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zulayAovÝpožtčxn
uzatvorená v zmysle § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka

(ďalej ako,,zmluva(')

Požičiavatel': Lidl Slovenská republika, v.o.s.

Sídlo: Ružinovská lE,82l 02 Bratislava
zastúpený: pán Tomáš Bezák,nazáklade plnej moci a pani Zuzana Sobotová, na

základe plnej moci
Bankové spojenie: VUB, a.s.

IBAN: IBAN: SK50 0200 0000 0017 1817 2754
IČo: 35 793 783

(d'alej,,požičiavatel"')

Vypožičiavatel': CentrumsociálnychslužiebKežmarok
Sídlo: Pod lesom 6, 060 01 Kežmarok
zastúpený: Mgr. Daniela Pichnarčíková, íiaditeťka CSS
Bankóvé spojenie: Štátnapokladnica
IBAN: SK02 8180 0000 0070 005I 3422

tČo: |7149915

(ďalej,,vypožičiavateť")

čt. t
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je závázok požičiavatela odovzdať vypožiČiavateťovi na

bezoclplatné užívanie nehnuteťnosti, a to:

- 1 ks kóš na potraviny umiestnený v predajni potravín a spotrebného tovaru Lidl
v Kežmarku (ďalej len ,,predajňa") v priestore za pokladnicami a čast'priestoru okolo

koša v predajni, ktorý bude riadne označený (ďalej len ,,predmet výpoŽiČky"). KÓŠ je

nrajetkom požičiavateťa. Predmetom tejto zmluly je tiež úprava vzájomných práv a

povinností zmluvných strán.

čt. tI
Účel zmluvy

1. Účelonr tejto zmluvy je vypožičanie nehnutefností uvedených v Cl. L tejto zmluvy, ktoré

sú vo výlučnom vlastníctve požičiavatel'a, za účelom realizácie projektu dlhodobej

potravinovej zbierky pod názvom ,,Podel'sa a pomóž"
2, Požičiavatef sa touto zmluvou zavázuje umožniť r,ypožičiavatel'ovi na predmete výpožičky

rea\izovať projekt vypožičiavateťa pod názvom,,Podel' sa a pomóž",

3. Požičiavateť týmto umožňuje vypožičiavateťovi na uvedených nehnuteťnostiach vykonat'

práce súvisiace s realtzácíou projektu potravinovej zbierky pod názvom ,,Podel' sa

a pomóž".
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Požičiavateť týmto prenecháva vypožičiavatefovi právo užívat'nehnuteťnosti uvedené v Čl,

I počas celej dížky zmluvného vzt'ahu bezodplatne.

Všetky škody spósobené na predmete výpožičky počas doby výpožičky odstráni na vlastné

náklady vždy požičiavateť.

1.

čt. nI
Spósob užívania predmetu výpožičky

Vypožičiavatel' sa zavázuje, že predmet zmluvy bude užívat' len na ÚČel a spÓsobom

dohodnutým v tejto zmluve.

V prípade, že dójde k porušeniu zmluvných podmienok vypožičiavateťom, je oprávnený

požičiavateť okamžite odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy je úČinné jeho doruČením

vypožičiavatel'ovi.
čt. tv

Doba výpožičky
Táto zmluv a sa uzatvára na dobu určitťr, od dria nadobudnutia ťlčir.nosti tejto zmluvy do

času ukončenia projektu, V prípade r.rkončenia projektu bude požičiavatel' o termíne vopred

vypožičiavatel'a informovat' pí somne mailom.

l.

čt. v
Práva a povinnosti zmluvných strán

Sociálne štandardy/ekolo gické štandardy/Compliance

1, Prostredníctvom projektu ,,Potlel'sa a pomóžo' vypožičiavatel'a uskutočňuje vypoŽiČiavatel'

vo svojom mene a lla svoju zodpovednosť zbierku trvanlivých/suchých potravín

v priestoroch predajne požičiavatela, v rámci ktorej zákazníci nakupujúci v predajni

požičiavateťa móžu po zakúpení potravín podťa vlastného uváženia odovzdat'

trvanlivé/suché potraviny do koša na potraviny umiestneného v predajni požičiavateťa

v priestore za pokladnicami, ktorý bude pre tento účel riadne označený,

2. Obsah konkrétneho koša bude pre ťrčely potravinovej pomoci, ktorú zabezpeČi

vypožičiavatel' vo vlastnej réžií.

