
’ RÁMCOVÁ DOHODA
o zápožičke výdajníkov vody, poskytnutých službách a zabezpečení dodávok 

balenej pitnej vody Aqua Nature.

Dodávateľ :

Obchodné meno: Aquaservis Slovakia a.s.
Miesto podnikania: Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo
Zodpovedná osoba :
Prevádzkareň :

Mgr. Jana Hurtová
Kamenný Most č.120, 943 58 Kamenný Most

IČO: 51 913 852
DIČ; 2120828985
IČ DPH: SK2120828985
Bankové spojenie: VÚB a.s., Hlavná 59, Štúrovo 943 01
Číslo účtu: 4104268157/0200
IBAN: SK14 0200 0000 0041 0426 8157
Zápis: oddiel: Sa , vložka číslo : 10554/N , okresný súd Nitra
{ďalej len „dodávateľ")

a

Odberateľ :

Obchodné meno: Obec Pohronský Ruskov
Sídlo:
IČO:
Zastúpený:
DIČ/IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
BIC:
Zápis: Obchodný register Okresného súdu
(ďalej len „odberateľ")

sa v zmysle § 409 a následných ustanovení Obchodného zákonníka v platnom znení dohodli na 
uzavretí tejto Rámcovej dohody o výpožičke predmetu, a zabezpečení dodávky balenej pitnej vody 
ďalej len „Zmluva" ) za nasledovných podmienok:



článok I. 
Predmet zmluvy

1.1. Predmetom tejto zmluvy je dohoda o zabezpečení dodávok balenej pitnej vody Aqua Natura 
v balení 18,9 I pre odberateľa, podľa dohodnutých podmienok v tejto Zmluve, ako aj služby spojené 
s distribúciou a servisom. Balená pitná voda zodpovedá všetkým právnym predpisom a normám 
platným na území Slovenska. Aktuálny protokol o kvalite vody je dostupný na : www.aquaservis.sk

1.2. Predmetom tejto zmluvy je časovo pokračujúca zápožička výdajníka (-ov) vody, ktorý bude 
spoplatnený mesačným - správnym poplatkom, maximálne však do výšky 1 % z cenníkovej ceny 
predmetu zápožičky, s účinnosťou od 1.1.2022, za účelom zásobovania balenou pitnou vodou
u odberateľa. Predmet zápožičky je vlastníctvom dodávateľa, ktorý ho pri dodržaní podmienok 
uvedených v tejto Zmluve, ponechá naďalej v užívaní odberateľovi. Odberateľ potvrdzuje doterajšie 
i následné užívanie predmetu zápožičky za účelom, ku ktorému je výslovne určený.

Článok II. 
Odberné miesta

2.1. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať odberateľovi balenú pitnú vodu uvedenú v čl. I. bod 1.1. tejto 
Zmluvy za podmienok stanovených touto Zmluvou na všetky aktuálne ( Obec Pohronský Ruskov) 
odberné miesta odberateľa. Nové odberné miesto doručí odberateľ písomne, alebo e-mailom.

2.2. Odberateľ sa zaväzuje užívať na predmete zápožičky balenú pitnú vodu uvedenú v čl. I. bod 1.1. 
tejto Zmluvy, a platiť za ňu dodávateľovi dohodnutú cenu podľa čl. VI. bod 6.1. tejto Zmluvy.

Článok III.
Distribúcia - sanitácia - odvápnenie - servis - záručné podmienky

3.1. Distribúcia : bude v pravidelných časových intervaloch podľa aktuálnej spotreby odberateľa, 
pokiaľ nie je dohodnuté inak. Distribúciu ako i spôsob zásobovania, zabezpečí dodávateľ zadarmo. 
Dodávateľ sa zaväzuje distribuovať balenú pitnú vodu odberateľovi v obaloch na to určených, ktoré si 
u dodávateľa odberateľ požadované množstvo zakúpi do počiatočného stavu. V prípade, ak sa u 
odberateľa spôsobí na zakúpených bareloch škoda, poškodenie, strata, alebo znehodnotenie, ktoré sú 
z počiatočného zakúpeného stavu odberateľom, je povinný uhradiť dodávateľovi sumu : 8,34,-€ + DPH 
za každý takto poškodený kus. Dodávateľ tak nahradí tento poškodený kus novým, a započíta sa do 
počiatočného stavu zakúpeného počtu odberateľom. Faktúra je splatná podľa čl. IV. ods. 4.2 Zmluvy.

3.2. Interval a počet sanitácií: výdajníkov vody, spoplatnených podľa cenníka v čl. V. ods. 5.3., 
zabezpečí dodávateľ, podľa odsúhlaseného harmonogramu, alebo na požiadanie odberateľa.

