ZMLUVA O VÝROŽIČKE
PRÍSTREŠKU NA SPÄTNÝ A ODDELENÝ ZBER ELEKTROZARIADENÍ
Číslo zmluvy Požičiavater

/E-DOMEKI2O1 0V05

Číslo zmluvy VypožiČiavater

ZMLUVNÉ STRANY
Obchodná třma

ASEKOL SK s.r.o.

Sídlo

LamaČská cesta 45, 841 03

DoruČovacia adresa

Lamačská cesta 45, 841 03

Ičo
Udaje o zápise v OR

45602689
SK 2023076594
Spoločnosťje zapisaná V Obchodnom registii Okresného súdu Bratislava I., Oddíel: Sro.,
Vložka Člslo 66339/B

Štatutárny orgán

Mgr. Ronald Blaho, prokurista spoločnosti

Zástupce pro zrn/čivné záležitosti

Mgr. Ronald Blaho, prokurista spoločnosti

(cfalej len »PožiČiavatel“) na jednej strano,
a
Názov

Obec Lozorno

Sídlo

I-Ilavná 1, 900 55 Lozorno

Doručovacia adresa

Obec Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno

Ičo

00304905

Štatutárny orgán
Zástupca pro zrnluvné
záležitosti
E-maY

Ľubomír Hůbek, starosta obce

2020643669

Ľubomír Húbek, starosta obce

obec@lozorno.sk
(ďalej Ion Vypožičiavatef‘) na druhej strane
~‚

OSOBY OPRÁVNENÉ KONÁŤ V TECHNICKÝCH ZÁLEŽITOSTIACH

za Požičiavatera

za Vypožičiavatel‘a

Mono, priezvisko

Mgr. Pavol Havran

Vlasta Hubková

Tele fón

02 3211 8805

02/69204311

Mobilný tele fón

0948 405 520

0910908772

FAX

023211 8809

E

havran~ä~asekol.sk; zber(ä~asekol .sk

—

mail

hubkova@lozorno.sk

v súlade s ustanovením ~ 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonnika, v znení neskoršich
predpisov (ďalej len „ObČiansky zékonník‘), na základe vzájomného a úplného súhlasu O všetkých nižšie
uvedených ustanoveniach uzatvárajú túto

-j

ZMLUVU O VÝPQŽIČKE PRÍSTREŠKU NA SPÄTNÝ ODBER ELEKTROZARIADENÍ
(ĎALE~J LEN „ ZMLUVA“)
I. ÚVODNÉ u5TANOvENIE
1. Požičiavateľ prevádzkovanim kolektívneho systému
v súlade s prislušnými ustanoveniami zákona č. 223/200 1
Z. z.. o odpadoch a o nriene niektorých zškonov v znení
neskoršich predpisov (ďalej en „zákon o odpadoch“)
zabezpečuje pre výrobcov elektrozariadeni, ktorl sú
zmluvnými
partnermi
Požičiavatel‘a
a účastnikmi
kolektívneho systému, spoločné plnenie ich povinnosti
na spátný odber, oddelený zber, spracovanie, využitie
a odstránenie elektrozariadeni a elektroodpadu.
Požičiavatel‘ zabezpečuje v rámci kolektívneho systému
nakladanie so spátne odobratými elektrozariadeniami
a/alebo
oddelene
zozbieraným
elektroodpadom
od okamihu ich spátného odberu či ich oddeleného zberu
cez ich dopravu na spracovanie až po ich spracovanie a
využitie, pripadne odstránenie. Elektrozariadenia a
elektroodpad sa zhromažcfujů, prepravujú a manipuluje sa
s nimi v různych prostriedkoch na zhromažďovanie.
Jednýni z prostňedkov na zhromažďovanie sú takisto
pristrešky E domčeky.
—

