
V Packeta
ZMLUVA PRE UMIESTNENIE Z-BOXU

názov/meno:
sídlo/adresa:
lčo:
e-mail:
tel. č.:

bank' účet:

(d'alej len,,Prenajímateľ')

názov:
sídlo:
lČo:
lč opH:
zastúpená
e-mail:
tel. č.:

obec Vígl'aš
Zvolenská L,962 02 Vígľaš
00320382
starosta@viglas.net
+42L9O5647 sOL
sK35 0200 0000 0000 02922412

Packeta Slovakia s. r. o.
Kopčianska 3338182A,851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka

48 136 999
sK2120099014
Matúšom Bausom, na základe splnomocnenĺa
info@packeta.sk
+42L221,201135

adresa pre elektronickú fakturáciu: @
(d'alej len,,Nójomca")

l. Predmet zmluvY
1.1. Vlastník je oprávnený prenechať užívateľovi do užívania plochu o rĺýmere.L3,9-m' nachádzajúcu

sa na adrese: Malinovského 53lŻ,96202 VĘľaš (d'alej len ,,Plocho"|. Plánik a/alebo fotografie

Plochy je/sú prílohou tejto zmluvy.

I.2. Za podmienok tejto zmluvy Vlastník prenecháva bezodplatne Užívateľovi Plochu do užívania

a Užívateľ s tým súhlasí (d'alej len ,,Predmet užívania").

1.3. Užívateľ je oprávnený Plochu užívať, a to za účelom umiestnenia, prevádzkovania, servisu a

prípadnej obmeny samoobslužného automatu slúžiaceho k vydávaniu zásielok a poskytovaniu

d'alších služieb, ktoré Užívateľ ako podnikateľ v oblasti prepravných služieb ponúka (d'alej len

,,ZBoi').

lt. Základné práva a povinnosti
2.L. Vlastník zabezpečí Užívateľovi nerušené užívanie Plochy k dohodnutému účelu a prístup k nej

Užívateľovi a verejnosti, to všetko 24 hodín denne a 7 dnív týždni.

2.2. V prípade, kedy nĺe je z dôvodu na strane Vlastníka dočasne možné umiestniť ZBox na Ploche, je

Vlastník povinný umožniť Užívateľovi umiestniť ZBox na inom porovnateľnom mieste v blízkosti

za rovnakých podmienok.

2.3. Vlastník nie je oprávnený so ZBoxom akokoľvek manipulovať, najmä nie je oprávnený ho

premiestňovať či do neho zasahovať. V prípade potreby manipulácie so ZBoxom je Vlastník
povinný bezodkladne požiadať o súčinnosť Užívateľa.
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V Packeta

4.L

4.2

2.4' V prípade, že Vlastník zistí nefunkčnosť alebo poškodenie ZBoxu alebo hrozbu takéhoto
poškodenia, ĺnformuje o tom bezodkladne Užívateľa predovšetkým prostredníctvom tel.
kontaktu uvedeného v záhlaví tejto zmluvy.

2'5. V prípade, že je elektrická energia nutná k prevádzke ZBox je vyrábaná pomocou solárnych
článkov na ZBoxe, Vlastník zabezpečí, že solárnym článkom nebude behom dňa nič tieniť.
Vprípade, ŽeZBoxje napojený na elektrickú sieĹ Užívateľzabezpečí nepretržité pripojenie a

dodávky elektrĺckej energie k ZBoxu cez takúto sieť. Platba za dodávky elektrickej energie a

všetky d'alšie služby a činnosti, ktoré je Vlastník povinný činiť podľa tejto zmluvy, ide na vrub
Vlastníka.

lll. Odplata
3'1. Účastnícĺ tejto zmluvy sa dohodlĺ na tom, že prenechanie predmetu užívania do užívanĺa

Užívateľovĺ je bezodplatné.

lV. Skončenie užívania
Táto zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú

Každá zo strán je oprávnená túto zmluvu vypoveda{ a to i bez udania dôvodu v 3 mesačnej
výpovednej dobe. V prípade, že koniec výpovednej doby na základe výpovede podané
Vlastníkom pripadá na deň medzi 1. 10. roka a 30. 1. nasledujúceho roka (ochranná doba),
Užívanie končí deň bezprostredne nasledujúci po tejto dobe, tj. 31. 1. príslušného roka'

Vlastník je d'alej oprávnený túto zmluvu vypovedať v 14 dňovej výpovednej lehote v prípade, Že

Užívateľ podstatne či opakovane porušuje svoje povinnosti podľa tejto zmluvy. Užívateľ je
oprávnený túto zmluvu vypovedať v 14 dňovej výpovednej lehote v prípade, že Vlastník
podstatne či opakovane porušuje svoje povinnosti podľa tejto zmluvy.