3.3. Odvápnenie : výdajníkov vody, spoplatnených podľa cenníka v čl. V. ods. 5.3., zabezpečí 
dodávateľ, na požiadanie odberateľa.

3.4. Servis : poruchy na predmete zápožičky a náklady na servisnú opravu, spôsobené poškodením, 
zlomením, krádežou predmetu, ako aj doterajším riadnym prevádzkovým užívaním predmetu
u odberateľa, hradí v plnej výške odberateľ, podľa platného cenníku o náhradných dieloch uvedených v 
ČI.V. bod č. 5.4. a servisných opravách v bode č. 5.5.

3.5. Záručný servis 2 roky : sa vzťahuje len na nové, riadne zakúpené výdajníky vody u dodávateľa. 
Na repasované, použité a iné modelové typy zariadenia sa záruka nevzťahuje.

http://www.aquaservis.sk


článok IV.
Splatnosť a spôsob úhrady faktúr za balenú pitú vodu, služby a servisné úkony.

4.1. Splatnosť faktúr sa riadi od 1.5.2019 podľa zákona č.91/2019 Z.z. o neprimeraných obchodných 
podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle ktorého sa 
za jednu z neprimeraných podmienok stanovuje uhradenie kúpnej ceny v lehote splatnosti, najviac 
však 20 dní od dňa vystavenia faktúry za potravinu {Aqua Natura ) a k tomu dodané služby .

4.2. Preto sa dodávateľ a odberateľ dohodli v súlade s právnymi predpismi platnými v Slovenskej 
republike, že dodávateľská faktúra za potravinu (Aqua Natura ) a poskytnuté služby, bude riadne 
vystavená dodávateľom, a splatná do 20 dní od dňa vystavenia faktúry dodávateľom.

Článok V.
poplatok zo zápožičky - príslušenstvo - služby - náhradné diely ( ND) - servisné opravy

5.1. Zmluvné strany si odsúhlasili výšku poplatku zo zápožičky, ktorý je maximálne 1% z cenníkovej 
ceny predmetu zápožičky, a bude účtovaný mesačne. Predmet zápožičky, jeho súčasný, ako i následne 
užívaný počet, cenníková cena a výška správneho poplatku, je uvedená v tabuľke 5.1. bez DPH.

Tabuľka č. 5.1.

predmet zápožičky cenníková cena / ks počet ks max 1 % - správny poplatok zo zápožičky č.

Výdajník 208 - W (biely) 250,0000 € 1 2,50 € / ks / mesiac 1.
Výdaj ník 210 - UV lampa 333,3334 € X X 2.
Výdajník 208 - sóda s 5kg COz 750,0000 € x x 3.
Zostava 5 329,1667 € x x 4.
Zostava 9 395,8534 € x x 5.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že odberateľ zaplatí za ním požadované a dodávateľom dodané 
príslušenstvo k pitnému režimu, nasledovné platné ceny.

- cena za PC barel 18,9 1 je : 8,34,-€ bez DPH / ks
- cena za stojan na 4 PC je : 37,50,-€ bez DPH / ks
- cena za stojan na 8 PC je : 62,50,-€ bez DPH / ks
- cena za držiak pohárov je : 20,84,-€ bez DPH / ks
- cena za ochranný návlek na barel je : 6,25,-€ bez DPH / ks
- cena za tlakovú nádobu COz - 5 kg je : 150,00,-€ bez DPH / tlaková fľaša 5 kg
- cena za 5 kg náplne COz je : 16,67,-€ bez DPH / 5 kg náplne COz

5.3. Zmluvné strany sa dohodli, že odberateľ zaplatí za ním požadované a dodávateľom dodané 
služby nasledovné dohodnuté ceny.

Sanitácia ( kompletná chemická očista interných súčastí a dielov výdajníka ):
- cena sanitácie : 16,6667,-€ +DPH

Odvápnenie ( odvápnenie ventilov, rozvodov a nádrží od usadenín vápnika ) :
- cena odvápnenia : 10,4167,-€ + DPH



5.4. Zmluvné strany sa dohodli, že odberateľ zaplatí za požadované a dodané nové náhradní, 
ktoré boli poškodené, alebo zničené užívaním u prenajímateľa, nasledovné platné ceny.

- lievik s tŕňom ( biely, sivý):
- horná krycia doska ( biela, sivá ) :
- horná čelná doska ( biela, sivá ):
- výpustný ventil s kolenom ( červený, modrý a žltý):

14,59,-€
24,58,-€
22,91,-€
6,25,-€

+
+
+
+

DPH / ks 
DPH / ks 
DPH / ks 
DPH / ks

5.5. Zmluvné strany sa dohodli, že odberateľ hradí v plnej výške cenu servisnej opravy, ktorá vznikla 
riadnym užívaním, ako aj poškodením predmetu zápožičky u odberateľa, nasledovné platné ceny.

