
Rámcová zmluva o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu 
č. 1908/10/20RZO 

Zmluvné strany 

Recyklačný fond 
sídlo: 
IČO: 
banka: 
číslo účtu: 

registrácia: 
zastúpený: 
kontaktná osoba: 

(ďalej len "fond") 
na strane jednej 

a 

Obec Vojany 
Sídlo OcÚ: 
IČO: 
banka: 
číslo účtu: 

zastúpenie: 
kontaktná osoba: 

Nobelova 18, 831 02 Bratislava 
360 620 90 
Dexia banka Slovensko a. s. 
4852761027/5600 (všeobecný sektor) 
Obch. register Okresného súdu Bratislava I, Odd. Po, vl. č. 978/B 
Ing. Ján Líška, riaditeľ 
RNDr. Dáša Gardošová, tech. pracovník všeobecného sektora; 
telefón: 0915701112 
e-mail: gardosova@recfond.sk 

076 72 Vojany 72 
332127 
VUB a.s. 
3024622/0200 
Štefan Czinke, starosta obce 
Štefan Czinke, starosta obce 
telefón: 056/6395234 
e-mail: ouv@centrum.sk 

(ďalej len "žiada tel'") 
na strane druhej 

uzavierajú podľa ust. § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka a§ 64 ods. l O v spojení 
s ust. § 64 ods. l zák. č. 223/2001 Z. z. odpadoch v platnom znení 

RÁMCOVÚ ZMLUVU O POSKYTOVANÍ 
PROSTRIEDKOV Z RECYKLAČNÉHO FONDU 

(ďalej len "zmluva) 

s nasledovným obsahom: 
Čl. l 

Predmet zmluvy 
Predmetom tejto zmluvy je úprava podmienok poskytovania príspevkov žiadateľovi za 
vyseparované množstvo spoplatnených komodít podľa ust. § 64 ods. l zák. č . 223/2001 
Z. z. (ďalej len "príspevky"). 
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Čl. II 
Postup pri poskytovaní príspevkov 

l. Príspevky budú žiadateľovi fondom poskytované na základe žiadostí o poskytnutie 
príspevku vystavovaných žiadateľom vo vzťahu k obdobiam kalendárneho polroku alebo 
kalendárneho roku (ďalej len "sledované obdobie") vždy do 90 dni od ukončenia 
sledovaného obdobia; vzorový formulár žiadosti tvorí prílohu č. l tejto zmluvy (prístup aj 
na www.recfond.sk). 

2. Príspevky budú žiadateľovi poskytnuté vždy do 60 dni od doručenia riadne vyplnenej 
žiadosti o ich poskytnutie; lehota v zmysle predchádzajúceho neplynie v čase, odkedy 
fond vyzve písomne žiadateľa na odstránenie nedostatkov žiadosti až do odstránenia 
takýchto nedostatkov. 

Čl. III 
Výška príspevkov 

l. 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 poskytnutého príspevku sa fond zaväzuje oznámiť žiadateľovi písomne pn 
poukázani príspevku. 

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

Čl. IV 
Použitie príspevkov 

Príspevky môžu byt' použité len na úhradu nákladov spojených so separovaným zberom, 
manipuláciou a dopravou na zhodnotenie komodít spoplatnených na základe zák. č. 223/200 l 
Z. z. a na propagáciu uvedených činností v rámci obce žiadateľa. 

Čl. v 
Záväzky žiadateľa 

l. Žiadateľ sa zaväzuje čerpať a použiť príspevky len na účel uvedený v čl. IV tejto zmluvy. 

2. Žiadateľ sa zaväzuje spolupracovať s fondom pri propagácii činností uvedených v čl. IV 
tejto zmluvy realizovaných čiastočne, alebo úplne s využitím príspevkov a to 
zverejňovanim údajov o poskytnutí príspevkov a o prínosoch z ich využívania v tlačových 
a elektronických médiách o poskytnutých prostriedkoch; súčasne súhlasí so zverejňovaním 
informácií o poskytnutí príspevkov a o spôsobe ich použitia prostredníctvom fondu. 
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3. Ž1adateľ sa zaväzuje byť p..> -' ~- troch rokov od poskytnutia každého z prispe· . 
v zmysle čl. III tejto zmh.:·1 ~-n· :te zapojený do celoštátneho informačného s~ sten-L 
uEiektronický portál odpadov .. p-e ~ovateľa MUNTech s.r.o. 