3. Požičiavatel' je zároveň hlavným partnerom projektu ,,Podel' sa a pomóž" a zabezpeči jeho

propagáciu prostredníctvom sociálnych sietí, predajní požičiavateťa a letákov požičiavateťa.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že vypožičiavateť je povinný pravidelne, min. lx za týŽdeň

uskutočniť vyprázdnenie koša a odvoz trvanlivých/suchých potravín. V prípade, ak dójde

k naplneniu koša trvanlivými/suchými potravinami skór ako je dohodnutý odberný termín

v zmysle tohto bodu, je vypožičiavatef povinný vyprázdnit' kóš na zák\ade vyzvanta

kontaktnou osobou požičiavatel'a, a to do dvoch dní odo dria výzvy požičiavatel'a.

5. O prvej povinnosti la vyprázdtrenie koša a odvoz trvanlivých/ suchých potravín bude

požičiavatef informovať písomne mailom vypožičiavatel'a po sptrstení projektu.

6. Vypožičiavateť sa zavázuje hlásit' požičiavateťovi množstvo odvezených potravín

prostredníctvom formulára umiestneného na webovej stránke:
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www.spolocenskazodpovednost.sk/zbierkapotravin, a to najneskór do 24 hodín odo dňa

odvozu potravín. Zmluvné strany sa dohodli, že mernou jednotkou na hlásenie množstva

bude 1 nákupný vozík.
7. Kontaktnými osobami pre účely plnenie tejto zmluvy sú:

Vypožičiavatel':

Meno, Priezvisko: Helena Šuligová
Pevná linka: 052 4566275
Mobil: 0910 943 072

email : hsuligova@gmail. com

Požičiavatel':

Kontakt pre odber tovaru do predajne potravín Lidl:

Kontakt pre zmluvné podmienky:
Meno, Priezvisko: Zazana Sobotová

Pevnálinka:02 58 279 523

Mobil: 0903 354 869

emai l : zuzana. sobotova@lidl, sk

8. Vypožičiavatefzodpovedá zaío,ževšetkyprípadné zákonnéustanoveniaspadajúcedojeho

oblasti zodpovednosti budú dodržané a to aj u tretích osób podiefajúcich sa na plnení

Zmhvy. Toto platí predovšetkým na dodržiavanie protikorupčných, protikartelových

právnych predpisov a všeobecn e závázných právnych predpisov na úseku ochrany osobných

údajov a všetkých povinností vyplývajúcich v súvislosti s európskymi hospodárskymi,

obchodnými a finančnými sankciami, Vypožičiavateť sa zavázlýe, že zamestnancov, ktorí

sú poverení plnením zmluvne dohodnutých úIoh a činností oboznámit' s príslušnými

všeobecne záváznými právnymi predpismi na úseku ochrany osobných Údajov a týchto

písomne zaviazat' povinnost'ou zachovávania mlčanlivosti. V prípade ak vypožičiavateť

bude poverený požičiavateťom spracúvať osobné údaje sú zmluvné strany povinné vopred

uzatvoriť osobitnú dohodu o spracovaní osobných údajov, v ktorej sa upravia podrobnosti

tohto získavania, spracúv ania a využívania osobných údaj ov.

9. Vypožičiavateť vyhlasuje, že ním alebo jeho subdodávateťmi poverené osoby nie sú uvedené

na žiadnej sankčnej listine v zmysle smernice (ES) 881/2002 (Antiteroristická úprava) alebo

na poclobrrej listine alebo na listine nahrádzajúcej vyššie uvedené listiny, vždy k ich
platnérnu zneniu, a že tak on ako aj jeho subdodávatelia takírto osobu ani nepoveria.

10. Zmluvné strany sa dohodli, že vypožíěiavatel' je povinný dodržiavat' v oblasti svojej

činnosti sociálne a ekologické minimálne štandardy. Tieto minimálne štandardy sú

stanovené v Etickom kódexe spoločnosti Lidl (zakladajúcom sa na BSCI Code of Conduct)

(ďalej len "Etický kódex"), ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy a ktoré vypožiČiavateť

uznávaako základ Zmlwy, /' /
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11 Vypožičiavateť sa zavázllje upustiť od akýchkol'vek finančných príspevkov/darov voči

zamestnancom, členov štatutárnych orgánov alebo povereným osobrám požičiavateťa alebo

ich blízkym osobám.

