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DoDATor Č. s

K ZMLUVE o PoSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHo FINANčNÉHo PRÍSPEVKU

čÍslo ZMLUVY : oPKZP-Po L-s C 1 1 \-2016 -Ilĺ 15

(ďalej len rrDodatok")
ľÁzov PRoJEKTU:

Zefektívnenie zbeľu BRo a DSo v okľese Malacky

xÓn ITMS:

. 3100118483

uzavretý podľa $ 269 ods. 2 zákona č,. 5I3tI991 Zb. obchodný zákonník v'znení neskorších
pľedpiĺov, podľa $ 25 zákona č. 29212014 Z. z. o pľíspevku poskyovanom z euľópskych
štľukturálnych a investičných fondov a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v znenÍ
neskoľších predpisov a podľa $ 20 ods. 2 zákona č. 52312004 Z' z. o rozpočtových pľavidlách
verejnej správy a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoľších predpisov (ďalej
len ,,zákon o ľozpočtových pravidlách") medzi:

1. ZMLUVNE STRANY
1.1. Poskytovatel':

názov : Ministeľstvo životného pľostľedia Slovenskej ľepubliky

sídlo : Nám' Ľ. Štúľa I,8I2 35 Bratislava

Slovenská ľepublika

IČo : 42 181 810

DIČ : 2023106679

konajúci : Ing.LászIó Sólymos' ministeľ

v zastúpení

tČo

DIČ

Slovenská agentúľa životného prostľedia

Tajovského 28,975 90 Banská Bystrica

Slovenská republika

00 626 03r

202r125821

konajúci RNDr. Richaľd MĹilleľ, PhD., geheľálny riaditeľ



na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh ľiadiaceho oľgánu
sprostľedkovateľským orgánom č.22l20I5l5.I zo dňa 13. apríIa 2015 v platnom znení

poštová adresa Slovenská agentúra životného pľostredia

Sekcia fondov EÚ
Karloveská 2

841 04 Bľatislava

(ďalej len',Poskytovatel"')

r.2. Pľijímatel':

názov

sídlo
',+

: TEKOS' spol. s ľ.o.

: Paľtizánska 1089/2, 901 01 Malacky

Slovenská ľepublika

: obchodnom ľegistri okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,

Vložka č.: 13109/8

: Ing. Juraj Schwaľz, konateľ

:34 LII 832

:2020357878

19
zapísaný v

(ďalej len ,,Pľijímatel"'a spolu s ,,Poskytovatel'om" aj ako ,,Zm|uvné strany")

2. PREDMETDODATKU
2.I. Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.L4 Zmlwy

o poskytnutí nenávľatného finančného príspevku č. oPKZP-Pol-sClIL-2oI6-Llll5
n plutno* znení (ďalej len ,,Zmluva o poslqtnutí NFP") z dôvodu zníŽenia výšky

netrávľatného finančného príspevku, dohodli na zmene Zmluvy o poslqtnutí NFP
nasledovne:

z'Lt. Y Zmluve o poskytnutí NFP sa v článku 3. VÝDAVKY PRoJEKTU A NFP mení odsek

3.1. nasledovne:

3. 1 Poskýovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

a) maximá|na výška celkových oprávnených výdavkov pre Projekt geneľujúci príjem

na Realizáciu aktivít Pľojektu pľedstavuje I II2 990,00 EUR (slovom jeden milión

stodvanásťtisíc deväťstodeväťdesiat celých nula stotín euľ),

b) Neuplatňuje sa,

c) Poskýovateľ poskytne Pľijímateľovi NFP maximálne do výšky 1o57 340,50 EUR
(slovom:jeden milión päťdesiatsedemtisíc tľistoštyľidsať celých päťdesiat stotín euľ),

konajúci

IČo

DIČ

0

2
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čo pľedstavuje 95 7o zCelkových opľávnených výdavkov pľe Pľojekt generujúci

pľíjem na Realizáciu aktivít Pľojektu podľa ods. 3'1 písm. a) tohto článku zmluvy,

d) Prijímateľ vyhlasuje, že:

(i) má zabezpečenó zdtoje financovania Pľojektu vo výške 5 % (slovom: päť

peľcent) EUR
šesťstoštyľidsaťdeväť celých päťdesiat stotín euľ) z Celkových opľávnených
výdavkov pre Pľojekty generujúce pľíjem na Realizáciu
ods. 3.1 písm. a) po zohľadnení finančnej medzery a

aktivít Pľojektu podľa

(ii) má zabezpečené ďalšie zdľoje financovania Pľojektu na úhradu výdavkov
neopľávnených na financovanie Zo zdrojov EU a štátneho ľozpočtu