-

2. Vypožičiavateľ zaisťuje zhromažďovanie a zber spätne
odobratého a oddelene zozbieraného elektroodpadu na
základe zmluuy uzatvorenej s Požičiavatel‘om.
3. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa týmto obe
Zmluvné strany dohodli na rozvoji vzájornnej spolupráce
pri zaistení spátného odberu a oddeleného zberu
elektroodpadu z domácnosti, najmá $ cieľom dosiahnutía
nasledujúcich verejnoprospešných účelov:
zvýšenie zabezpečenia miest spátného odberu a
oddeleného zberu elektroodpadu,
zvýšenie zabezpečenia odovzdaného elektroodpadu
na zbernom mieste a rozšírenie a skvalitnenie týchto
miest;
posilnenie
ochrany
životného
prostredia
prostredníctvom
využitia
druhotných
surovín
z odobratého elektroodpadu z domácností;
minimalízácia množstva elektroodpadu z domácností,
ktoré občania odkladajú spolu s komunálnym
odpadom;
zniženie nákladov vynakladaných obcou na
prevádzku
systému
zhromažďovania,
zberu,
prepravy, triedenia, využivania a odstraňovania
komunálnych odpadov, vznikajúcich na katastrálnom
území obce;
zvýšenie komfortu pre občanov obce tak, aby pre
nich spátný odber elektroodpadu bol čo najmenej
zaťažujúci.

prevzati Pristrešku alebo jeho vráteni bude oboma
Zmluvnými stranami podpisaný Protokol o prevzati, resp.
Protokol o vrátení Prístrešku. Náležitosťou Protokolu o
prevzatí Pristrešku bude špecilikácia obstarávacej ceny
Pristrešku.
III. PRÁVA A POVINNOSTI VYPOŽIČIAVATEĽA
1. Vypožičiavatel‘ je oprávnený po dobu výpožičky uvedenej
v článku V. ods. 2. tejto Zmluvy Prístrešok bezpiatne
užívat
2. Vypožičiavateľ nesmie
bez
pisomného
súhlasu
Požičiavateľa premiestniť PristrešokiPristrešky na mé
miesto, akoje uvedené v Prilohe č. 3 tejto Zmluvy.
3. Vypožičiavateľ sa touto Zmluvou zaväzuje Požičiavatel‘ovi
umožniť umiestniť na miesto určené touto Zmluvou
Pristrešok na zber elektroodpadu, a tak mu umožníť
zaisťovať spátný odber a oddeiený zber elektroodpadu, tj.
odoberať od občanov elektroodpad pochádzajúci
z domácnosti,
za
účelom
spracovariia,
využitia
a odstránenia elektroodpadu v súlade so Zákonom o
odpadoch.
4. Vypožičiavateľ sa
a)

použiť poskytnutý Pristrešok na
ukladanie
elektroodpadu špecifikovaného v Prilohe č.5 tejto
Zmluvy a robit‘ tak v súlade s touto Zmluvou;
v opačnom pripade je Vypožičíavateľ povinný
Pristrešok vrátit‘ alebo vrátit‘ náhradu za pristrešok
v peniazoch;

b)

zaistiť možnosť umiestnenia Prístrešku na zber
elektrozariadeni Požičiavatel‘om na dohodnutých
miestach uvedených v Prílohe Č. 3 tejto Zmluvy;

c)

starat‘ sa o Pristrešok So starostlivosťou riadneho
hospodára, udržovat‘ ho v čistote, uživať ho v súlade
s účelom určeným touto Zmluvou a chránit‘ ho pred
poškodenim, stratou, odcudzenim alebo zničenlm;

d)

umiestniť na určené časti Pristrešku propagačné a
osvetové
informačné
materiály
odovzdané
Požičiavatel‘om; žiadne mé materiály nie je
Vypožičiavatel‘ oprávnený na Pristrešok umiestňovať;

e)

odovzdávať
všetok
odovzdaný
vyradený
elektroodpad ktorý bude po dobu výpožičky
umiestnený v Prístrešku, výlučne Požičiavateľovi na
jeho spracovanie, využitie a odstránenie v súlade 50
Zákonom o odpadoch;

f)

vykonať stavebné úpravy nutné pre inštaláciu
Pristrešku na stanovenom mieste najneskór pred
dňom očakávanej inštalácie, a to na základe výzvy
Požičíavateľa vykonanej v súlade s ustanovením či.
IV. písm. a) tejto Zmluvy najmenej 60 dni pred dňom
inštaiácie;

