
 

ZMLUVA 
o zabezpečení pitného režimu dodávkou stolovej vody „AQUANATURA“ 

                       
     Dodávateľ: 

Obchodné meno:    SOPKA spol. s r.o., Kostolná pri Dunaji 214, 903 01 Senec   
IČO: 35791853, DIČ: 2020201887, IČ DPH: SK2020201887                 
Bankové spojenie:  TATRA BANKA SENEC 
Č. účtu:  2623400501/1100, IBAN : SK55 1100 0000 0026 2340 0501 
V zastúpení Ing. Pavel Kožík, tel.: +421 905 451 462, 
 e-mail: sopka@sopka.sk, konateľ 
  
( ďalej len „dodávateľ“) 
 
a 
 
Odberateľ: 
Obchodné meno:  Správa cestovného ruchu Senec s. r. o. 
Sídlo:   Námestie 1. mája 53/4, 903 01  Senec 
IČO: 44537476,   DIČ: 2022742293, IČ DPH: SK2022742293 
 
Bankové spojenie:     
 
Č. účtu:         IBAN:  
 
V zastúpení,    ,  tel.: +421 2 4592 3324,  
 
 e-mail:   scr@slnecnejazera.eu 
 
 
 ( ďalej len „odberateľ“)  

 
sa v zmysle  Obchodného zákonníka dohodli na uzavretí tejto Zmluvy o zabezpečení pitného 
režimu dodávkou balenej stolovej  vody  ( ďalej len „Zmluva“ ) za nasledovných podmienok: 
 
 

Článok I. 
1.1 Dodávateľ bude dodávať balenú pitnú vodu pod značkou „AQUANATURA“. Jedná sa 

o pitnú stolovú vodu vyrábanú technológiou SILVER AQUA Technology . Dodávateľ 
garantuje odberateľovi kvalitu  balenej vody v čistote a zložení, ktoré zodpovedá 
príslušnej norme schválenej hlavným okresným hygienikom., protokoly o skúške sú 
uložené v sídle spoločnosti dodávateľa, ktoré sú na vyžiadanie. 

1.2 Dodávateľ dodá výdajníky vody do prenájmu na odberné miesto: juh-karavánová recepcia 
1ks, juh-staničná recepcia 1ks, sever-stanová recepcia 1ks, sever-hlavná recepcia 1ks,  
sever recepcia Réca 1ks.      

 
 

Článok II. 
2.1 Dodávateľ sa zaväzuje dodávať odberateľovi balenú stolovú vodu uvedenú v Čl. I. tejto 

Zmluvy za podmienok ďalej stanovených touto Zmluvou.  
2.2 Odberateľ sa zaväzuje výhradne odoberať od dodávateľa dodanú balenú vodu uvedenú        

v Čl.I. tejto Zmluvy a platiť za ňu dodávateľovi kúpnu cenu za podmienok ďalej 
stanovených touto Zmluvou. 
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    Článok III. 
3.1 Dodávateľ sa zaväzuje dodávať balenú stolovú vodu odberateľovi vo vratných PET  

bareloch. Sanitáciu výdajníkov a servis zabezpečí dodávateľ  zdarma, minimálne raz za 3 
mesiace. Podmienky distribúcie a pravidelného zásobovania balenej stolovej vody sú 
stanovené v článku IV. 

3.2 Odberateľ sa zaväzuje výhradne  odoberať uvedenú balenú vodu uvedenú v Čl.I. tejto 
zmluvy a iba od dodávateľa SOPKA spol. s r.o. 

         
                                                       

Článok IV. 
Spôsob dodávania a odoberania 

4.1 Zmluvné strany si dohodli nasledujúci postup: odberateľ bude v období stanovenom v čl. 
7.1. mesačne dodávať na 3 odberné miesta na Slnečných jazerách v Senci minimálne 2 
barely pitnej stolovej vody do každého odberného miesta ako je uvedené v čl. 1.2.   
K poslednému dňu v mesiaci spätne dodávateľ vystaví odberateľovi faktúru so 
splatnosťou do 14 dní od vystavenia.  Počet odobratých barelov bude spísaných na 
dodacích listoch. 