. na spolufinancovanie v dôsledku výpočtu finančnej medzery,

(11i) zabezpečí zdľoje financovania na úhľadu všetkých Neoprávnených výdavkov
na Realizáciu aktivít Projektu, ktoľé vzniknú v pľiebehu Rbalizácie aktivít
Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Pľojektu v zmysle Zm|uvy
o poskytnutí NFP.

z.LI4.Pôvodná Pľfloha č. 2 - Pľedmet podpoľy NFP k Zmluve o poslqtnutí NFP sa ľuší

a nahráďza sa novou Pľílohou č. 2 - Pľedmet podpoľy NFP k Zmluve o poslcytnutí

NFP, ktoľá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

21.É Pôvodná Pľíloha č. 4 - Podľobný ľozpočet pľojektu Zmluvy o poslqtnutí NFP sa ruší

anahrádza sa novou Pľílohou č. 4 - Podrobný ľozpočet pľojektu k Zmluve

o poslqtnutí NFP, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

3.2

3

3.1

3.3

3.4

3.5

osTATNÉ A ZÁVERBČľB USTANoVENIA

ostatné ustanovenia Zmluvy o poslcytnutí NFP, ktoľé nie sú týmto Dodatkom dotknuté,

zostávaji nezmenené a účinné v doteľajšom znení.

Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť

dňom nasledujúcom po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv

vedenom Úľadom vlády Slovenskej ľepubliky.

Tento Dodatoktvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poslqtnutí NFP.

Tento Dodatok jevyhotovený v tľoch (3) rovnopisoch, z ktoľých dostane Pľijímateľ jeden

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

Zmluvné strany vyhlasujú' že si text tohto Dodatku nadne pľečítali, jeho obsahu

a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli a ich zmluvnó pľejavy

sú dostatočne slobodné, jasné, uľčité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú opľávnené

k podpisu tohto Dodatku ana znak súhlasu ho podpísali'

e
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J. 2 - Pr"dm"t podpoľy NFP 

, _,-

;;i;_h; ú. + - poa'obný ľozpočet projektu

Za Poskytovateľa

dňa: ........?.3..:]'!"

v Banskej Bystľici

Pečiatka:

Za Pĺĺ1ímateľ a v Malackách

aĺu, .,:Í(-..il.,..?. e. (.?.........'

Ing. Juraj Schwaľz, konateľ

TEKos, spol. s ľ'o'

L

ŕ
RNDľ. Richaľd Miiller' PhD'' geneľálny ĺiaditeľ

Slovenská agentúĺa životného pľostredia

i;:ľ'ffi-{'i'ľ:ä

Pečiatka:

T n K9.1 :""',,11:?i
Pärilĺánokt 10'äi"',,,,',. 

.
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PREDMET PODPORY NFP

!

'ĺ*' '

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutíNFP

1 Všeobeoné infoľmácie o pľoiekte

Názov pÍojeklu: Zefektívnenie zberu BRo a DSo v okrese Malacky

Kód pľojektu: 31 001 1 8483

Kód ŽoNFP: NFP3I 001 08483

opeľačný progĺam: 3'l 0000 - operačný pľogram KValita Životného prostredia

Spoluíinancovaný z: Kohézny Íond

s Prioritná os: 3'l 00l 0 - l . UdrŽatel'né vyuŽíVanie prírodných zdrojov prostrednÍctvom rozvoja environmentálnej ĺnfraštruktúry

Konkrétny ciel': 31 00l 00l 0 - l.1 .l zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameľanÍm na ich prípravu na opätovné použitie a
recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Katególie regiónov:

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkľétny ciell 31 001 00l 0 - 1 .l .l Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich pípravu na opätovné pouŽitie a

ľecykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

0l 7 - Nakladanie s domovým odpadom (vrátane opatrenÍ na minimalizáciu, triedenie, recykláciu)oblasť intervencie:

Hospodárska činnosť: 22 - Činnosti sÚvisiace so Životným prostredím a zmenou klímy

Predmet podporyITMS
2 0 1,4 + 6.1 1.2018 l3:05

127



2. Financovanie pľqiektu

Forma íinancovania:

Platnoď od Platnosť do
IBAN Banka

PredÍinancovanie:

sK865600000000324
I 022001

Pľima banka
slovensko, a.s'

6.12.201 6 31.12.2020

Banka Platnoďod Platnoďdo
IBAN

Refundácia:

sK565600000000320
9030001

Prima banka
Slovensko, a's.

