
ZMLUVA O VÝPOŽiČKE ZBERNEJ NÁDOBY
E-BOXU

Číslo zmluvy ASEKOL jttq a.6~/E-BOX-SK/2010V1

Číslo zmluvy subjekt

ZMLUVNÉ STRANY

Obchodná firma ASEKOL SK, s. r. o.

Adresa sídla Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava

Korešpondenčná adresa Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava

IČO 45602689 IČO DPH SK202 307 6594

Údaje o zápise v OR Okresný súd Bratislava l, oddiel: Sro, Vložka číslo 66339/B -
Štatutárny orgán Mgr. Jan Vrba, konatel' spoločnosti

Zástupca pre veci zmluvné Ronald Blaho

Kontaktná osoba Ronald Blaho
Tel. +421 948 145020

e-mail info@asekol.sk
, --_. JU(dalej len Poiičievetet ')na strane jednej, a

Názov 08Eť.... tcoJC..LO V
Sídlo 08c-CAJ<t tlK..J7-D /GtIL/....OV

Korešpondenčná adresa K-I/ IL-!- O {/ e'..J ID ' 9tJ! -?,,f
IČO J09 0~6 I/ČODPH I
Zastúpená S/HLOl/IC '"' ...l/FFIl/J
Zástupca pre veci zmluvné -SJf1Wv/t

~ ...l~P/T7J
E-mail Db?C..úLlD",e-SNtvbFU . sL

v_v_ JU(dalej len" VYPozlcla va te/ ') na strane druhej

uzatvárajú. v dne~ný deň, mesiac a ~ok na základe plného konsenzu o všetkých nižšie uvedených skutočnostiach podl'a § 659 a
nasl. zakona c. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník") túto

ZMLUVU O VÝPOŽiČKE ZBERNEJ NÁDOBY

l. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Požičiavatel' prevádzkovaním kolektívneho systému
v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona Č. 223/2001
Zb., o odpadoch a o zmene niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov (ďalej len "zákon o odpadoch"),
zabezpečuje pre výrobcovelektrozariadení, ktorí sú
zmluvnými partnermi Požičiavatel'a a účastníkmi
kolektívneho systému, spoločné plnenie ich povinností
na zber, oddelený zber, spracovanie, využitie
a odstránenie elektrozariadení a elektroodpadu.

2. Požičiavatel' zabezpečuje v rámci kolektívneho systému
nakladanie s elektrozariadeniami a/lebo oddelene
zozbieraným elektroodpadom od okamihu ich Zberu či ich
oddeleného zberu cez ich dopravu na spracovanie až po
ich spracovanie a využitie, prípadne odstránenie.
Elektrozariadenia a elektroodpad sa zhromažďujú,
prepravujú a manipuluje sa s nimi v rôznych prostriedkoch
na zhromažďovanie. Jedným z prostriedkov
na zhromažďovanie sú takisto zberné nádoby - E-boxy.
Neoddelitel'nou súčasťou E-boxov sú B-boxy, ktoré sú
určené na odoberanie prenosných batérií a akumulátorov.

II. PREDMET ZMLUVY

Požičiavatel' touto zmluvou požičiava Vypožičiavatel'ovi
s ciel'om umožnenia odovzdania použitých drobných
vyradených elektrozariadení a použitých prenosných
batérií a akumulátorov zbernú nádobu - E-box (zberná

nádoba s rozmermi 0,4 m x 0,4 m x 1,0 m) v počte
1 kus v obstarávacej cene 192 EUR bez DPH/kus na čas
výpožičky uvedený v článku V. ods. 1 tejto zmluvy.
Vypožičiavatel' si zbernú nádobu za podmienok
uvedených v tejto zmluve požičiava. Za požičanie zbernej
nádoby neprislúcha žiadnej zmluvnej strane odmena ani
platba. O odovzdaní zberné nádoby či jej vrátení bude
oboma zmluvnými stranami podpísaný Protokol o prevzatí,
resp. Protokol o vrátení zbernej nádoby.

III. PRÁVA A POVINNOSTI POŽIČIAVATEĽA

1. Požičiavatel' sa týmto zaväzuje:

a) odovzdať zbernú nádobu Vypožičiavatel'ovi v lehote
30 pracovných dní odo dňa podpisu tejto zmluvy, a to
v stave spôsobilom na riadne používanie;

b) zabezpečiť bezplatný zber a na vlastné náklady
zabezpečiť odvoz zozbieraných elektrozariadení a
použitých prenosných batérií a akumulátorov
zo zbernej nádoby, a to na základe objednávky
urobenej Vypožičiavatel'om. Vypožičiavateľ nie je
oprávnený túto objednávku urobiť vtedy, pokiaľ
nebude/nebudú zberná nádoba/zberné nádoby
naplnená/é drobnými elektrozariadeniami z viac ako
90 % objemu.

"".



