
Dodatok č. 1 
k 

Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a 
neobalových výrobkov

(ďalej len „Zmluva")
uzatvorenej dňa 31.12.2019

medzi zmluvnými stranami:

1. E-cyding s.r.o., Nad plážou 14554/33, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 714 203, zapísaná 
v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 12502/S
(ďalej len „E-cycIing")

a

2. Obec Kľušov, Kľušov 175, 086 22 Kľušov, IČO: 00 322 113, zastúpená Jozef Valko, starosta obce, 
ocuklusov(5)gmail.com, +421 917 403 196
(ďalej len „Obec")

(všetci spoločne ďalej len „Zmluvné strany")

Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy uzatvorenej dňa 31.12.2019 nasledovne:

Článok I

Mení sa príloha č. 1 Zmluvy a to v rozsahu ustanovení uvedených v Prílohe č. 1 tohto 
Dodatku. Nová Príloha č. 1 podľa tohto Dodatku č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a tohto 
Dodatku č. 1.

Článok II

1.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto dodatkom č. 1 nedotknuté zostávajú nezmenené.
1.2 Dodatok č. 1 vrátane príloh nadobúda platnosť 01.01.2022 a účinnosť dňom jeho zverejnenia na 

webovej stránke Obce v súlade s ustanovením § 47a ods. (1) zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 
zákonníka v znení neskorších právnych predpisov.

1.3 Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po jednom (1) 
vyhotovení pre každú Zmluvnú stranu.

1.4 Zmluvné strany potvrdzujú, že tento dodatok č. 1 uzatvorili na základe svojej slobodnej vôle, vážne 
a že tento dodatok č. 1 nebol uzatvorený pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok, 
obsah záväzkov podľa dodatku č. 1 je dostatočne určitý. Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že si 
tento dodatok č. 1 pozorne prečítali a že jeho obsahu porozumeli, na znak čoho tento dodatok č. 1 
vlastnoručne podpísali. Zmluvné strany zároveň potvrdzujú, že sú právne spôsobilé a oprávnené 
dodatok č. 1 uzavrieť.
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V Banskej Bystrici, dňa: 12.01.2022
18 01 2G22

Kľušov dňa:

Ing. Martina Iždinská, konateľka
PhDr. Jarmila Kováčová, konateľka

Jozef Valko, starosta obce

 
 

 

 

 
 

 

 



Príloha č. 1 k Dodatku č. 1 
Zmluvyo zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov

Príloha č. 1 dodatku č. 1 Zmluvy sa mení s účinnosťou od 01.01.2022 nasledovne:

1. Popis systému triedeného zberu na území obce
1.1 Systém triedeného zberu na území obce prostredníctvom zbernýchnádob / kontajnerov

1.2 Systému triedeného zberu na území obce prostredníctvom vriec

Zložky v nádobe Objem 
nádoby [1]

Počet 
nádob

[ks]

Počet 
vývozov za 

rok

Frekvencia / poznámka Spôsob distribúcie 
vriec domácnostiam

Zabezpečuje 
zberová spoločnosť

Plasty 120 275 12 12-krát ročne x KOSIŤ EAST s.r.o.

Sklo 120 275 3 3-krát ročne x KOSIŤ EAST s.r.o.

VKM - viacvrstvový kombinovaný materiál

Zložky vo vreci Objem vreca
Ul

Počet vriec
[ks]

Počet 
vývozov za 

rok

Frekvencia / poznámka Spôsob distribúcie 
vriec domácnostiam

Zabezpečuje 
zberová spoločnosť

Papier a lepenka 120 275 2 2-krát ročne x KOSIŤ EAST s.r.o.

Plasty 120 210 12 12-krát ročne x KOSIŤ EAST s.r.o.

1.3 Na zbernom dvore sú umiestnené nasledovné zberné nádoby (kontajner, vrece, big bag, iné - spresnite) - nerealizuje sa
1.4 Iné (vyššie nešpecifikované systémy zberu) - nerealizuje sa

V obci sa realizuje kombinovaný zber. Vrecový zber sa v obci realizuje od domu k domu. Plasty, kovy a VKM sa v obci zbierajú do 120 I zbernej nádoby 
alebo vreca.

Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti nezmenené.