6.12.201 6 31.122020

3.A lĺ/tiesto ľealizácie pľoiektu

P.č. štĺt

1. Slovensko

Nezaevidované

Región
(Nurs ll)

Bratislavský kraj

(relevantné v prÍpade projektov

Vyšší územný celok
(NUTS llD

Bratislavský kraj

Okres
(NUrs lv)

MalackY

Obec

MalackY

3.B Miesto ľealizácie proiektu mimo opľávneného

územia oP

4-

Cieľová skupina

Nevzťahuje sa

Popis cielbvei skupiny

5.

celková dĺžka Íealizácie hlavných aktivít pľojeRu (v

Zaóiďok ľealizácie hlavných aktivít pÍojektu (zaÓiatok

Ukončenie realizácie hlavných aktivít pĺojektu (koniec

;k;;l;Á iealizácia ukončuje v rovnaký óas):

Aktivity pľoiektu

spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

mesiacoch):

realizácie prvej hlavne'j aktivity):

realizácie poslednej hlavnej aktiVity alebo viacerých aktivít'

I

l5

8.2018

10.2019

I
2

ITMS
2 0 1'4 +

Predmet PodPory
6.1t.2018l3:05T 227



5.1 AlcÍľity pľo'clfu 
'ealizľaÉ 

Y oprámenom iizemí oP

lĺaĺ*.hňň'Fqirb
1. 21484830000l -Triedenýzbeĺkomunálnehoodpadu

n{ĺ*&Fl$lhr
Podporné aktivity:

Popis podpomých aktivít:

Pľiradenie ku konkrétnemu cieľu:

ul' '

Podporné aktivity

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

5.2 AlďiĽity pÍoiďilu realizované mimo opáUnenébo úzeľnia oP
Nezaevidované

iI jľlM's:
t2;0i1i4:+

Predmet podpory

6.1 1.2018 l3:05

l

z7 327



6. Meľateľné ukazovatele pľoiektu

6.1 PríspevokaktiYít k meľďeľným ukazovďďom proidĺtu

P0087
Memá jednotka:

Kód:

Me]ateľný ukazovateľ: MnoŽsWo vytriedeného komunálneho 'odpadu čas plnenia:

Subjekt: r. TEKOS, SPOL. S R'O.

Vĺok

U -v rámci udržateľnosti
pÍojektu

2 01.7,1700

súčet

341 1.1832

Gelková cieľová hodnota:

Typ závislogti ukazovateľa:

ldentĺíikátoÍ (lčo):

31 001 o0l o - 'l.'l .1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich pĺÍpravu na opätovné pouŽitie a

recykláciu a podPora predchádzania vzniku odPadovKonklétny ciel':

Typ eľtivity:
odpadov vrátane podpory systémov tľiedeného

oouŽite a zhodnocovanie so zameraním

lĹeiu komunatnych odpadov a podpory21 431 001 001 - B. PrÍprava na opätovné

rozloŽiteľných komunálnych odpadov

na recykláciu nie nebezpeóných

predchádzania vzniku biologickY

cieľová hodnota

2 017 '17

Memá jednotka:
t/rok

čas pĺnenia: U - v rámci udrŽateľnosti
Projektu

Gelková cieľová hodnota:
0,0000

Typ závisloďi' ukazovateľa:

ldentiíikátoÍ (lčo): 341 1 I 832

Hlavné aktivity pľojektu: 21 4B483oo0o'l - Triedený zber

Kód:
P0089

MeÍateľný ukazovateľ: MnoŽswo zhodnotených nie nebezpelných

odpadov

Subjekt: TEKOS, SPOL. S R'0.

KonkÍétny ciel':

komunálneho odpadu

3l 001 001 o - l.l.l zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prÍpravu na opätovné pouŽitie a

recykláciu a podpoĺa predchádzania vzniku odPadov
na recykláciu nie nebezpeÓných

Typ aktivity: 21 431 001 001 - B. PrÍpraVa na opätovné

odpadov vrátane podpory systémovtriedeného

rozloŽitel'ných komunálnych odpadov

Hlavné aktivity pĺojektu: 2l 4B48300001 Triedený zber komunálneho odpadu

PO702

MeÍateľný ukazovat'Í: Zvýšená'kapacita pre tÍiedenie komunálnych

odpadov

Subjekt: TEKOS,

KonkŤétny cieľ:

Typ aktivitY:

oouŽite a zhodnocovanie so zameraním

!Ĺ"ru romunatnych odpadov a podpoľy predchádzania vzniku biologickY

Cielbvá hodnota

0

Kód:

Memá jednotka:

čas plnenia:

