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DODATOK Č. 1 
 

ZMLUVY O ODVOZE A NEŠKODNOM ODSTRÁNENÍ VŽP 
A ZMLUVY O POSKYTNUTÍ ŠTÁTNEJ POMOCI 

č. 31101979 

uzavretej  v zmysle ust. §261, §269 ods.2 Obchodného zákonníka medzi: 
 
 
 
 

Objednávateľom: Školský poľnohospodársky podnik, n.o.  
Sídlo: Hlavná 339, 076 64 Zemplínska Teplica 
                                              Na základe zriaďovacej listiny : OVVS/62/2002                                     
zastúpený: ............................................... 
 IČO: 31256481 IČ DPH: SK 2021710592 
 
a 
Poskytovateľom služby: VAS s.r.o. 
Sídlo: Mojšova Lúčka, 011 76  Žilina 
 zapísaný v OR OS v Žiline, v oddieli Sro, vo vložke č. 1232/L                                                               
zastúpený: Ing. Alexandra Krajčíová Orčíková - konateľka 
 IČO: 31 587 666 IČ DPH: SK20 2044 3810 

 
ktorí vyhlásili, že uzatvárajú dodatok č. 1 (v ďalšom len „Dodatok“)  Zmluvy o odvoze a neškodnom 
odstránení VŽP a Zmluvy o poskytnutí štátnej pomoci (v ďalšom len „Zmluva“) a to za týchto podmienok: 
 
 
I.  Predmet Dodatku 
1.  Zmluvné strany sa dohodli, že sa mení článok I. Zmluvy nasledovne: 
 1. Na základe tejto zmluvy v súlade s ust.§ 29,37 a nasl.zák.č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti 
a Nariadenia ES č.1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších 
živočíšnych produktov (ďalej len VŽP), ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu a Schémy štátnej pomoci 
na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat (ďalej len HZ), schéma č. SA 102865 v znení 
dodatku č. 2: (ďalej len „schéma ŠP“), sa poskytovateľ služby zaväzuje, že objednávateľovi zabezpečí 
nasledovné služby tak, aby nedochádzalo k ich škodlivému pôsobeniu na životné prostredie, a to: zber a 
prepravu VŽP (v schéme ŠP definované ako odstránenie) a ich odstraňovanie (v schéme ŠP definované 
ako likvidácia) za splnenia podmienky, že VŽP nie sú staršie ako 24 hodín, resp. nevykazujú známky 
rozkladu a sú vhodné na ďalšie spracovanie.  

2. Poskytovateľ služby sa zaväzuje zabezpečiť uvedené služby vo vlastnom mene alebo prostred-
níctvom zmluvného prepravcu, vykonať súvisiace úkony vlastným menom na účet objednávateľa v ďalej 
dohodnutom rozsahu a ďalej uvedených podmienok. Poskytovateľ služby bude nakladať s VŽP prevzatými 
od objednávateľa v súlade s platnou legislatívou bez zbytočného odkladu. 

3. Poskytovateľ služby poskytuje pomoc podľa uvedenej schémy ŠP objednávateľovi ako prijímateľovi 
tejto pomoci nepriamou formou zabezpečenia vecného plnenia prostredníctvom subvencovanej služby na 
odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych HZ a to vo výške 100% na odstránenie mŕtvych HZ a 75% na likvidáciu 
mŕtvych HZ. 
 
2.  Zmluvné strany sa dohodli, že sa mení článok III. Zmluvy nasledovne: 
III.  Cena 
1. Cena za zber, prepravu a neškodné odstránenie (v zmysle schémy ŠP - cena za odstránenie a likvidáciu 
mŕtvych HZ) poskytovateľom služby sa určuje na základe dohody zmluvných strán a do vyčerpania dotácie 
v zmysle Zmluvy č. SPK2022/00003 o poskytnutí ŠP na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych HZ uzavretej 
medzi poskytovateľom pomoci MPaRV SR, v zastúpení PPA a príjemcom VAS, s.r.o. (v ďalšom len 
„Zmluva č. SPK2022/00003“) vo výške:  
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a) 0,- EUR bez DPH/1t za odstránenie (zber, prepravu) mŕtvych HZ, (čo je pomoc do výšky 100% 
oprávnených nákladov na odstránenie mŕtvych HZ - bod J.1 schémy ŠP),   
b) 34,75 EUR bez DPH/1t za likvidáciu (neškodné odstránenie - spracovanie) mŕtvych HZ (čo je pomoc 
do výšky 75% oprávnených nákladov na likvidáciu mŕtvych HZ -bod J.1 schémy ŠP)  
c) 176,- EUR bez DPH/1t za odstránenie (zber, prepravu) mŕtvych HZ, pričom uvedená cena platí:  