-

-

týmto zavázuje:

II. PREDMETZMLuW
1. Požičiavateľ touto Zmluvou požičiava Vypožičiavateľovi za
účelom umožnenia odovzdávania použitého vyradeného
elektroodpadu na spátný odber a oddelený zber na
stanovených
miestach jeden
kus unillkovaného
uzamykatelného pristrešku d‘alej len „Prístrešok, ktorý je
bližšie špecifikovaný v Prilohe č. 1 tejto Zmluvy, na dobu
výpožičky uvedenej v článku V. ods. 2. tejto Zmluvy a
Vypožičiavatel‘ si jeden kus Pristrešku od Požičiavateľa za
podmienok uvedených v tejto Zmluve požičiava. Za
požičanie Pristrešku podia tejto Zmluvy neprináleži
žiadnej zmluvnej strane odmena ani má odplata. O

g) umožnit‘ Požičiavatel‘ovi pristup na stanovené miesto
v dobe presného termínu inštaiácie oznámeného
Vypožičiavateľovi v súlade s či. IV. písm. a) tejto
2

Zmluvy najmenej 15 dni pred dňom inštaiácie a zaistiť
Požičiavateľovi potrebnů sůčinnosť nutnú na inštaláciu
Pristrešku;
h) niesť po dobu výpožičky náklady spojeně s užlvanlm
Prístrešku a obvyklé náklady na jeho zachovanie.
5. V pripade poškodenia, krádeže alebo straty Pristrešku je
Vypožičiavateľ povinný:
a) okamžite oznámit Požičiavateľovi vznik škody a jej
rozsah;
b) okamžite oznámíť poškodenie alebo krádež
pristrešku orgánom činným v trestnom konaní,
pokiaľ poškodenie nasvedčuje spáchaniu trestného
činu a oznámíť im, že pristrešok je majetkom
Požičiavateía;
c) poskytovat Požičiavatel‘ovi a jeho poisťovni pinů
súčinnost pri vyšetrovani poistnej udalosti a
v súdnom konaní vedenom proti osobe obvinenej
zo spáchania trestného činu proti majetku
Požičiavatel‘a;
d) uviest Pristrešok do póvodného stavu na vlastně
náklady; alebo
e) zaplatit Požičiavateíovi všetky náklady, ktoré
Požičiavatel‘ účelne vynaložil na uvedenie
Prístrešku do pčvodného stavu nad rámec
poistného plnenia poskytnutého poisťovňou
Požičiavatel‘a; Požičiavatel‘ je povinný výšku týchto
nákladov Vypožičiavateľovi na požiadanie doložíť.
f) pripade poškodenia straty aiebo krádeže
Pristrešku, ktorý nie je poistený je Vypožičiavater
povinný zaplatit Požičiavateľovi reprodukčnú
obstarávaciu cenu Pristrešku
6. Vypožičiavateľ je povinný vrátiť Požičiavaterovi Pristrešok
v tých pripadoch, kedy je Požičiavatel‘ podľa tejto Zmluvy
oprávnený požadovať od neho jeho vrátenie.
7. Vypožičiavatel‘ je povinný umožnit Požičiavatel‘ovi na
základe jeho žiadosti prístup k Prístrešku a do Pristrešku
a umožniť kontrolu jeho uživania, stavu pristrešku
a inventarizáciu prístreškov, predovšetkým v súvislosti
s každoročnou inventůrou alebo pravidelne vykonávanou
inventarizáciou
Prístrešku.
Na
základe
výzvy
Požičiavatel‘a urobenej najmenej 5 dni pred uskutočnenlm
požadovanej fyzickej inventůry je Vypožičiavatel‘ povinný
vykonať prehliadku skutočného stavu Pristrešku, výsledok
zaznamenať do Protokolu o vykonaní fyzickej inventůry
a odovzdať protokol Požičiavatel‘ovi.
8. Vypožičiavateľ prehlasuje, že ho Požičiavateľ oboznámil
s pokynmi na obsluhu Pristrešku a s bezpečnostnými
pravidlami a údržbou Prístrešku, ktoré sů uvedené
v Prilohe Č. 2 tejto Zmluvy.
IV. PRÁVA A POVINNOSTI P0ŽIČIAvArEĽA
Požičiavatel‘ sa týmto zavšzuje:
a) umiestniť Pristrešok na stanovené miesto najneskór do 90
dní od podpisu tejto zniluvy, a to za podmienky, že
Vypožičiavatel‘ v lehote stanovenej touto zmluvou vykoná
stavebné úpraw nutné na vykonanie inštalácie Prístrešku.
Požičiavatel‘ sa zaväzuje Vypožičiavateľa vyzvat najmenej
60 dní pred dňom očakávanej inštalácie na vykonanie
týchto stavebných úprav a najneskór 15 dni pred dňom