- oprava nefunkčnej elektroniky :
- oprava nefunkčnosti výdajníka s CO2 :
- oprava nefunkčnosti ohrevu teplej vody;
- oprava nefunkčnosti chladenia vody :
- oprava pretekajúceho, tečúceho výdajníka vody:

21,25,-€ + DPH
32.92, -€ + DPH
22.92, -€ + DPH
24,59,-€ + DPH
24,59,-€ + DPH

5.6. Dodané príslušenstvo, náhradné diely, opravy, sanitácia alebo odvápnenie, budú súčasťou faktúry 
za odobratú balenú pitnú vodu v daný mesiac. Faktúra je splatná podľa čl. IV. ods. 4.2.
Prenajímateľ je oprávnený jedenkrát ročne vždy po zverejnení ročnej miery inflácie Štatistickým 
úradom SR, upraviť výšku cien dodaných služieb a tovarov, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, o sumu 
zverejnenej ročnej miery inflácie. Táto zmena je pre zmluvné strany záväzná prvým dňom mesiaca 
nasledujúcim po mesiaci, v ktorom prenajímateľ písomne oznámi nájomcovi uplatnenie tejto inflačnej 
doložky a zvýšenie ceny o tento inflačný koeficient.

Článok VI. 
ceny za : balenú pitnú vodu - výdajníky vody (v zápožičke ) - poháre

6.1. Zmluvné strany sa dohodli, na cene balenej pitnej vody Aqua Natura v bareloch 18,9 I:

4,0000 € + DPH ( 4,80 € s DPH ) - od 1.1.2022
4,3334 € + DPH ( 5,20 € s DPH ) - od 1.1.2023
4,8334 € +DPH ( 5,80 € s DPH) - od 1.1.2024

6.2. Dodávateľ je oprávnený jedenkrát ročne vždy po zverejnení ročnej miery inflácie Štatistickým 
úradom SR, upraviť výšku ceny balenej pitnej vody Aqua Natura, ktorá je predmetom tejto zmluvy, o 
sumu zverejnenej ročnej miery inflácie. Táto zmena je pre zmluvné strany záväzná prvým dňom 
mesiaca nasledujúcim po mesiaci, v ktorom prenajímateľ písomne oznámi nájomcovi uplatnenie tejto 
inflačnej doložky a zvýšenie ceny o tento inflačný koeficient. Právo prenajímateľa uplatniť inflačnú 
doložku zaniká, ak ju neuplatní u nájomcu do konca kalendárneho roka, v ktorom miera inflácie bola 
zverejnená Štatistickým úradom SR.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ sa zaväzuje odberateľovi zabezpečiť požadované 
množstvo výdajníkov vody do zápožičky, podľa aktuálnej ponuky. Model a počet výdajníkov si určí 
odberateľ. Ponuka sa môže vzťahovať na časovo obmedzenú i neobmedzenú zápožičku, ktorá sa riadi 
predmetom zmluvy podľa či.l. a bodu 1.2.



ddmetom tejto zmluvy je zápožička predmetu (podľa aktuálnej ponuky dodávateľa ) a platba 
□hlásenej výšky poplatku, za každý predmet zápožičky podľa či.l. a bodu 1.2., ktorého cena je 

^ohodnutá a uvedená v tabuľke 5.1.. Odberateľ dostane k dispozícii požadované množstvo výdajníkov 
vody za účelom zásobovania balenou pitnou vodou na jeho prevádzke, na odsúhlasenú dobu uvedenú 
v zmluve. Odberateľ je povinný zabezpečiť pre výdajníky vody technické a legislatívne užívanie v jeho 
priestoroch a to tak, ako mu to stanovujú všetky normy a predpisy, ktorými sa musí ako ich 
prevádzkovateľa zároveň užívateľ riadiť, aby predišiel a zabránil akýmkoľvek možným škodám ich 
užívaním. Dodávateľ nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú riadnym užívaním predmetu 
zápožičky na prevádzkach odberateľa.

6.5. Zmluvné strany sa dohodli, že nová t.j. pokračujúca doba zápožičky, podľa odsúhlasených 
podmienok touto zmluvou platí na 3 roky a začína plynúť; od 1 / 2022 do 1 / 2025

6.6. Odberateľje povinný platiť dodávateľovi počas celej doby trvania platnosti zmluvy cenu 
zápožičkového poplatku a služieb s tým spojených, ako je dohodnuté v čl. V. bod. 5.1. až 5.6.