-  v období po vyčerpaní dotácie na odstránenie (zber, prepravu) mŕtvych HZ v zmysle Zmluvy č. 
SPK2022/00003, resp. do uzavretia dodatku k tejto zmluve medzi poskytovateľom služby a objednáva-
teľom na podklade  zmluvy o poskytnutí dotácie s PPA na nasledujúce obdobie,  
-  v prípade neposkytnutia dotácie v zmysle schémy ŠP poskytovateľovi služby na nasledujúce obdobie 
(po vyčerpaní dotácie v zmysle Zmluvy č. SPK2022/00003)  

 d) 139,- EUR bez DPH/1t za likvidáciu (neškodné odstránenie / spracovanie) mŕtvych HZ, pričom 
uvedená cena platí:  

-  v období po vyčerpaní dotácie na likvidáciu (neškodné odstránenie) mŕtvych HZ v zmysle Zmluvy č. 
SPK2022/00003 resp. do uzavretia dodatku k tejto zmluve medzi poskytovateľom služby a objednáva-
teľom na podklade  zmluvy o poskytnutí dotácie s PPA na nasledujúce obdobie  
-  v prípade neposkytnutia dotácie v zmysle schémy ŠP poskytovateľovi služby na nasledujúce obdobie 
po vyčerpaní dotácie v zmysle Zmluvy č. SPK2022/00003)  

e) 200,- EUR bez DPH / 1 t  za VŽP – chladený materiál kategórie 3 – konfiškát  
f) 315,- EUR bez DPH / 1 t  za VŽP – ostatný materiál kategórie 1, 2, 3 neuvedený v písmene a) až e),  

2. Dotácia sa NEPOSKYTUJE na odstránenie a likvidáciu kadáverov v prípade eradikácie zvierat pri 
výskyte ohniska choroby z dôvodu nariadených veterinárnych opatrení !!!    

3. K cenám bude účtovaná platná 20% sadzba DPH, vypočítaná z ceny pred odpočítaním poskytnutej 
pomoci poskytovateľom služby v zmysle schémy ŠP. Ceny uvedené v tomto článku zmluvy sú dohodnuté 
s ohľadom na sadzby stanovené MPaRV SR a zverejnené PPA.  

4. Objednávateľ k dátumu uzavretia dodatku k tejto zmluve predkladá poskytovateľovi služby 1 x originálne 
vyhotovenie čestného vyhlásenia podpísaného oprávnenou osobou s úradne overeným podpisom a to 
v znení podľa Prílohy č.1 Dodatku. Objednávateľ vyhlasuje, že si je vedomý toho, že cena podľa článku 
III. bod 1 písm. a) až d) tejto zmluvy v znení Dodatku platí až po predložení  Prílohy č.1 - Čestného 
prehlásenia poskytovateľovi služby.   

 
 

II.   Záverečné ustanovenia 
1. Ostatné ustanovenia Zmluvy znením tohto Dodatku nedotknuté zostávajú nezmenené. 
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony,  ich vôľa je slobodná a vážna, prejav vôle 

je dostatočne zrozumiteľný a určitý, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený 
v predpísanej forme. Zmluvné strany si Dodatok prečítali a bez výhrad súhlasia s jeho ustanoveniami. 

3. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania poskytovateľom služby.  
4. Dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch s platnosťou originálu. Každá strana dostane jeden rovnopis. 
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Príloha č. 1 - Čestné prehlásenie objednávateľa ako 

príjemcu ŠP s úradne overeným podpisom štatutára. 

 
V ........................, dňa ............2022     V Mojšovej Lúčke, dňa .............. 2022 
 
 
 
 
 
_____________________                 ___________________________ 
    Za objednávateľa                            Za poskytovateľa služby 
        
 