IV. PRÁVA A POVINNOSTI VYPOŽIČIAVATEĽA

1. Vypožičiavatel' sa týmto zaväzuje:

a) umiestniť zbernú nádobu iba V interiéri budovy, a to
na mieste špecifikovaných V Prílohe č. 1 tejto zmluvy;

b) riadiť sa pokynmi uvedenými v manuáli na obsluhu
E-Boxu uvedenom v Prílohe Č. 2 tejto zmluvy,
Požičiavatel' je oprávnený Prílohu Č. 2 meniť a zároveň
je povinný upozorniť Vypožičiavatel'a na túto zmenu, a
to písomne či prostredníctvom elektronickej pošty.
Manuál na obsluhu je taktiež súčasťou odovzdávacieho
protokolu pri dodaní E-boxu Požičiavatel'om;

c) používať zbernú nádobu iba na svoje vlastné účely a
neprenechať ju na používanie tretej osobe;

d) postupovať pri používaní zbernej nádoby
so starostlivosťou riadneho hospodára, používať ju
v súlade s ciel'om, na ktorý slúžia, chrániť ju
pred poškodením, stratou, odcudzením alebo zničením
a s týmto ciel'om ju na vlastné náklady zabezpečiť.
O poškodení, strate, odcudzení alebo zničení je
Vypožičiavatel' povinný Požičiavatel'a okamžite
informovať. Požičiavatel' má právo na náhradu škody
spôsobenú nezaistením týchto povinností zo strany
Vypožičiavatel'a;

e) niesť počas výpožičky náklady spojené s používaním
zbernej nádob;

f) objednať odvoz naplneného E-Boxu minimálne raz
za obdobie kalendárneho roka;

g) odovzdať zhromaždené elektrozariadenia iba
Požičiavatel'ovi, prípade ním určenému dopravcovi;

h) na základe žiadosti Požičiavatel'a umožniť kontrolu
používania či inventarizáciu všetkých vypožičaných
zberných nádob a poskytnúť mu nevyhnutnú súčinnosť.
Na základe výzvy Poži čiavatel'a , uskutočnenej aspoň 5

-dní-preEl uskutešnenlm požadevanej fyzickej-inventúr-y,
je Vypožičiavatel' povinný vykonať prehliadku
skutočného stavu zberných nádob, výsledok
zaznamenať do Protokolu o vykonaní fyzickej inventúry
a odovzdať protokol Požičiavatel'ovi. Požičiavatel' môže
od Vypožičiavatel'a žiadať vrátenie všetkých či len
niektorých zberných nádob aj pred ukončením tejto
zmluvy, ak ich Vypožičiavatel' nepoužíva riadne alebo
ich používa v rozpore s touto zmluvou. V takomto
prípade je Vypožičiavatel' povinný prestať zbernú
nádobu používať a vrátiť ju Požičiavatel'ovi
bez zbytočného odkladu;

i) do 14 dní od ukončenia zmluvného vzťahu odovzdať
späť zbernú nádobu Požičiavatel'ovi, a to na mieste,
kde došlo k jej prevzatiu (pokial' sa s Požičiavatel'om
nedohodnú inak) a v stave, ktorý zodpovedá jej
obvyklému používaniu;

j) spolupracovať s Požičiavatel'orn pri informovaní
verejnosti aj iných subjektov o možnosti zberu drobného

elektrozariadenia prostredníctvom tejto zbernej nádoby
a inej osvetovej činnosti. Vypožičiavatel' vyhlasuje,
že udel'uje Požičiavatel'ovi súhlas so zverejnením
údajov o umiestnení zbernej nádoby na webových
stránkach Požičiavatel'a.

V. ČAS TRVANIA ZMLUVY

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej
podpisu oboma zmluvnými stranami a uzatvára sa
na čas neurčitý.

2. Zmluvu môže ktorákol'vek zmluvná strana kedykol'vek
samostatne písomne vypovedať aj bez udania dôvodu.
Výpovedná lehota je 14 dní od doručenia výpovede
druhej zmluvnej strane a zmluva zaniká k poslednému
dňu kalendárneho mesiaca, v ktororrrvyoovedná lehota
uplynula.

3. Každá zo zmluvných strán má právo od tejto zmluvy
odstúpiť z dôvodov stanovených zákonom. Odstúpenie
od zmluvy sa stáva účinným okamihom doručenia
písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej
zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté
právo odstupujúcej strany na náhradu škody ani iné
práva, ktoré jej vznikli na základe tejto zmluvy do dňa
jej ukončenia.

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej
republiky, predovšetkým potom príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka upravujúcimi výpožičku (§ 659
a nasl. Občianskeho zákonníka). Zmluvné strany si
súčasne dohodnú na riešenie sporov z tejto zmluvy
miestne príslušný súd príslušný podľa miesta sídla
Vypožičiavatel'a v čase uzatvárania tejto zmluvy,

2. Táto zmluva je spísaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých
po podpise zmluvy dostane každá zo zmluvných strán
jedno vyhotovenie.,

3. Túto zmluvu je možné meniť, doplňat' alebo zrušiť iba
písomnou formou.

4. Fyzické osoby, ktoré túto zmluvu uzatvárajú menom
jednotlivých zmluvných strán, týmto vyhlasujú, že sú plne
oprávnené na platné uzavretie tejto zmluvy.

5. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto zmluvu pred
jej podpisom prečítali, a že bola uzavretá po vzájomnom
prediskutovaní podl'a ich pravej a slobodnej vôle, a že sa
dohodli o celom jej obsahu, čo potvrdzujú svojimi
podpismi.

PRíLOHY;

Príloha č.1: Identifikácia zberného miesta
Príloha č.2: Manuál na obsluhu

Za Požičiavatel'a Za Vypožičiavatel'a

V Zul::love> dňa
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