Čl. VI 
Kontrola dodržiavania zmluvných podmienok 

l. Fond má právo u žiadateľa \)konávať kontrolu dodržiavania podmienok tejto zmlm·~. 

2. O začatí kontroly informuje fond žiadateľa písomne aspoň tri pracovné dni pred 
samotným konaním kontroly. 

3. Kontrolu vykonáva kontaktná alebo iná fondom poverená osoba. 

4. Žiadatel' je povinný na účely kontroly poskytnút' fondu na požiadanie všetky informácie 
a podklady potrebné pre vykonanie kontroly, ako i sprístupniť dotknuté priestory 
a zariadenia. 

5. O vykonaní kontroly spíše osoba vykonávajúca kontrolu (ods. 3) zápisnicu, ktorú fond 
zašle žiadatel'ovi na vyjadrenie. 

Čl. VII 
Vrátenie príspevku 

l . Žiadateľ je povinný vrátiť poskytnutý príspevok vo výške, v ktorej tento nebude v lehote 
6 mesiacov od jeho poskytnutia žiadateľom preukázateľne použitý na účel uvedený 
v čl. IV tejto zmluvy. 

2. Žiadateľ je povinný vrátiť fondu poskytnutý príspevok, vo vzťahu ku ktorému neumožnil 
kontrolu jeho použitia v zmysle čl. VI tejto zmluvy. 

3. Príspevok alebo jeho časť musia byť v zmysle ods. l a 2 tohto článku zmluvy vrátené 
spolu so zmluvnou pokutou vo výške l O % zo sumy vracaného príspevku alebo jeho časti. 

4. Príspevok alebo jeho časť spolu so zmluvnou pokutou v zmysle ods. l až 3 tohto článku 
zmluvy sa žiadateľ zaväzuje poukázať na označený účet fondu do 30 dní od doručenia 
písomnej výzvy fondu obsahujúcej skutkovú špecifikáciu dôvodu vrátenia príspevku 
alebo jeho časti a výšku sumy, k zaplateniu ktorej výzva smeruje. 

Čl. VIII 
Záverečné ustanovenia 

l. Záväzkom podľa čl. V ods. 3 tejto zmluvy je žiadateľ viazaný v prípade poskytnutia 
príspevku viazaného na výsledky v oblasti separovaného zberu dosiahnuté po l. l. 2009. 

2. Túto zmluvu je možné menit' alebo dopÍňat' len písomne po vzájomnej dohode obidvoch 
zmluvných strán. 
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3. Každá zo zmluvn)7ch strán je oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť v prípade zmeny 
zákonných podmienok poskytovania príspevku obciam v zmysle ust. § 64 ods. l zák. 
č. 223/2001 Z. z. nezlučiteľnej s podmienkami tejto zmluvy; odstúpenie od zmluvy bude 
účinné odo dňa nasledujúceho po jeho doručení druhej zmluvnej strane. Odstúpením od 
zmluvy nebude dotknutý právny nárok žiadateľa na poskytnutie príspevku, ani nárok 
fondu na vrátenie príspevku alebo jeho časti vrátane zmluvnej pokuty podľa čl. VII tejto 
zmluvy v zmysle prechodných ustanovení legislatívnej zmeny odôvodňujúcej odstúpenie 
od zmluvy. 

4. Vzťahy vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka. 

5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami. 
Každá zo zmluvných strán je oprávnená túto zmluvu vypovedať k poslednému dňu 
každého kalendárneho roku výpoveďou doručenou druhej zmluvnej strane do konca 
predposledného kalendárneho mesiaca daného kalendárneho roku; v prípade takéhoto 
vypovedania zmluvy sa poskytnutie príspevku žiadateľovi za sledované obdobie končiace 
v deň ukončenia účinnosti zmluvy riadi ustanoveniami tejto zmluvy. 

6. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých si každá zmluvná strana ponechá 
dva rovnopisy . 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali , jej obsahu porozumeli a na znak 
súhlasu ju podpisujú. 

Bratislava dií.a 0 1 JúN L:Olu 

Ing. Ján Líška 
riaditeľ 

/' 

Vojany dňa / R. ~ 6. ;! ?J /,é-J 

Za žiadateľa: 

~r----
Štefan Czinke 
starosta obce 
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