
Zmluva o prevádzkovaní nápojových automatov 
s komplexným zabezpečením služieb 

 
 
 

Prevádzkovateľ:     :  Rastislav Kada - PrimaCoffee , súkromný podnikateľ 
              Obchodné meno: Rastislav Kada 
              Miesto podnikania: A.Hlinku 30, 960 01 Zvolen 
   Zapísaný v živnostenskom registri ObÚ vo Zvolene 611-10717 
   DIČ:       1038125363 
                                    IČO:        37 553 941 
   Bankové spojenie:  
   Číslo účtu:  
 
 
Užívateľ:          Špecializovaný liečebný ústav Marína, štátny podnik    
   Ul. Sládkovičova 311/3, 962 37  Kováčová   
   Zastúpený: MUDr. Vladimírom Čavojom – riaditeľom 
   Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, 
   Oddiel Pš, Vložka číslo 66/S      
   DIČ: 2021328045 
   IČO: 00165476 
   Bankové spojenie:  
   Č.účtu:  
 
                                                                             
uzatvárajú zmluvu o prevádzkovaní nápojových automatov s komplexným 
zabezpečením služieb 
 

Článok I. 
P r e d m e t   z m l u v y 

 
                                      
A. Predmetom zmluvy je prevádzkovanie 2 kusov nápojových automatov, jeden  výdajný 

kusový automat na sladkosti , 1 kus výrobníka chladenej a ohrievanej vody, ročný nájom 
1.000,- Eur a komplexné zabezpečovanie služieb spojených s prevádzkou týchto 
automatov. Špecifikácia vyššie uvedených automatov bude uvedená na dodacom, resp. 
montážnom liste a ich inštalácia v prevádzke užívateľa bude potvrdená užívateľom. 
Kusový automat a nápojové automaty budú umiestnené v dohodnutých priestoroch ŠLÚ 
Marína š.p. Kováčová. 

 Prevádzkovanie uvedených výdajných automatov bude realizované za nasledovných 
podmienok: 

                                                
B. Prevádzkovateľ sa zaväzuje: 

1) Zabezpečovať komplexnú nepretržitú prevádzku automatov, dopĺňať automaty 
ingredienciami potrebnými na prípravu nápojov na svoje náklady, prípadné poruchy 
odstrániť maximálne do 12 hodín. V prípade vážnych porúch poskytnúť náhradný 
automat. 

2) V rámci komplexného zabezpečovania služieb znášať všetky náklady na servisné 
zásahy nutné pre nepretržitú prevádzku 

 



3) Poskytovať nápoje v nápojových automatoch v cenovom rozmedzí od 0,20 EUR do 
0,30 EUR za jeden podaný nápoj. 

 
4) Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že v priestoroch užívateľa bezplatne umiestni a bude 

prevádzkovať 1 kus výrobníka chladenej a teplej vody. 
 

5) Prevádzkovateľ sa zaväzuje uhradiť ročný nájom za spotrebované energie vo výške 
1.000,- Eur vždy začiatkom kalendárneho roka so splatnosťou do konca januára. 

 
6) V prípade morálneho opotrebenia automatov a záujmu užívateľa o výmenu 

opotrebovaných automatov za nové automaty sa prevádzkovateľ zaväzuje vymeniť 
tieto automaty za nové najskôr po 4 rokoch. 

 
C. Užívateľ sa zaväzuje: 
 

1) Umožniť pracovníkom prevádzkovateľa vstup do objektu, v  ktorom sú umiestnené 
automaty za účelom poskytovania služieb 

 
2) V prípade predčasného ukončenia zmluvného vzťahu sa užívateľ zaväzuje umožniť 

prevádzkovateľovi vykonať demontáž a odinštalovanie umiestnených automatov 
v priestoroch užívateľa. Prevádzkovateľ sa v tomto prípade zaväzuje zabezpečiť 
demontáž uvedených automatov najneskôr do 3 dní od dátumu ukončenia zmluvného 
vzťahu. 

 
3) Obidve zmluvné strany sú si vedomé, že automaty a tržba z automatov, ktorých 

prevádzku zabezpečuje prevádzkovateľ, je výlučným vlastníctvom firmy Rastislav 
Kada - PrimaCoffee. 

 
 
 
 

Článok II. 
D o b a   t r v a n i a   z m l u v y 

 
1) Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu a uzatvára sa na dobu neurčitú . 
2) Zmluva stratí platnosť výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán. Výpovedná 

lehota je v tomto prípade dva mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej 
strane. 

3) Užívateľ je oprávnený túto zmluvu zrušiť okamžite vtedy, ak prevádzkovateľ 
opakovane závažným spôsobom porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z tejto 
zmluvy. 

4) Prevádzkovateľ je oprávnený túto zmluvu zrušiť okamžite vtedy, ak: 
a) užívateľ závažným spôsobom porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, 
b) príde k akémukoľvek  poškodeniu automatov. 

 
5) Zmluvné strany sa dohodli, že platnosť zmluvy končí aj v prípade vyhlásenia 

konkurzu na majetok užívateľa, povolením vyrovnávacieho  konania užívateľovi, 
vstupom užívateľa do likvidácie, rozhodnutím o zrušení užívateľa bez likvidácie, 
alebo uzavretím zmluvy o predaji podniku, alebo jeho časti užívateľom. 



 
 
 
 

Článok III. 
Z á v e r e č n é   u s t a n o v e n i a 

 
1) Táto zmluva sa môže meniť a dopĺňať len písomnou formou vyhotovením 

jednotlivých dodatkov a príloh. 
2) Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z toho prevádzkovateľ obdrží jeden 

exemplár a užívateľ jeden exemplár. 
3) Účastníci tejto zmluvy svojim podpisom potvrdzujú, že sú spôsobilí na právne úkony, 

zmluve porozumeli, s jej obsahom súhlasia a budú jej ustanovenia dodržiavať bez 
výhrad. Zároveň prehlasujú, že zmluva nebola dojednaná v tiesni ani za inak 
jednostranne nevýhodných podmienok. 

 
 
   
 
 
 
V Kováčovej dňa: 01.03.2014 
 
 
 
 
 
 
Prevádzkovateľ:       Užívateľ: 

 
 
 
 
--------------------------------------    ------------------------------------------ 
Rastislav Kada – PrimaCoffee,               MUDr. Vladimír Čavoj 
     súkromný podnikateľ                          riaditeľ  

     ŠLÚ Marína, š.p. Kováčová         
             

  
 


	uzatvárajú zmluvu o prevádzkovaní nápojových automatov s komplexným zabezpečením služieb
	Z á v e r e č n é   u s t a n o v e n i a