inštalácie oznámit požičiavateľovi jej presný termín;
b) umožníť odovzdávat‘ elektroodpad na spátný odber
a oddelený zber do Pristrešku na zber takého
elektroodpadu, ktorý poskytne;
c) uzavrieť poistnů zmluvu na majetok Požičiavateľa, ktorá sa
bude vztahovať tiež na Pristrešok, ktorý je predmetom
tejto Zmluvy.
V. DOBA TRVANIA ZMLUVY
1. Táto Zmluva sa uzatvára s platnostou a ůčinnosťou odo
dňa jej podpisu Zmluvnými stranami.
2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú 5 rokov odo dňa
nadobudnutia jej účinnosti. Po uplynutí tejto doby sa
Zmluva predlžuje o ďalši rok, a to i opakovane, pokiaľ
jedna zo Zmluvných strán nedoručí druhej Zmluvnej
strane najneskór do konca prvého polroku príslušného
roku oznámenie o nepredlženi Zmluvy. V takomto pripade
Zmluva
zaniká
posledným
dňom
príslušného
kalendárneho roku.
3. Trvanie tejto Zmluvy možno ůplne alebo čiastočne
predčasne ukončiť:
a) písomnou dohodou Zmluvných strán;

b) odstúpením od Zmluvy v pripade podstatného
porušenia Zmluvy druhou Zmluvnou stranou.
4. Za podstatné porušenie povinnosti Požičiavateíom sa
považuje najmä:
a) ak Požičiavatel mešká s požičaním Pristrešku podia
tejto Zmluvy po dobu dlhšiu ako 45 dni.
5. Za podstatné porušenie povinnosti Vypožičiavatel‘a sa
považuje najmä:
a) omeškanie Vypožičiavatel‘a s plnenim jeho závšzkov
podľa tejto Zmluvy dlhším ako 21 dni;
b) porušenie niektorej povinnosti Vypožičiavateľa podia
článku III. a článku Vl. ods. 1 tejto Zmluvy.
Vl. NIEKTORÉ ĎALŠIE USTANOVENIA
1. Požičiavatel‘ je oprávnený požadovat od Vypožičiavateľa
a Vypožičiavatel‘

