
DOHODA 

O DOČASTNOM ZAPOŽIČANÍ ZBERNÝCH NÁDOB 
uzatvorená podra ustanovenia § 269 odsek (2) Obchodného zákonníka 
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: LIDL Slovenská republika v.o.s. 

: Ružinovská IE, Bratislava 821 02 
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: 2020279415 

: SK2020279415 

: Obchodný register Okresného súdu Bratislava l, 
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VI. ZÁ VEREťNÉ USTANOVENIA 

1. Právne vzťahy medzi poskytovateľom a objednávateľom vyplývajúce z Dohody sa 
riadia príslušnými právnymi predpismi platnými na úzeoú Slovenskej republiky, najmä 
zákonom č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v ZIlení neskorších predpisov. 

2. Neúčinnosť, neplatnosť a/alebo nerealizovateľnosť jednotlivých ustanovení tejto Dohody sa 
nedotýka účinnosti zostávajúcich ustanovení tejto Dohody. Strany Dohody sa zaväzujú, že 
neúčinné, neplatné alebo nerealizovateľné ustanovenia nahradia takým účinným 

a realizovateľným ustanovením, ktoré sa pokiaľ možno čo najviac približuje pôvodnému 
úmyslu strán Dohody To platí primerane aj pre chýbajúce ustanovenia v tejto zmluve. 

3. Dohodu možno meniť písomnými dodatkami, s ktorými musia súhlasiť obe zmluvné strany. 

4. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom začatia trvania dohody. 

5. Neoddeliteľnou súčasťou Dohody sú nasledovné prílohy: 
Príloha č.1- Tabuľka s názvom - ZOZIlam predajní LIDL 
Príloha č.2 - Kópia plnej moci udelenej 
Príloha č.3 - Kópia plnej moci udelenej pánovi ĽubollÚrovi Petríkovi 

6. Dohoda je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch v jazyku slovenskom, každá zo zmluvných 
sbin: obdrž{ jedno (1) vyhotovenie v slovenskom jazyku. 
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V Bratislave dňa 31.01.2014 
LIDL Slovenská republika v.o.s. 
Ľubomír Petn'k, 
na základe plnej moci 

Stanislav Čajka, konateľ 
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