Celková cieľová' hodnota:

Typ závblo3ti ukazovatelä:

Vrok

K - koniec realizácie projeKu

2017,1100

súčet

341 I 1 832

0

ldéntiÍikátoÍ (lčo):

2 017,17

21 48483o00o'l ' Triedený zbeľ komunálneho odpadu

Hlavné aktivity proiektu:

ITMS
2A1t++

Predmet PodPory
6.11.201 I l3:05E

427



Subjekt: TEKOS, SPOL. S B.O. ldentiÍikátoľ (lčo): 341 t I 832

KonlrľrÉtny eieľ:

Typ akivitY:

Hlavné akivity plojektu:

3'l 00I00l 0 - 1 'l .t Zvýšenie miery zhodnooovania odpadov so zameľaním na ich prípľavu na opätovné pouŽitie' a
recykláciu a podpora predchádzania vzniku

2t43t00l00l - B. Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na ľecykláciu nie nebezpečných
odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky
rozložiteĺhých komunálnych odpadov

Cieľová hodnďa

21 494830000l - Triedený zber komunálneho odpadu 0

6.2 Pľ'ďtÍdme]atďnýGh ulozoYatďov pľoi'ďctu

Kód Názov Memájednotka Gelkovácieľová
hodnota

Príznak
ľizika

Relevantia k HP Typ závĺslosti
ukazovateľa

P0087 MnoŽstvovytriedenéhokomunálneho t/rok
odpadu

2017,1700 Áno UR súóet

P0089 MnoŽstvo zhodnotených nie
nebezpečných odpadov

t/rok 0,0000 Áno UR

POVA2 Zvýšená kapacita pľe triedenie
komunálnych odpadov

t/rok 2 017,1700 Nie UR Súóet

P0703 zvýšená kapacita pľe zhodnocovanie t/rok
odpadov

0,0000 Nie UR

ltril|Ťi?i- I Predmet podpory427
6.11.201 I l3:05

527
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7 lné údqie na riľoľni proiektu

Memá jednotka Relevancia k HP
NázovKód

MnoŽstvovytriedenéhokuchynskéhobiologickyrozloŽitelného t/rok UR
D0052

odpadu

MnoŽstvo Vytriedeného zeleného biologicky rozložitelného odpadu t/rok UR
D0053

Množstvozhodnotenéhokuchynskéhobiologickyroz|oŽitelného t/rok UR
D0058

odpadu

D0059 l MnoŽstvo zhodnoteného zeleného biologicky ĺozloŽitelného t/rok UR

odpadu

Počet novovytvorených pracovných miest FTE PraN, UR
D0103

D0-104+l' "
Poóet novovytvorených pracovných miest obsadených dlhodobo FTE PraN

nezamestnými osobami

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených dlhodobo FTE PraN
Dol 05

nezamestnými osobami _ Ženy

Poóet novovytvorených pracovných miest obsadených MRK

Poóet novovývorených pracovných miest obsadených MRK - Ženy FTE

Poéet novovytvorených pracovných miest obsadených osobami FTE

nad 50 rokov veku

Poóet novovytvorených pracovných miest obsadených osobami

nad 50 rokov veku _ Ženy

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených osobami so FTE

FTE PraN
D0l 06

D0l 07

D0l 08

D0l 09

D0l l0

FTE

PraN

PraN

PraN

PraN

zdraVotným postihnutím

Poóet novovytvorených pracovných miest obsadených osobami so FTE PraN
Dolll

zdravotným postihnutÍm _ Ženy

Poóet novovytvorených pracovných miest obsadených príslušnÍkmi FTE PraN
D0112

tľetích krajín

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených píslušnĺkmi FTE PraN
D0113

tretÍch krajÍn _ Ženy

Poóet novovytvorených pracovných miest obsadených Ženami FTE PraN
Dol l4

Poóet novovytvorených pracovných miest pre mladých ľudÍ (do 29 FTE 
i-

PraN
Doil 5

rokov)

Poóet novovytvorených pracovných miest pľe mladých lbdÍ (do 29 FTE PraN
Doll6

rokov) obsadených Ženami

Počet nástrojov zabezpečujúcich pľístupnosť pre osoby so počet PraN, UR
00128

zdľavotným postihnutím

podniky UR
D0l 55 Poóet podnikov, ktoým sa poskytuje podpora

Poóet podporených malých a stredných podnikov podniky UR
D0l 56

Dol 57

iiiĺiŤiii-r

Počet podporených nových podnikov podniky PľaN, UR

Predmet PodPory
6.11.201813:05

627
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8. Rozpočet pľoiektu

8.1 Rozpoče{ p]iiímďďa

Subjekt:

n*meuýda'|ĺy

TEKoS, SPOL. S R.O. ldentiíikátoľ (lčo):

