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ZMLUVA O DODÁVKE PRAMENITEJ VODY 

A POSKYTOVANÍ SLUŽIEB S TÝM SPOJENÝCH 

(ďalej v texte len „zmluva“) 

uzatvorená podľa § 269 ods.2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník medzi: 

 

Spoločnosť:  Pi Aquaunion, s.r.o.  

So sídlom:   Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava 

IČO:   47 205 750 

DIČ:      2023807775 

Zápis v OR: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 

94726/B 

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s 

Číslo účtu:  SK70 7500 0000 0040 2797 3644 

V mene ktorej koná: Mgr. Gergely Kósa, konateľ 

  

(ďalej v texte len „dodávateľ“) 

 

a 

 

Názov:  Obec Brestovec, Obecný úrad Brestovec 

So sídlom:   Hlavná 86, Brestovec  

IČO:   00306380   

DIČ:    2021014721     

V mene ktorej koná: Peter Tóth – starosta obce  

    

(ďalej v texte len „odberateľ“) 

  

(dodávateľ a odberateľ spolu ďalej len „zmluvné strany“) 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je dodávka pitnej vody „Pí voda“ (ďalej len „pramenitá voda“) v baleniach 

o objeme 18,9 litra v pracovných dňoch kalendárneho týždňa, podľa objednávky odberateľa, 

dodávka dávkovačov vody na pramenitú vodu s príslušenstvom a poskytovanie služieb s tým 

spojených, to všetko podľa požiadavky odberateľa a za dohodnutú odplatu. 

 

2. Pramenitá voda sa bude dodávať odberateľovi v baleniach (bareloch) v objeme 18,9 litra vždy na 

základe konkrétnej požiadavky odberateľa, pričom minimálny odber je 4 balenia vody mesačne. 

Odberateľ sa zaväzuje objednávať balenia vody od dodávateľa minimálne v rozsahu uvedenom 

v tomto bode zmluvy.  

Článok II.  

Doba trvania zmluvy, 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
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1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie 2 rokov odo dňa uzavretia. 

 

2. Dodávateľ sa zaväzuje okrem dodávky pitnej vody a dávkovačov vody (ďalej aj ako „tovar“) 

odberateľovi poskytovať aj doplnkové služby, ktorých cena nie je zahrnutá v cene dodávky 

pramenitej vody a dávkovačov vody. Pod pojmom doplnkové služby sa rozumie sanitácia 

(dezinfekcia dávkovača vody a jeho čistenie za dohodnutú odplatu) podľa potreby, minimálne 

však raz  za 3 kalendárne mesiace treba vykonať, pravidelný interval čistenia je aj 

podmienkou záručnej doby.   

 

3. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar v štandardnej kvalite. Pramenitá voda kvalitou spĺňa 

požiadavky na ľudskú spotrebu. Odberateľ sa zaväzuje prevziať tovar v objednanom množstve a v 

lehote splatnosti zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu. 

 
4. Na základe tejto zmluvy dodávateľ prenajme odberateľovi dávkovače vody za  cenu podľa tejto 

zmluvy. 
 

5. Dodanie ďalších kusov dávkovačov vody sa môže uskutočniť na základe samostatnej požiadavky a 

objednávky odberateľa po vzájomnej dohode zmluvných strán. 

6. Objednávateľ objednáva tovar a služby, e-mailom : info@aquaunion.eu  alebo  

i. telefonicky : 0800 500 800. 

 

7. Dopravu zabezpečuje dodávateľ pre odberateľa bezodplatne. 

 

Článok III. 

Odplata 

 

1. Prílohou tejto zmluvy je platný cenník dodávateľa, s ktorým bol odberateľ vopred oboznámený 

a s ktorým svojím podpisom na zmluve vyjadruje svoj výslovný súhlas. 

 

2. Cenník tvorí cena za dodávku pitnej vody, cena za dodávku dávkovačov a cena za doplnkové 

služby, a to osobitne pre prípad existencie zmluvného vzťahu medzi zmluvnými stranami počas 

celej doby trvania zmluvy v zmysle čl. II. bod 1. zmluvy a osobitne pre prípad zániku zmluvného 

vzťahu pred uplynutím doby trvania zmluvy v zmysle čl. II. bod 1. zmluvy alebo pre prípad 

porušenia zmluvných povinností odberateľa, týkajúcich sa minimálneho odberu balení vody, resp. 

doplnkových služieb. 

 V prípade, ak odberateľ počas celej doby trvania zmluvy v zmysle čl. II. bod 1. zmluvy si bude 

riadne plniť všetky svoje zmluvné povinnosti (vrátane povinnosti týkajúcej sa minimálneho 

odberu), cena za dodávku tovaru a služieb sa riadi cenníkom priaznivejším pre odberateľa. 

 V prípade, ak odberateľ si počas doby trvania zmluvy v zmysle čl. II. bod 1. zmluvy nebude 

riadne plniť všetky svoje zmluvné povinnosti (vrátane povinnosti týkajúcej sa minimálneho odberu) 

alebo zmluva zanikne pred uplynutím doby trvania v zmysle čl. II. bod 1. zmluvy, cena za dodávku 

tovaru a služieb sa riadi cenníkom priaznivejším pre dodávateľa. V takom prípade odberateľ je 

povinný na výzvu dodávateľa uhradiť dodávateľovi aj rozdiel v cene za už dodaný tovar 

a poskytnuté služby. 

 

mailto:info@aquaunion.eu
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Článok IV. 