V rozsahu, v akom je to právne prípustné, strany vylučujú možnosť ukončiť zmluvu akýmkoľvek
iným spôsobom alebo z dôvodu, než sú dojednané V tejto zmluve.

V. Záverečné ustanovenia
Strany sa dohodli, že obsah tejto zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať len na základe
písomných, vzájomne odsúhlasených, vzostupne číslovaných dodatkov. obsah tejto zmluvy je
dôverný.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania účastníkmi zmluvy a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR
podľa 5 47a ods. 1 občianskeho zákonníka v nadväznosti na s 5a ods. ]. a 6 zákona č'' 2l1/20oo
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektoných zákonov (zákon o
slobode informácií).

Strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred podpisom starostlivo prečítali, že táto zmluva bola
spísaná na základe pravej, vážnej a slobodnej vôle a nie v tiesni, a že jej obsah je dostatočne
určitý a zrozumiteľný, pričom na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy'

4.4

4.3

5.1

5.2

5.3

V Bratislave dřla L7.L.Żo22
Z'yJBl'{líłslovakla 

3. r. o.
33t8/t2A o

Vo VĘľaši dřn 09.o2.2o22
Za Užívatel'a:

meno: lng. rt Záchenský

8R

Baus
ia: Z-BOX Project Manager

2

funkcia: obce Vígľaš

Packeta Slovakia s. r. o

Kopčianska 3338/82A
851 01 Bratislava

+421 221 201 135

info@packeta.sk
www.packeta.sk



V P.cketa
ZMLUVA PRE UMIESTNENIE Z.BOXU

názov/meno:
sídlo/adresa:
lČo:
e-mail:
tel' č.:

bank. účet:

(d'alej len,,Prenajímateľ')

názov:
sídlo:
lČo:
lČ opH:
zastúpená
e-mail:
tel. č.:

obec Vígl'aš
Zvolenská I,962 02 Vígľaš
00320382
starosta @vĺglas.net
+42L9O5 647 5O1-

sK35 0200 0000 0000 029224L2

a

Packeta Slovakia s. r. o.

Kopčianska 3338/82^,85]. 01 Bratislava - mestská časť petržalka

48 136 999
sK2120099014
Matúšom Bausom, na základe splnomocnenia
info@packeta.sk
+42L22L 201 135

ad resa pre e|e ktronickú fa ktu ráciu : fa ktu racĺa @ oa cke
(d'alej len,,Nájomca')

l. Predmet zmluvy
L1. Vlastník je oprávnený prenechať užívateľovĺ do užívania plochu o výmere 1é9-m' nachádzajúcu

sa na adrese: Malinovského 53/2,962 oz Vígľaš (d'alej len ,,Plocha"). Plánik a/alebo fotografie

Plochy je/sú prílohou tejto zmluvy.

I.2. Za podmienok tejto zmluvy Vlastník prenecháva bezodplatne Užívateľovi Plochu do užívania

a Užívateľ s tým súhlasí (d'alej len ,,Predmet užívanÍa"|.

1.3. Užívateľ je oprávnený Plochu užívať, a to za účelom umiestnenia, prevádzkovania, servisu a

prípadnej obmeny samoobslužného automatu slúžiaceho k vydávaniu zásielok a poskytovaniu

d'alších sluŽieb, ktoré Užívateľ ako podnĺkateľ v oblasti prepravných služieb ponúka (d'alej len

,,ZBoť').

lt. ZákIadné práva a povinnosti
2.L Vlastník zabezpečí Užívateľovi nerušené užívanie Plochy k dohodnutému účelu a prístup k nej

Užívateľovĺa verejnosti, to všetko 24 hodín denne a7 dní v týždnĺ.

