
\ ZMLUVA O VÝPOŽiČKE ZBERNEJ NÁDOBY 

E-BOXU 
Číslo zmluvy ASEKOL 00312037/E-BOX-SK/2010V2 

Číslo zmluvy subjekt 

ZMLUVNÉ STRANY 

Obchodné meno ASEKOL SK, s. r. o. 

Sídlo Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava 

Korešpondenčná adresa Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava 

IČO 45602689 IČDPH SK202 307 6594 

Údaje o zápise v OR Okresný súd Bratislava l, oddiel: Sro, Vložka číslo: 66339/B 

Štatutárny orgán Mgr. Jan Vrba, konateľ spoločnosti 

Zástupca pre veci zmluvné Mgr. Ronald Blaho, prevádzkový riaditeľ 

Tel. +421 948405520 
Kontaktná osoba Mgr. Pavol Havran 

e-mail zber@asekol,sk 
, ......... .' (dalej len "PozIClavate/ J na strane jednej, a 

Názov Mesto Trenčín 

Sídlo Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín 

Korešpondenčná adresa Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín 

ICO 00312037 l/ČDPH 12021079995 

Štatutárny orgán Mgr. Richard Rybníček , primátor 

Zástupca pre vecí zmluvné 
E-mail msu@trencin.sk 

, ........ - .' (dalej len "Vypozlclavate/ J na strane druhej 

uzatvárajú v dnešný deň , mesiac a r~k na základe plného konsenzu o všetkých nižšie uvedených skutočnostiach podľa § 659 a 
nasl. zákona Č. 40/1964 Z.z. obČiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník") túto 

ZMLUVU O VÝPOŽiČKE ZBERNEJ NÁDOBY 

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

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

2. Požičiavateľ zabezpečuje v rámci kolektívneho systému 
nakladanie so spätne odobratými elektrozariadeniami 
a/alebo oddelene zozbieraným elektroodpadom 
od okamihu ich spätného odberu 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. Neoddeliteľnou súčasťou E
boxov sú B-boxy, ktoré sú určené na odoberanie 
prenosných batérií a akumulátorov. 

II. PREDMET ZMLUVY 

Požičiavateľ touto zmluvou vypožičiava Vypožičiavateľovi 

s cieľom umožnenia odovzdania použitých drobných 
vyradených elektrozariadení a použitých prenosných 

batérií a akumulátorov zbemú nádobu - E-box (zbemá 
nádoba s rozmermi 0,4 m x 0,4 m x 1,2 m) v počte 
1 kus v obstarávacej cene 192,- Eur bez DPH/kus na čas 
výpožičky uvedený v článku V. ods. 1 tejto zmluvy. 
Vypožičiavateľ si jeden kus zbernej nádoby za podmienok 
uvedených v tejto zmluve vypožičiava. Za vypožičanie 
zbemej nádoby neprináleží žiadnej zmluvnej strane 
odmena ani platba. O odovzdaní zbemej nádoby či jej 
vrátení bude oboma zmluvnými stranami podpísaný 
Protokol o prevzatí, resp. Protokol o vrátení zbernej 
nádoby. 

III. PRÁVA A POVINNOSTI POŽIČIAVATEĽA 

1. Požičiavateľ sa týmto zaväzuje: 

a) odovzdať zbernú nádobu Vypožičiavateľovi v lehote 
30 pracovných dní odo dňa podpisu tejto zmluvy, a to 
v stave spôsobilom na riadne užívanie; 

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 
Vypožičiavateľom . Vypožičiavateľ nie je oprávnený túto 
objednávku urobiť vtedy, pokiaľ nebude/nebudú zberná 
nádoba/zberné nádoby naplnená/é drobnými 
elektrozariadeniami na viac ako 90% objemu. 