Priebeh dodávok 

 

1. Dodávateľ vykonáva  rozvoz tovaru každý pracovný deň kalendárneho týždňa podľa vopred 

dohodnutých termínoch. 

 

2. Dodávateľ sa zaväzuje po doručení záväznej objednávky odberateľa zaradiť objednávku do plánu 

rozvozu tovaru. 

 

3. Dodávateľ sa zaväzuje objednaný tovar dodať na miesto určenia (uvedené v objednávke) v lehote 

do 7 (slovom sedem ) pracovných dní, prípadne priamo zo svojho skladu v osobitne dohodnutom 

termíne.  

 

Článok V. 

Ustanovenia o zodpovednosti za vady 

 

1. Dodávateľ zodpovedá za kvalitu a kompletnosť dodávaného tovaru. 

 

2. Oprávnené reklamácie dodávateľ vybaví výmenou, prípadne opravou tovaru v lehote do 1. 

kalendárneho mesaiaca od obdržania reklamácie od odberateľa. Reklamácia musí mať písomnú 

podobu (postačuje aj e-mailom na adresu uvedenú v článku II ods. 6 tejto zmluvy). 

 

3. Po osobnej vzájomnej dohode je možné reklamáciu uplatniť aj telefonicky. 

 

4. Záručná doba na dodané výrobky a služby je: 

- 6 kalendárnych mesiacov pri pramenitej vode (zároveň je táto doba dátumom spotreby) 

- 24 kalendárnych mesiacov pri dávkovači vody 

Záručná doba a začína plynúť odo dňa dodania tovaru. Objednávateľ je povinný pri preberaní tovaru 

tento si skontrolovať a riadne sa oboznámiť s jeho stavom. 

 

5. Dodávateľ nezodpovedá za bežné opotrebenie v dôsledku užívania tovaru, ani za poškodenie 

dodaného tovaru objednávateľom alebo inou osobou po prevzatí tovaru. 

 

Článok VI. 

Platobné podmienky 

 

1. Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za objednaný tovar a služby v lehote splatnosti uvedenej na 

faktúre dodávateľa, spravidla však dva týždne od doručenia faktúry alebo v hotovosti pri prevzatí 

tovaru.  

 

2. V prípade omeškania platby sa zmluvné strany dohodli, že dodávateľ môže účtovať odberateľovi 

úrok z omeškania vo výške 0,1 % za každý deň omeškania. 
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3. V prípade omeškania dodávateľa s dodávkou tovaru, je odberateľ oprávnený účtovať úrok z 

omeškania vo výške 0,1 % za každý deň omeškania z hodnoty objednávky bez DPH. 

 

 

Článok VII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.  

 

2. Vzťahy neupravené v tejto zmluve sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka 

a subsidiárne Občianskeho zákonníka. 

 

3. Všetky zmeny k tejto zmluve je potrebné vykonať písomnou formou za súhlasu obidvoch 

zmluvných strán, formou dodatku k zmluve. 

 

4. Dodávateľ si vyhradzuje právo v prípade závažného, opätovného porušovania ustanovení tejto 

zmluvy, predovšetkým porušenia platobných podmienok podľa čl. VI., okamžite jednostranne 

odstúpiť od zmluvy doporučeným písomným oznámením odberateľovi, pričom povinnosti obidvoch 

zmluvných strán, vyplývajúce z tejto zmluvy ostávajú ku dňu odstúpenia nedotknuté. 

 

5. Zmluva bola vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch; každá zo zmluvných strán obdrží po jednom (1) 

rovnopise. 

 

6. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že zmluvu neuzavreli v tiesni ani za jednostranne nápadne 

nevýhodných podmienok, že svoju vôľu prejavili vážne, slobodne, bez nátlaku a zrozumiteľne a na 

znak súhlasu ju potvrdzujú svojimi podpismi. 

 

 

 

V Brestovci dňa 29.11.2022  V Bratislave dňa 29.11.2022 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––                                  ––––––––––––––––––––––––– 

Odberateľ      Dodávateľ 
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Príloha č. 1 

k Zmluve o dodávke pitnej vody a poskytovaní služieb s tým spojených 

uzavretej dňa 29.11.2022 

 

Podľa článku III. zmluvy je stanovená cena dodaného tovaru a služieb nasledovne: 

Cena v zmysle článku III. bod 2., druhý odsek (dodržanie viazanosti a zmluvných povinností 

odberateľom): 

Prenájom dávkovača vody stojanový:               x Eur s DPH  / ks  

Cena 1 ks balenia po 18,9 litra pitnej vody:      5,50  € s DPH 

Záloha na barely :         x  € s DPH 

Sanitácia dávkovačov / min raz za 3 mesiace/  :      x  Eur s DPH 

Cena v zmysle článku III. bod 3., tretí odsek (nedodržanie viazanosti, resp. porušenie 

zmluvných povinností odberateľom): 

Prenájom dávkovača vody stojanový:               x Eur s DPH  / ks  

Cena 1 ks balenia po 18,9 litra pitnej vody:      6,60  € s DPH 

Záloha na barely :         x  € s DPH 

Sanitácia dávkovačov / min raz za 3 mesiace/  :      x  Eur s DPH 

 

Mechanické poškodenie hradí firma, ktorá používá aquamaty. 

Platba : Fakturácia, splatnosť 14 dní 

V Bratislave dňa 29.11.2022 

 

 

 

 

––––––––––––––––––                                                           –––––––––––––––––––– 

Odberateľ  Dodávateľ                                                                                       


