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       Zmluva Kas /2020 

 

Zmluva o poskytovaní služieb 

 

 

Poskytovateľ     

 

Obchodné meno: Aqua Core s.r.o. 

So sídlom: J.Bottu3, Banská Bystrica 974 01 

zastúpená: Ing. Strmeň Jakub,  konateľ spoločnosti 

IČO: 47 071 982  

DIČ: 2023746912 

IČ DPH: SK202 374 6912 

Bankové spojenie: 0900 – Slovenská sporiteľňa, a. s., pobočka Banská Bystrica 

  č. účtu: SK0709000000005123602151 

Kontakt: Ing. Jakub Strmeň – konateľ spoločnosti, tel.: +421 917 799 514 

 

(ďalej len „Poskytovateľ“)  na strane jednej 

a 

 

Odberateľ 

 

Obchodné meno: „V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce 

zastúpená:  PhDr. Miriama Brachová riaditeľka ZSS 

IČO: 00357 995 

DIČ: 2021248636 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

č. účtu: SK38 8180 0000 0070 0030 7231 

Kontakt: 0905 500 224, 038/5318 127 

 

 

(ďalej len „Objednávateľ“ ) na strane druhej a spolu s Poskytovateľom ďalej len („Zmluvné 

strany“) 

 

uzavreli v zmysle § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka zmluvu o poskytovaní služieb 

(ďalej len „Zmluva“): 

 

Čl. I  

Predmet zmluvy 

 

1. Na základe Zmluvy sa Poskytovateľ zaväzuje poskytovať Objednávateľovi v rozsahu a za 

podmienok dojednaných v Zmluve a podľa pokynov Objednávateľa služby v oblasti dodávky 

pramenitej vody, výdajníkov vody, iných doplnkových tovarov a služieb a vykonávať činnosti 

špecifikované v Zmluve (ďalej len „služby“). Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť 

Poskytovateľovi za vykonané činnosti dojednanú cenu podľa prílohy č. 1 Cenovej ponuky. 
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Čl. II 

Práva a povinnosti  

 

1.Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby podľa Zmluvy riadne, včas, čestne a svedomito 

s vynaložením odbornej starostlivosti v dohodnutom termíne a tak, aby boli chránené práva a 

majetok Objednávateľa. 

 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa nasledovné služby: 

 

- prenájom a dodanie výdajníkov vody, ktoré slúžia na ohrev a chladenie vody (ďalej len 

„výdajník“), 

 

- výdajník sa prenajíma na dohodnuté obdobie (viď Čl.IX, odst. 1), v zmysle 

dohodnutých obchodných podmienok a za dohodnutú cenu, 

 

- zabezpečiť riadnu údržbu a prevádzku výdajníka, 

 

- zabezpečiť dodávky stolovej pramenitej vody na základe Objednávateľových 

písomných alebo telefonických objednávok, 

 

- zabezpečiť, aby dodávaná pramenitá voda zodpovedala všetkým normám, predpisom 

a nariadeniam príslušných orgánov SR, 

 

- vykonávať sanitáciu výdajníka vody (2 sanitácie za obdobie 12 mesiacov) počas celej 

doby prenájmu výdajníka vody bezplatne.  

 

3. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečovať riadne a včasné zabezpečenie služieb. 

 

4. Poskytovateľ dodá vydajníky vody, vrátane prvého vybavenia galónmi s vodou dňa: 

03.0.2020 

 

Čl. III 

Poskytovanie služieb 

 

1. Objednávateľ je povinný poskytovať Poskytovateľovi v súlade s ustanoveniami Zmluvy na 

základe jeho žiadosti súčinnosť tak, aby nebolo obmedzené poskytovanie služieb 

Poskytovateľom podľa Zmluvy. 

 

2. Objednávateľ zabezpečí zázemie pre zamestnancov Poskytovateľa, umožní prístup 

zamestnancom Poskytovateľa do priestorov súvisiacich s poskytovaním služieb Poskytovateľa 

a zabezpečí dodávku potrebných energií na zabezpečenie poskytovaných služieb v priestoroch 

Objednávateľa. 

 

3. Na požiadanie Objednávateľa Poskytovateľ zaškolí potrebný počet osôb, ktoré vyhovujú 

individuálnym požiadavkám Objednávateľa a ktoré Objednávateľ určí na obsluhu zariadenia. 

 

 

4. Objednávateľ sa zaväzuje používať pri prevádzke výdajníka vody len fľaše dodávané od 

poskytovateľa. 
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Čl. IV 

Cena a platobné podmienky 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ zaplatí za riadne a včasné poskytnutie služieb 

podľa Zmluvy cenu, ktorá je definovaná v prílohe č. 1 Cenová ponuka (ďalej len „Cena“). 

 

2. Cenu za poskytované služby sa poskytovateľ zaväzuje fakturovať jedenkrát za mesiac a to 

vždy k poslednému dňu v mesiaci, ak sa s odberateľom nedohodne inak. Doba prenájmu začína 

plynúť  dňom poskytnutia služieb podľa tejto Zmluvy. 

 

3. Zmluvné strany si dohodli Cenu na základe vzájomnej dohody podľa cenovej ponuky na 

mesačný prenájom. Cena mesačného prenájmu je pevná podľa cenovej ponuky.   