6.7. Odberateľ bude hradiť dohodnutú výšku poplatku a všetky služby dohodnuté touto zmluvou, ako 
aj dodané množstvo vody, na základe vystavených faktúr, ktoré dodávateľ zašle za každý ušlý mesiac,
k poslednému dňu daného mesiaca. Splatnosť faktúr je dohodnutá a platná podľa čl. IV a bodu č,4.2.

6.8. Odberateľ je povinný dodávateľovi písomne oznámiť každú škodu, poruchu či iný nedostatok na 
predmete zápožičky, ktorý zabraňuje v jeho riadnom užívaní odberateľom.

6.9. Riziko straty, odcudzenia, zničenia a poškodenia neoprávnením používaním predmetu nájmu, 
znáša v plnej miere bez ohľadu na mieru zavinenia odberateľ. Odberateľje povinný písomne, alebo 
inou dohodnutou formou, informovať dodávateľa o vzniku takejto skutočností, a vysporiadať sa s 
dodávateľom náhradou škody, podľa cenníkovej ceny predmetu uvedeného v tab. 5.1.

6.10. Zmluvné strany sa dohodli, na cene (cena platná pre rok 2022 ) za poháre, ktorých predaj sa 
riadi podľa aktuálne platnej legislatívy na území Slovenska.

- papierové poháre 50/bal. ; 1,5833 € + DPH (1,90 € s DPH )
- plastové (iná náhrada ) poháre 100/bal. : 2,0834 € +DPH ( 2,50 € s DPH)

Článok VII.
Výpoveď zmluvy - prolongácia zmluvy

7.1. Dodávateľ a odberateľ sú oprávnení po riadnom uplynutí dohodnutej doby zápožičky touto 
zmluvou, uvedenou bode 6.5., vypovedať ju bez udania dôvodu, a to formou písomnej výpovede, 
preukázateľne doručenej druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota v tomto prípade trvá dva mesiace 
a začína plynúť prvým kalendárnym dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede,
s povinnosťou doplatenia všetkých poplatkov ako je dohodnuté v článku V., ktoré sú splatné podľa 
článku IV. a bodu 4.2. v plnej výške.

7.2. Ak sa zmluva nevypovie, alebo inak písomne nedohodne, o jej ukončení, šesť týždňov pred jej 
oficiálnym vypršaním platnosti, ako je dohodnuté v článku VI. v bode 6.5., zmluva sa automaticky 
predlžuje o ďalšiu takú istú platnú dobu, touto zmluvou dohodnutú, na ďalšie také isté dlhé a platné 
obdobie, s obdobne platnými podmienkami, ako je stanovené a dohodnuté touto základnou zmluvou. 
Obdobne to platí aj pri nasledujúcom periodickom predlžovaní nasledujúceho predĺženia.



73. Ak zmluvu vypovie odberateľ bezdôvodne a predčasne, bez písomne zdeklarovaného dôvdfllí, sfôr 
ako je stanovená doba platnosti zmluvy podľa čl. VI. bod 6.5., a bez preukázateľného porušenia 
zmluvných podmienok tejto zmluvy dodávateľom, je odberateľ povinný doplatiť všetky poplatky zo 
zápožičky, ako aj poskytnuté a dodané služby dohodnuté touto zmluvou, do konca riadnej platnosti 
tejto zmluvy, ktorá je dohodnutá v čI.VI. bod 6.5., v plnej výške, podľa platných cien a ceny služieb 
uvedených v čl. V. Splatnosť takejto faktúry je podľa ČI.IV. bod 4.2.

Článok VIII.
Ukončenie zápožičky podľa či. I bod 1.2.

Rámcová dohoda uzatvorená touto zmluvou zaniká :

8.1. Písomnou dohodou oboch zmluvných strán ojej ukončení

8.2. Písomnou výpoveďou zo strany dodávateľa či odberateľa

8.3. Zánikom predmetu zápožičky, pri dodržaní podmienok čl. VII. v bodoch 7.1., 7.2. a 7.3.

Článok IX. 
Záverečné a zrušujúce ustanovenia

9.1. Ak niektoré ustanovenia Zmluvy nie sú celkom, alebo sčasti účinné, alebo neskôr stratia účinnosť, 
nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy.

9.2. Zmluvné vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka (zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov).

9.3. Túto Zmluvu je možné meniť len formou písomnou, a to s očíslovaným dodatkom, podpísaným 
oboma zmluvnými stranami.

9.4. Zmluva je vyhotovená vo dvoch vyhotoveniach, z ktorých po jednom si prevezme každá zmluvná 
strana.

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

V  dňa 2022 V Štúrove, dňa : 30.12.2021

f- ' i ľf

Aquaservis Slovakia a.s.

IČO- S I
'• Sl<2120828985

distribúcia - 0915 900 300