Výška oplávnených ýdavkov:

341 I I 832

l1l2990,00€

Konkľétny cieli

Typ aktivity:

Hlavné aktivity pŕojektu:

Skupina výdavku:

31 00l 001 0 - l.l 'l zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameranĺm na ich prípravu na opätovné pouŽitie a

recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

2143l00l00] - B. Prĺprava na opätovné pouŽite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpeóných
odpadov vrátane podpory systémov triedeného zbeľu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky
rozloŽitel'ných komunálnych odpadov

oprávnený výdavok

2l 484830000l - Triedený zber komunálneho odpadu

023 - Dopravné prostriedky

022 - samostatné hnutelhé Veci a sÚbory hnutel'ných vecÍ

ĺ tĺ2 990'00 €

996 600,00 €

ll6390,00€

tlcp*n'evýcaĺty

Konkĺétny ciel':

Podpolné aktivity:

Skupina výdavku:

31 00l 00I 0 - l.1 .l zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameranÍm na ich prÍpravu na opätovné pouŽitie a

recykláciu a podpora pľedchádzania vzniku odpadov

opÍávnený výdavok

3l 08483P000l - Podporné aktivity 0'00 €

nezaevidované

8.2 Rozpočty partneÍov

Nevzťahuje sa

8.3 hzmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov: l tl2 990,00 €

Celková výška oprávnených výdavkov pre pĺojekty generujúce pľiiem:

Peĺcento spoluÍinancovanĺa zo zdľojov EÚ a šR:

l ll2990,00€

95,0000%

Maximálna ýška nenávľalného Íinančného príspevku: l 057 340,50 €

Výška spoluÍinancovania z vlasiných zdrojov pľijímateľa: 55 649,50 €

ITMS
2C14+

Predmet podpory

6.11.201813:05

727



PrĺIoha č. 4 Zmluvy o posvnutí NFP

Podrobn rozpoč,et projektu

TEKOS, spol. s r.o.

ZefektíVnenie zberu BRo a Dso V okrese Malacky

Názov prijĺmatel'a:

Názov projektu

85 478.88

466 800,00

69 000.00
46 560.00
142 560.00

81 480,00

126 120.00
127 560.00
21 000.00
29 361,12

ĺ 195 920.00

6 600,00

108 228,00

24 840,00

ĺ39 668'00
1 3ĺ}5 588.oo

106 300.00

389 000,00

57 500.00
38 800.00

1 18 800.00

67 900,00

71 232.40
10s 100.00

17 500.00
24 467,60
996 600.00

5 500,00

90 190,00

20 700,00

1ĺ6 390'00
1

389 000,00

57 500,00
38 800.00
1't8 800.00

67 900,00

71 232.40
105100.00
106 300,00
17 500.00
24 467,60

1100,00

18,04

20 700,00

1,00

1.00
1.00
1.00

1,00

1.O0
1.00
't,00

1.00
'ĺ.00

5,00

5 000,00

1,00

ks

ks
ks
ks

ks

ks
ks
ks
ks

ks

ks

ks

ks

o23 Dooravné orostriedkv

023 Dooravné orostriedkv

023 Dopravné prostriedky

023 Dopravné prostriedkv
023 Dooravné orostriedkv

023 Dopravné prostriedky

023 Dooravné orostriedkv
023 Dopravné prostriedkv
023 Dooravné orostriedkv
023 Dooravné orostriedkv
023 Dopravné orostriedkv
022 Samostatné hnutel'né veci
a srjborv hnutel'nÝch vecí
022 Samostatné hnutel'né Veci
a srlbonr hnutel'n ch vecí
022 Samostatné hnutel'né veci
a s borv hnuteľnrich vecí
022 Samostatné hnuteľné veci a s bory hnuteľnrŕch

Teleskopicl<Í nakladač

VvsokozdvižnÝ vozĺk

Ramenowĺ nakladač

T rakto rowŕ nosič ko ntai n e rov

Zberové vozidlo na BRo s
rotačn m lĺsovaním 6x2 s
llmÝvačkotl
Traktor

Drvič dreveného odoadu

Miešací voz s hydraulickou rukou

D rvič stavebného odpadu

P ríves za ramenouj' nakl adač

SPOLU

Kontajner na stavebn odpad

Zbemé nádoby 120I na BRo

M ostová váh a n ad rov ov á

SPOLU
i: " -,)

'l '!': : '''^
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