazovatelbm pľoiektu6.1

Kód: P0087 Memáicdnotk:

Moľat€ľný ukazovatoľ: MnoŽstvo vytriedeného komunálneho odpadu čar plnenia:

Gclková cigľovó hodnota:

ĺyp závislosti ukazovateľa:

ldentiÍikátoŤ (lčo):

t/rok

U - v ĺámci udrŽąteÍnosti
pĺojektu

2017,1700

súčet

341 I I 832
Subjekt: TEKOS, SPOL. S R.O.

3looloolo _ 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prÍpravu na opätovné pouŽitie a
Konkĺétny ciel':

Typ aktivity:

Hlavné aktivity pľojektu:

Kód:

Merateľný ukazovateľ:

Subjekt:

recykláciu a podpora pľedchádzania vzniku odPadov

2r431001001 - B. PrípraVa na opätovné pouŽite a zhodnocovanie

odpadov vrátane podpory systémov

rozloŽitel'ných komunálnych odpadov

so zameranÍm na recykláciu nie nebezpeóných

triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky

Cielbvá hodnota

2 017,17 P()

PO

P0'

21 4B483ooo0l - Triedený zber komunálneho odpadu s
P0089

Množstvo zhodnotených nie nebezpeóných

odpadov

Memá jednotka:

ěas plnenia:

Gelková cieľová hodnota:

Íyp závislosti ukazoýat3ľa!

ldentiíikátoÍ (lčo):

Vrok

U -v rámci udrŽateÍnosti
projelĺtu

0,0000

341 1 1 832
TEKOS, SPOL. S R.O.

3l oo'lo0l o - 1 .'l .l Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prÍpravu na opätovné pouŹitie a

predchádzania vzniku odpadov
Konkĺétny ciel':

Typ aktivity:

recykláciu a podpora

21431001001 - B. PľÍpravana opätovné pouŽite a zhodnocovanie so zameranÍm na recykláciu nie nebezpeĎných

odpadov vrátane podpory systémoV triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky

rozloŽitel'ných komunálnych odpadov
Cieľová hodnota

7

Nez

0
Hlavné aktivity p]ojektu:

Kód:

MoÍrt€ľnýuk zovet.ľ:

P0702

zvýšená
odpadov

21 48483ooo0l 'Tľiedený zber komunálneho odpadu

kapacita pre triedenie komunálnych

Memáiednotka:

čas plnenial

Golková cieľová hodnota:

Typ závisloBti ukazovat€ľ.:

ldentiÍikáto] (lčo):

Vrok

K - koniec ĺealizácie projeku

2 017,1 700

súóet

341 I 1 832
TEKOS, SPOL. S R.O.Subjekl:

Konk]étny ciel: 3l ool oo1 0 - 1 .l .1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prÍpravu na opätovné pouŽitie a

predchádzania vzniku odpadov

Typ aklivity:

recykláciu a podpora

21431001001 - B. PrÍprava na opätovné pouŽite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných

odpadov Vrátane podpory systémov triedeného zberu kom unálnych odpadov a podpory pľedchádzania vzniku biolo9icky

ľozloŽitel'ných komunálnych odpadov
Cielbvá hodnota

2'l 4B483ooo01 _ Triedený zber komunálneho odpadu 2017,17
Hlavné aktivity p]ojel(u:

I
2ITMS

2o1Ą+
Predmet podPory

2.8.2017 9iO5E 426



Kód:

M.Íđrľný ukazoveteľ:

P0703 Memá jcdnotka:

Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov čas plnenla:

Typ závlslo3tl uk zovatrľar

ldentiÍikátoŤ (rčo):

Vľok

K _ koniec realĺzácie projektu

0,0000

341 I 1 832Subjekt: TEKOS, SPOL. S R.O.

Konkĺétny cĺeľ:

Typ aktivitY:

tllavné aktivity projektu:

3'l 0ol 00] o - l .'l 'l zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich pípravu na opätovné pouŽitie a

recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

21 43l oo'l oo1 - B' Príprava na opätovné pouŽite a zhodnocovanie so zameranÍm na recykláciu nie nebezpečných
odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biolo9icky
rozloŽitel'ných komunálnych odpadov

Cieľová hođnota

2l 484830000'l - Triedený zber komunálneho odpadu 0

6.2 Pľehläd meľatelhých ukazovatelbv proiektu

Kód Názov Memá jednotka Celková cielbvá
hodnota

Relevancia k HP Typ závislosti
ukazovateľa

PÍíznak
rizika

P0087 MnoŽstVovytriedenéhokomunálneho t/rok
odpadu

2 017,1700 Áno UB sÚčet

P0089 Množstvo zhodnotených nie
nebezpečných odpadov

t/rok 0,0000 Áno UR

P0702 Zvýšená kapacita pre triedenie
komunálnych odpadov

t/rok 2 017.1700 Nie UR Súčet

UR0,0000 NieZvýšená kapacita pre zhodnocovanie t/rok
odpadov

P0703

11:_g
rk

sti

Ľ*
00

32

7 lné udaje na úľovni pľoiektu
rh

ky Nezaevidované

I

::1

rrok

Ę
700

úóet

,ta

Ích
icky

lnota

ITMS
201Ą+

t7,17

Predmet podpory

2.8.2017 9iO5
426 526
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8. Rozpočet pľoiektu

8.1 Rozpoěet pľiiímatelä
ldentiíikátoÍ (lčo): 341 I I 832

l 127 887'33 €Subjekt:

Priame výdavky

Konkĺétny ciel':

Typ aktivity:

TEKOS, SPOL. S R.O.

31ool00l0 _ 1 .1 .l Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameranÍm

Výška oplávnených výdavkov:

na ich prípravu na opätovné použitie a

recykláciu a podpora predchádzania vzniku odPadov

PrÍprava na opätoVnépouŽite a zhodnocovanie so zameranÍm na recykláciu nie nebezpeóných
vzniku biologickY21431001001 - B.

odpadov vrátane podpory systémoV triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania

rozloŽitel'ných komunálnych odpadov opľávnený výdavok

2l 48483oooo1 _ Triedený zber komunálneho odpadu
ĺ r 27 887'33 €

ll7500,00€

1 0l0 387,33 €

Hlavné aktivity pľojektu:

Skupina výdavku:

Nepľiame výdavky

Konkľétny cieľ:

022 _ samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecĺ

023' Dopravné prostriedky

so zameranÍm na ich prÍpravu na opätovné pouŹitie a

opľávnený výdavok

I
31 001 001 0 -

recykláciu a

3l o8483Poool - Podporné aktivity
0'00 €

nezaevidovanéPodpoľné aktivity:

Skupina výdavku:

8.2 Rozpoěty partneľov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oplávnených výdavkov:

Celková výška opĺávnených výdavkov pĺe projekĘ geneĺujúce pľĺiem:

l l27 887'33 €

Il l27 887,33 €

95,00007"

Percento spolufinancovania zo zdľojov EÚ a šR:

1o71 492,96ę

Maximálna výška nenávĺatného f inančného príspevku:

56 394,37 €

výškaspoluÍinancovania z vlastných zdÍojov pÍijímatelb:

ITMS
2o1Ą+

Predmet PodPory
2.8.2017 9:05

626