IV. PRÁVA A POVINNOSTI VYPOŽIČIAVATE ĽA 

1. Vypožičiavatef sa týmto zaväzuje: 

a) umiestniť zbernú nádobu iba v interiéri budovy, a to 
na mieste špecifikovanom v Prílohe Č. 1 tejto zmluvy; 

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

c) užívať zbernú nádobu iba na svoje vlastné účely a 
neprenechať ju na užívanie tretej osobe; 

d) postupovať pri uZlvaní zbernej nádoby 
so starostlivosťou riadneho hospodára, užívať ju 
v súlade s cieľom, na ktorý slúži, chrániť ju 
pred poškodením, stratou, odcudzením alebo zničením 
a s týmto cieľom ju na vlastné náklady zabezpečiť. 
O poškodení, strate, odcudzení alebo zničení je 
Vypožičiavater povinný Požičiavate ra okamžite 
informovať. Požičiavateľ má právo na náhradu škody 
spôsobenú nezaistením týchto povinností zo strany 
Vypožičiavatera; 

e) znášať počas výpožičky náklady spojené s užívaním 
zbemej nádoby/zberných nádob; 

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

g) odovzdať zhromaždené elektrozariadenia iba 
Požičiavateľovi, prípade ním určenému dopravcovi; 

h) na základe žiadosti Požičiavatera umožniť kontrolu 
užívania či inventarizáciu všetkých vypožičaných 
zbemých nádob a poskytnúť mu nevyhnutnú súčinnosť. 
Na základe výzvy Požičiavateľa, uskutočnenej aspoň 5 
dní pred uskutočnením požadovanej fyzickej inventúry, 
je Vypožičiavateľ povinný vykonať prehliadku 
skutočného stavu zberných nádob, výsledok 
zaznamenať do Protokolu o vykonaní fyzickej inventúry 
a odovzdať protokol Požičiavateľovi. Požičiavateľ môže 
od Vypožičiavatera žiadať vrátenie všetkých či len 
niektorých zberných nádob aj pred ukončením tejto 
zmluvy, ak ich Vypožičiavater nepoužíva riadne alebo 
ich užíva v rozpore s touto zmluvou. V takomto prípade 
je Vypožičiavater povinný prestať zbernú nádobu užívať 
a vrátiť ju Požičiavaterovi bez zbytočného odkladu; 

. i) do 14 dní od ukončenia zmluvného vzťahu odovzdať 
späť zbernú nádobu Požičiavateľovi, a to na mieste, 
kde došlo k jej prevzatiu (pokiaľ sa s Požičiavateľom 
nedohodnú inak) a v stave, ktorý zodpovedá jej 
obvyklému užívaniu; 

j) spolupracovať s Požičiavaterom pri informovaní 
verejnosti aj iných subjektov o možnosti zberu drobného 

PRíLOHY: 

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

Požičiavater: 

V Bratislave dňa 24.08.2011 

~~-r.o. 

podpis anonymizovaný 

elektrozariadenia prostredníctvom tejto zbernej nádoby 
a inej osvetovej činnosti. Vypožičiavater vyhlasuje, 
že uderuje Požičiavaterovi súhlas so zverejnením 
údajov o umiestnení zbernej nádoby na webových 
stránkach Požičiavateľa. 

V. ČAS TRVANIA ZMLUVY 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania 
oboma zmluvnými stranami a uzatvára sa na dobu 
neurčitú. 

2. Zmluva nadobudne účinnosť deň nasledujúci po dni jej 
zverejnenia v zmysle ust. § 47a ods. 1 Občianskeho 
zákonníka. 

3. Zmluvu môže ktorákorvek zmluvná strana kedykoľvek 
samostatne písomne vypovedať aj bez udania dôvodu. 
Výpovedná lehota je 14 dní od doručenia výpovede 
druhej zmluvnej strane a zmluva zaniká dňom uplynutia 
výpovednej lehoty. 

4. 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 príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka upravujúcimi výpožičku (§ 659 
a nasl. Občianskeho zákonníka). Zmluvné strany súčasne 
dohodnú na riešenie sporov z tejto zmluvy miestne 
príslušný súd pod ra miesta sídla Vypožičiavatera v čase 
uzatvárania tejto zmluvy. 

2. Táto zmluva je spísaná v 3 vyhotoveniach, z ktorých 
po podpísaní zmluvy dostane Vypožičiavater 2 
vyhotovenia a Požičiavateľ 1 vyhotovenie. 

3. Túto zmluvu je možné meniť, doplňať 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 podľa ich pravej a slobodnej vôle, a že sa 
dohodli o celom jej obsahu, čo potvrdzujú svojimi 
podpismi. 

