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Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení zberu  

použitých textílií, odevov a obuvi  
medzi: 

 

 

EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU občianske združenie 

  

 Sídlo: Gen. M. R. Štefánika 45  060 01 Kežmarok 

 Korešpondenčná adresa:  Kopčianska 63, 851 01 Bratislava  

 IČO: 50 383 230 

 Zástupca: JUDr. Juraj Kunák juraj@ekocharita.sk (Prezident)  

 Tel. kontakt: 00421 944 192 024 

 Všeobecný e-mail: info@ekocharita.sk   

  

 (ďalej len „Občianske združenie“) 

 

Mesto/Obec:            Vinohrady nad Váhom 

  

 Sídlo:    Obecný úrad 355   

 IČO: 00306304 

 DIČ: 2021002357 

 mail: podatelna@vinohradynadvahom.eu 

 Zástupca: Ing. Eva Hanusová, starostka obce   

  

 (ďalej len „Mesto/Obec“) 

 

 (Mesto/Obec a Občianske združenie spoločne „Zmluvné strany“) 

 

Mesto/Obec a Občianske združenie uzatvorili Zmluvu o zabezpečení zberu použitých textílii, 

odevov a obuvi, podľa ktorej Občianske združenie zabezpečuje zber a zvozy použitých textílií, 

odevov a obuvi v Meste/Obci.  

 

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 1 k predmetnej Zmluve, na základe ktorého sa 

dohodli nasledovne: 

 

ČLÁNOK I 

 

1. Občianske združenie zabezpečí pravidelné zbery a zvozy použitých textílii, odevov a obuvi z už 

existujúcej a položenej zbernej siete kontajnerov na území Mesta/Obce v pravidelných 

jednotýždňových intervaloch za vzájomne dohodnutý dobrovoľný príspevok. 

2. Mesto/Obec súhlasí s úhradou takéhoto paušálneho príspevku Občianskemu združeniu za výkon 

zberových a zvozových služieb a to vo výške 20,- EUR za všetky existujúce a položené 

kontajnery, a to za každý kalendárny mesiac od podpisu tohto Dodatku („Príspevok“). Vo výške 

Príspevku sú zahrnuté všetky proporcionálne náklady Občianskeho združenia, ktoré zahŕňajú 

najmä, nie však výlučne, náklady na pohonné hmoty zberového vozidla, amortizáciu zberového 

vozidla, mzdu vodiča, obalové materiály, skladovanie vyzbieraného materiálu, dotrieďovacie 

aktivity vyzbieraného materiálu v sídle prevádzky, montáž a prevádzku monitorovacích senzorov 
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naplnenosti aspoň na pilotný jeden rok, a pod. Príspevok bol schválený uznesením obecného 

zastupiteľstva vo Vinohradoch nad Váhom  č. 33/2021 zo dňa 29. 06. 2021 a tvorí prílohu tohto 

dodatku.  

3. K Príspevku podľa predchádzajúceho bodu bude pripočítaná daň z pridanej hodnoty v zmysle 

platných právnych predpisov. Faktúra Občianskeho združenia je splatná do 14 dní odo dňa 

doručenia mailom na elektronickú adresu Mesta/Obce uvedenú v záhlaví tohto Dodatku. 

4. Občianske združenie sa zaväzuje , že pravidelne do 10 dní po ukončení štvrťroka zašle obci 

písomné oznámenie o zbere textílii, odevov a obuvi  v zmysle platnej legislatívy. /príloha č. 11 

k vyhláške č. 366/2015 Z.z.  

5. Zástupca občianskeho združenia má povinnosť vopred prerokovať a dohodnúť so štatutárom obce 

počty a umiestnenie kontajnerov v obci . K podpisu tohto dodatku sa v obci nachádza 7 

kontajnerov.   

 

ČLÁNOK II 

 

6. Ostatné ustanovenia Zmluvy o zabezpečení zberu použitých textílii, odevov a obuvi, ktoré nie sú 

týmto Dodatkom č. 1 dotknuté, ostávajú v platnosti nezmenené. 

7. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Zmluvnými stranami  a účinnosť  
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ustanovenia § 47a ods. 1 zákon č. 

40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov.  

8. Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zo Zmluvných 

strán. 

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred podpisom prečítali, jej obsahu 

porozumeli a vyhlasujú, že jej obsah vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, čo svojím podpisom 

potvrdzujú. 

 

 

Vinohrady nad Váhom, dňa 30.06.2021                 V ............................. .,dňa ............................. 

 

 

Za Mesto/Obec:  Za Občianske združenie 

 

 

    

 

Podpísané podpísané  

________________________  _______________________ 

      Ing. Eva Hanusová  JUDr. Juraj Kunák (v.z.) 

         starostka obce  