je

povinný

vrátit

na

požiadanie

Požičiavatel‘ovi Pristrešok, pnp. jeho finančný ekvivalent
vo výške obstarávacej ceny Prístrešku uvedenej
v odovzdávacom Protokole o prevzatí Prístrešku v každom
jednotlivom pripade:
a) nakladanie s Prístreškom v rozpore s touto Zmluvou;
b) Ukončenie zmluvného vztahu medzi zmluvnými
stranami, ktorého predmetom je oddelený zber
elektroodpadu,
ktorý
zaist‘uje
Vypožičiavatel‘
v prospech Požičiavateľa.
2. V prípade ukončenia tejto Zmluvy, pr. pri výzve
Požičiavateľa na vrátenie Prístrešku, pnp. jeho finančného
ekvivalentu podIa predchádzajúceho odseku, je
Vypožičiavateľ povinný prestat Pristrešok užívat a vrátit
ho Požičiavateľovi bez zbytočného odkladu, najneskör do
15 dní od odstúpenia od tejto Zmluvy, pnp. od
uskutočnenej výzvy.
a

3. V pripade
omeškania
Vypožičiavateľa
s vrátením
Pristrešku, pnp. jeho finančného ekvivalentu v zmysle ods.
1 je Vypožičiavateľ povinný uhradiť Požičiavateľovi
zmluvnú pokutu vo výške 5,-Eur za každý aj začatý deň
omeškania.
4. Zmluvně strany sa dohodli, že v prípade, keď Pristrešok
doslúži na určený účel, o čom rozhodne s definitívnou
platnosťou Požičiavateľ, nemá Vypožičiavater automaticky
nárok na ďalšie poskytnutie Pnistrešku zo strany
Požičiavateľa.
Vil. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Zmluva sa riadi slovenským právnym poriadkom. Pne
právne vzťahy založené touto Zmluvou platia pnislušně
ustanovenia občianskeho zákonnika.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že pre riešenie sporov
vyplývajúcich z tejto Zrnluvy bude miestne prislušný súd
podľa miesta sídla Požičiavateľa v dobe uzatvorenia tejto
Zmluvy.
‘

3. Akékoívek zmeny, dodatky alebo zrušenia tejto Zmluvy,
a tiež jednostranné prejavy vůle Zmluvných strán musia
byť uskutočnené v písomnej forme. Písomné zrneny
a dopInky tejto Zmluvy budú vykonané písomnými
dodatkami, opatrenými poradovým čislom, dátumom
a podpismi oboch Zmluvných strán.
4. Neplatnosť niektorého ustanovenia Zmluvy nemá za
následok neplatnosť celej Zmluvy, pokiar nejde
o skutočnosť, s ktorou zákon spája takéto účinky. Strany
Zmluvy sa zaväzujú nahradiť neplatně ustanovenie
Zmluvy mým, ktoré svojim obsahom a zmyslom
zodpovedá najlepšie obsahu a rnyslu ustanovenia
původného, neplatného.
5. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnostou
originálu, každá zo Zmluvných strán obdrží po jednom.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že Zmluva je prejavom ich
pravej a slobodnej vůle a na důkaz dohody o všetkých
ustanoveniach Zmluvy pripájajú svoje podpisy.

PRILOHY:

Priloha
Priloha
Priloha
Priloha
Priloha

či:
Č. 2:
Č. 3:
Č. 4:
Č. 5:

Špecifikácia pristrešku
Pravidlá pne inštaláciu, obsluhu a údržbu pnistrešku
Zoznam umiestnenia Pnistrešku/Pristreškov
Odovzdávaci protokol o prevzati Prístrešku
Špeciflkácia elektroodpadu určeného na zber

J4~9 »1]

V Bratislave

Za Požičiavateľa:

V Lozorne, dňa 19.07.2013

Za Vypožičiavateľa:

NEKC. SK s.r.o.
La

na‘ ‘tt~ 45

\~5602689, IL flDH. 51(2023076594

Ý,
ASEKOL SK s.r.o.
Mgr. Ronald Blaho, prokurista spoločnosti

Ľubomír úbek
staro a obce