12. Porušenie ustanovení bodov 7. až 10, oprávňuje požičiavateťa predovšetkým stanoviť

vypožičiavatel'ovi primeranú lehotu na odstránenie porušenia uvedených povinnostÍ. V
prípade márneho uplynutia lehoty je požičiavateť oprávnený s okamžitou účinnosťou

odstupiť od tejto zmluvy.

13. Vypožičiavateť umožní vykonať kontrolu dodtžiavania bodov 7 . až 10. (predovŠetkým

Etického kódexu) a to buď samotnému požičiavateťovi alebo požiéiavateťom na to urČenej

a k mlčanlivosti zaviazanej tretej osobe (napr. auditor). Za týmto úěelom vypoŽiČiavateť

. poskytne požiěíavateťovi na jeho vyžiadaniebezzbytoěného odkladu vysvetlenia, poskytne

bez zbytoěného odkladu všetky potrebné Informácie (napr. dokumenty) k dispozícii a

umožní požičiavateťovi alebo tretej osobe vykonať kontrolu jeho prevádzky.

14. Upozomenia na porušenie platného práva zo strany požičiavateťa, vypoŽiČiavateťa

alebo ich zamestnancov móže byť oznétmené nasledovne:

Osobe zodpovednej za Compliance:
tel. +421 58 279 4I3 , e-mail: compliance@lidl,sk

Elektrorrickým systémom :

www. lidl. sk/compliance

čt. vr
záverečné ustanovenia

Zmluvné strany prehlasujú, žetáto zmluva bola uzavretá slobodne,vážne, bez skutkového

alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo zanápadne nevýhodných podmienok.

ostatné právne vzt'ahy súvisiace s výpožičkou nehnutel'nosti špecifikovaných v Čl. I. t"jto

zmluvy neupravené touto znrluvou sa riadia platnými právnymi predpismi,

Akékol'vek zmeny tejto zmluvy móžu byt'vykonané len po vzájomnej dohode zmluvných

strán vo forme písomných dodatkov k tejto zmluve.

Po uplynutí doby výpožičky bude vrátený predmet výpožičky požičiavateťovi.

Táto zmluva nadobúda účinnosť v deň jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

Zmluvné strany sa dohodli, že sú povinné poskytnút' si akékoťvek výzvy, informácie,

faktúry, listiny či iné skutočnosti v zmysle tejto zmluvy (ďalej aj ako ,,písomnost"') písomne

a tiež sťr povirrné doručit' ich dlul'ei zlnluvnej strane osobne (prípadne dolučovatel'om)

alebo prostredníctvom aspoti doporučenej listovej zásielky na adresu druhej zmluvnej

strany uvedenú v záh\avi tejto zmluvy, prípadne na inú adresu, ak druhá zmluvná strana

písomne požiada, aby jej boli písomnosti doručované na inú adresu. Písomnost' sa považuje

za doručenú v deň, keď ju zmluvná strana ako jej adresát pri osobnom doručovaní druhou

zmluvnou stranou ako odosielateťom prevzala a túto skutočnosť vlastnoručným podpisom

potvrdila na kópii doručovanej písomnosti alebo na desiaty (10.) deň od dňa, keď bola
písomnost'podarrá aspoň na doporučenú poštovú prepravu pri doručovaní prostredníctvom

aspori doporučenej listovej zásielky a ío bez ohl'adu na úspešrrost' doručenia takejto
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písomnosti, ibaže neúspešnosť doručenia žiadnym spósobom nespósobil adresát. Bez

ohťadu na vyššie uvedené sa písomnosť považuje za doručenú v deň, keď ju zmluvná stíana,

ktorá je jej adresátom, odmiet|a ptevziať alebo odmietla potvrdiť prevzatie písomnosti

napriek tomu, že písomnost' prevzala.

7 . Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, zktorých požiěiavatel a vypožiČiavatef

dostanúpo 1 rovnopise.

Vypožičiavatel':

Centrum sociálnych služieb Kežmarok

v Kežmarku,27.7.2020

Centrum soclálnych služieb

l(ežmarok

Pod lesom 6

N

R

Požičiavatel':

LIDL Slovenská republika, v.o.s.

v Bratislave,..,... 3,1.. JtlL. 2020

-Z,1
nej moci

le plnej moci

vedúca oddelenia csR koordinácie

_Lidl 
Slovenská rep, l h |i\a, t,.o,tl.x*uztnovská 1lE, 821 02 lJratislav:

lCO: 
_3579378 3 DlČ: 2O2O279415

lc - DPH: s<zozozigjiš " "

Lidl