Vypožičiavater: 

V Trenčíne 

c H:SK2023076594 
~~~- --~----~----~======~ 

podpis anonyrnizovaný 

Mgr. Ronald Blaho, prevádzkový riaditer 
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Príloha Č. 1 

IDENTIFIKÁCIA ZBERNÉHO MIESTA na umiestnenie zbernej nádoby - E-boxu 

UMIESTNENIE E-boxu 

Názov zberného miesta 
(firma/inštitúcia, v ktorej je E-box 

umiestnený) Mestský úrad Trenčín 

Umiestnenie v rámci budovy Budova Mestského úradu - klientské centrum 

Ulica, Č. d.lor. Č. Mierové námestie. Č. 2 

PSČ, obec 911 64 Trenčín 

Ide o zbemé miesto verejné* lige e ~eA'lé A'lieste Re'ler:ejRé* 
(je vorne prístupné pre širokú verejnosť) (je prístupné len pre zamestnancov príslušnej firmy/inštitúcie) 

pre veci zmluvné kontakt na zberné miesto 

Meno a priezvisko Zuzana Čachová 

Titul Bc. 
kontaktné osoby 

Funkcia Referentka ŽP 
Vypožičiavate ra 

Tel./fax 0326504418 

Mobil 

E-mail zuzana .cachQva@tren~in.sk 

ČAS PREVÁDZKY ZBERNÉHO MIESTA 

Pondelok 8:00 -16:30 

Utorok 8:00 -16:30 

Streda 8:00 -16:30 

Štvrtok 8:00 -16:30 

Piatok 8:00 -14:00 

Sobota 

Nedera 

* vyberte jednu z možností 
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Príloha č. 2 

MANUÁL NA OBSLUHU E-BOXU 

1. Zber elektrozariadení 

1.1 . E-box je určený na zber drobných elektrozariadeni (kalkulačky, klávesnice, MP3 prehrávače , varné kanvice, fény, 
fotoaparáty, telefóny, OVO prehrávače .... ) s maximálnym rozmerom 27x28 cm. 

1.2. Do E-boxu nepatria - batérie, úsporné žiarovky a žiarivky. 
1.3. B-box je určený iba na zber batérií a akumulátorov. 
1.4. Do B-boxu nepatria - drobné elektrozariadenia, úsporné žiarovky a žiarivky. 

2. Pri dodaní E-boxu 

2.1. Po dodaní E-box s B-boxom umiestniť v interiéri budovy na prístupnom mieste. 
2.2. Skontrolovať, či sú v E-boxe a v B-boxe umiestnené papierové krabice. 
2.3. E-box a B-box uzamknúť a kľúč uschovať. 

3. Objednanie odvozu zozbieraných elektrozariadení 

3.1 . Odvoz je možné objednať iba vtedy, pokiaľ je krabica v E-boxe naplnená minimálne na 90%. 
3.2. Odvoz sa objednáva pomocou formulára na www.asekol.sk (sekcia Objednanie odvozu). 
3.3. Plnú krabicu z B-boxu uzavrite a umiestnite do papierovej krabice vE-boxe. 
3.4. Na odvoz je určená len vnútomá papierová krabica zE-boxu. 
3.5. Po objednaní odvozu oznámi Požičiavateľ kontaktnej osobe Vypožičiavateľa termín odvozu. 
3.6. Dopravca prevezme na odvoz plnú krabicu a zároveň privezie rozloženú prázdnu krabicu a Dodací lístok. 
3.7. Na Dodací lístok je potrebné doplniť Vašu adresu a prelepiť ho cez pôvodný štítok na prázdnej krabici (štítok slúži 

na bezplatnú dopravu plnej krabice ku spracovateľovi , ktorý zaisťuje recykláciu zozbieraných elektrozariadení). 
3.8. Krabicu je možné podľa návodu zložiť a umiestniť do E-boxu (návod je umiestnený vnútri krabici). 
3.9. E-box uzamknúť a uschovať kľúč. 

ŠPECIFIKÁCIA E-BOXU 

Použitie: do interiéru budov 
Plnenie: horné s mechanickou zábranou vstupu do boxu, uzamykateľný 
Rozmery: 40x 40x120 cm (vnútorná papierová krabica má rozmery 34x34x66 cm) 
Objem: 80 litrov 
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