2.2. V prípade, kedy nie je z dôvodu na strane Vlastníka dočasne možné umĺestniť ZBox na Ploche, je

Vlastník povinný umožniť Užívateľovi umiestniť ZBox na inom porovnateľnom mieste v blízkostĺ

za rovnakých podmienok.

2.3. Vlastník nie je oprávnený so ZBoxom akokoľvek manipulovaü najmä nie je oprávnený ho

premiestňovať či do neho zasahovať. V prípade potreby manipulácie so ZBoxom je Vlastník
povinný bezodkladne požiadať o súčinnosť UŽívateľa.
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V P.cketa

4.7

4.2

2.4. V prípade, že Vlastník zĺstí nefunkčnosť alebo poškodenie ZBoxu alebo hrozbu takéhoto
poškodenia, informuje o tom bezodkladne Užívateľa predovšetkým prostredníctvom tel.
kontaktu uvedeného v záhlaví tejto zmluvy.

2'5. V prípade, že je elektrĺcká energia nutná k prevádzke ZBox je vyrábaná pomocou solárnych
článkov na ZBoxe, Vlastník zabezpečí, že solárnym článkom nebude behom dňa nĺč tienĺť.
V prípade, źeZBox je napojený na elektrickú sieť, Užívateľ zabezpečí nepretržité pripojenĺe a
dodávky elektrickej energie k ZBoxu cez takúto sieť. Platba za dodávky elektrickej energie a

všetky d'alšie služby a činnosti, ktoré je Vlastník povinný činiť podľa tejto zmluvy, ide na vrub
Vlastníka.

lll. Odplata
3.1. Účastníci tejto zmluvy sa dohodli na tom, že prenechanie predmetu užívanĺa do užívania

Užívateľovi je bezodplatné.

lV. Skončenie užívania
Táto zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú

Každá zo strán je oprávnená túto zmluvu vypoveda{ a to i bez udania dôvodu v 3 mesačnej
výpovednej dobe. V prípade, že koniec výpovednej doby na základe výpovede podané
Vlastníkom pripadá na deň medzi 1. 10. roka a 30. 1. nasledujúceho roka (ochranná doba),
Užívanĺe končídeň bezprostredne nasledujúci po tejto dobe, tj. 31. 1. príslušného roka.

Vlastník je d'alej oprávnený túto zmluvu vypovedať v 1-4 dňovej výpovednej lehote v prípade, že
Užívateľ podstatne či opakovane porušuje svoje povinnosti podľa tejto zmluvy. Užívateľ je
oprávnený túto zmluvu vypovedať v 14 dňovej výpovednej lehote v prípade, že Vlastník
podstatne čiopakovane porušuje svoje povinnosti podľa tejto zmluvy.

V rozsahu, v akom je to právne prípustné, strany vylučujú možnosť ukončiť zmluvu akýmkoľvek
iným spôsobom alebo z dôvodu, než sú dojednané v tejto zmluve.

V. Záverečné ustanovenia
Strany sa dohodli, že obsah tejto zmluvy je možné menĺť alebo dopĺňať len na základe
písomných, vzájomne odsúhlasených, vzostupne číslovaných dodatkov' obsah tejto zmluvy je
dôverný.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania účastníkmi zmluvy a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR
podľa 5 47a ods.1 občianskeho zákonníka v nadväznosti na 5 5a ods. 1 a 6 zákona č'.2LL/2o0o
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektoých zákonov (zákon o
slobode informácií).

Strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred podpisom starostlivo prečítali, že táto zmluva bola
spísaná na základe pravej, vážnej a slobodnej vôle a nie v tiesni, a že jej obsah je dostatočne
určitý a zrozumiteľný, pričom na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy'

4.4

4.3

5.1

5.2

5.3

V Bratislave dňa 17.7.20Ż2
Z'yle*gľłstovakla 

Ü. r. o.
93tU82A o

8R

me Baus
a: Z-BOX Project Manager

Vo Vígľaši dňa o9.o2.2o22
Za Užívatelä:

o
C1

meno: I rtzá v

2

fun obce VĘľa
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