 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že v Cene  sú zahrnuté všetky náklady na servis, údržbu 

a sanitáciu zariadení. 

 

5. Všetky ceny  sú uvádzané bez DPH. DPH sa pripočítava k cene podľa príslušného zákona 

platného v čase fakturácie. 

 

6. Cena za poskytnuté služby podľa Zmluvy bude splatná vždy podľa faktúry doručenej na 

adresu objednávateľa, v dobe splatnosti uvedenej na faktúre. Faktúra je splatná do 30 

pracovných dní od jej doručenia Objednávateľovi. Pri úhrade faktúry sa ako variabilný symbol 

vždy uvedie číslo faktúry. V prípade omeškania úhrady faktúry má Poskytovateľ právo na úrok 

z omeškania vo výške  0,05 % zo sumy nesplateného záväzku za každý deň omeškania. 

Objednávateľ je v omeškaní, ak riadne a včas nesplní svoj záväzok, a to až do doby úplného 

splatenia záväzku. 

 

 

7. Vždy k 31.12. sa vykoná inventúrny súpis galónov, výdajníkov vody, držiakov na poháre a 

stojanov na galóny u odberateľa podľa dodacích listov za predošlý rok. V prípade, že fyzický 

počet nebude súhlasiť so stavom podľa dodacích listov, Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť 

Poskytovateľovi za stratu jednotlivých položiek Ceny za jednotlivé položky podľa cenníka 

uvedeného v prílohe č.1 tejto Zmluvy. Po inventúrnom súpise vystaví Poskytovateľ faktúru za 

stratené/poškodené položky najneskôr do 15 dní po vykonaní inventúry.  

 

Čl. V 

Spôsob a výkon služieb 

 

1. Výdajník zostáva počas celej doby trvania Zmluvy majetkom Poskytovateľa. Po skončení 

platnosti tejto Zmluvy je Objednávateľ povinný vrátiť  veci vo vlastníctve Poskytovateľa 

pričom každé ďalšie užívanie poskytnutých vecí Objednávateľom sa bude považovať za 

neoprávnené  užívanie cudzej veci. 
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Čl. VI 

Ostatné 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté pôsobením 

vyššej moci ani za škody, ktoré Poskytovateľ nezavinil. Pokiaľ vznikne škoda tým, že 

Objednávateľ, jeho zamestnanci poverený obsluhou zariadenia alebo iné, pre neho konajúce 

osoby manipulujú so zariadením  v rozpore s pokynmi Poskytovateľa na obsluhu alebo inak 

neodborne, je objednávateľ povinný uhradiť Poskytovateľovi náklady na odstránenie škody. 

 

Čl. VII 

Platnosť a ukončenie Zmluvy 

 

1. Doba trvania zmluvy: 04.08.2020 – 03.08.2023 

 

2. Zmluva môže byť predčasne ukončená a to: 

a) písomnou dohodou oboch zmluvných strán, 

b) výpoveďou, 

c) okamžitým odstúpením od Zmluvy. 

 

3. Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek Zmluvná strana. Výpovedná lehota je 30 dní a začína 

plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede 

druhej zmluvnej strane a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho 

mesiaca. Výpoveď musí byť uskutočnená písomne, a musí byť zaslaná doporučeným listom 

druhej zmluvnej strane na adresu jej sídla. Vypovedanie zmluvy pred ukončením jej trvania v 

dobe platnosti nie je spoplatnené žiadnou sankciou.  

 

4. Ak jedna Zmluvná strana poruší Zmluvu podstatným spôsobom, má druhá Zmluvná strana 

právo okamžite odstúpiť od Zmluvy. Podstatným porušením Zmluvy sa rozumie: 

a)Meškanie s úhradou faktúr viac ako 30 dní, 

b)Premiestňovanie prenajatého majetku bez súhlasu Poskytovateľa, 

c)Nedostatočná ochrana prenajatých služieb, ktoré sú majetkom Poskytovateľa pred 

odcudzením alebo následným následné odcudzením majetku Poskytovateľa. 

 

 

5. V prípade okamžitého skončenia zmluvného vzťahu sa objednávateľ zaväzuje: 

a) Umožniť pracovníkom Poskytovateľa odobratie poskytnutých služieb najneskôr 

nasledujúci deň po doručenej výzve Objednávateľovi. V prípade nemožnosti doručiť 

výzvu sa Objednávateľ zaväzuje, že on ani jeho pracovníci nebudú brániť odobratiu 

poskytnutých služieb. V prípade, že Objednávateľ bude brániť odobratiu poskytnutých 

služieb má Poskytovateľ právo vymáhať nárok súdnou cestou. 

 

 

 

b) Ak Poskytovateľ zistí že poskytnuté služby sú poškodené, nie jeho vinou, Objednávateľ 

sa zaväzuje nahradiť vynaložené náklady Poskytovateľom na jeho opravu. Ak je 

zariadenia poškodené, neopraviteľné, alebo ak bolo odcudzené, Objednávateľ sa 

zaväzuje nahradiť jeho zostatkovú hodnotu  v plnom rozsahu. 

 

6. Zmeny v rozsahu zapisovaných skutočností do obchodného registra a registra 

poskytovateľov sociálnych služieb týkajúce sa údajov o obchodnom mene, sídle, štatutárnych 