4.2 V prípade  nedodržania platobných podmienok zo strany odberateľa si dodávateľ 
vyhradzuje právo účtovať odberateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05%  z dlžnej sumy 
za každý započatý deň omeškania.  

4.3 Spôsob výmeny prázdnych barelov za naplnené barely bude prebiehať nasledovne: 
dodávateľ pri pravidelnej dodávke vymení presný počet prázdnych barelov odberateľa za 
rovnaký počet naplnených barelov, resp. podľa požiadaviek odberného miesta. Dodanie 
bude zapísané na dodacích listoch. 

 
 

                                                            Článok V. 
Cenové ujednania 

Cena za balenú stolovú vodu "AQUANATURA" a prenájom výdajníkov na balenú vodu 
5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za 1 barel „AQUANATURA“   balenej stolovej vody 

bude  nasledovná: 1 barel 4,- €  + DPH. 
5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ bude faktúrovať prenájom výdajníkov vody v 

sume 100,- EUR + DPH za celé zmluvné obdobie.   
5.3 Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že cena PVC pohárov 100ks/bal. 0,2l  je 3,- EUR 

vrátane DPH.  
 

Článok VI. 
Zodpovednosť za škodu a vady na výrobku na strane odberateľa: 

6.1 V prípade spôsobenia škody na prenajatom výdajníku alebo vypožičaných bareloch z 
dôvodu zavineného poškodenia, zničenia, odcudzenia, straty, ďalej z dôvodu živelnej 
pohromy, neodborného zasahovania, alebo zasahovania v rozpore s inštrukciami 
dodávateľa je odberateľ povinný zaplatiť škodu na vyššie uvedených predmetoch 
(výdajník a barely) v plnej výške podľa platného cenníka dodávateľa v deň poškodenia. 

6.2 Dodávateľ sa zaväzuje v primeranej lehote dodať náhradný výdajník. 
 

Zodpovednosť na strane dodávateľa: 
6.3 Dodávateľ zodpovedá za vady na zmluvnom predmete a ďalších predmetov, ktoré sú 

súčasťou záväzku podľa tejto Zmluvy, podľa ustanovení Obchodného zákonníka. 
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Článok VII. 
Trvanie zmluvy 

7.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 7.7.2020 do 15.9.2020. 
7.2 Zmluvu je možné ukončiť len dohodou oboch strán alebo jednostrannou výpoveďou za 

podmienok uvedených v článku VIII. 
 

 
Článok VIII. 

Výpoveď zmluvy 
8.1 Dodávateľ môže vypovedať zmluvu v prípade opakovaného zavineného poškodzovania 

vypožičaného majetku dodávateľa odberateľom. Opakovaným poškodením sa rozumie 
spôsobenie škody aspoň 2x na tom istom druhu majetku. 

8.2 Dodávateľ ďalej môže vypovedať zmluvu z dôvodu 30 dňového omeškania platby na 
strane odberateľa a to za sankčných podmienok stanovených v odstavci 8.3 tohto článku. 

8.3 Odberateľ môže vypovedať zmluvu bez udania dôvodu s peňažitou sankciou vo výške 
hodnoty 3-násobku počtu odoberaných barelov vo výpovednom mesiaci.  

8.4 Odoberateľ taktiež môže bezsankčne vypovedať zmluvu z dôvodu nedodržania 
zmluvných podmienok na strane dodávateľa. 

8.5 Výpovedná lehota pre obe strany je jeden mesiac. 
 
 
                                                          Článok IX. 
                                                 Záverečné ustanovenia 
9.1 Zmluva sa podporne riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka 

a ďalšími súvisiacimi predpismi v účinnom znení v deň podpisu zmluvy.  
9.2 Túto Zmluvu je možné zmeniť len formou písomného očíslovaného dodatku, podpísaného 

oboma zmluvnými stranami. 
9.3 Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých po jednom obdrží každá 

zmluvná strana.  
9.4 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 

Zmluvné strany si Zmluvu prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú bez   
výhrad. 

 
 
 
 
 
V Senci dňa 6.07.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
..........................................................                                 .....................................................    

     dodávateľ                                                                            odberateľ 
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