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ZMLUVA
o zabezpeč ení poskytovania služieb obyvatelstvu prevádzkovaním
predajných automatov
uzatvorená v zmysle ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znen ĺ neskorších predpisov

čl. I.
Zmluvné strany

Odberateľ : Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Svätoplukovo námestie 4
950 53 Nitra
Zastupuje: Mgr. art. Ján GREŠŠO, riaditel
IČO: 00 164 895

iČ DPH: nie je platca DPH

DIČ : 2021246623

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
č . účtu : 70 00 3106 09 / 8180
IBAN: SK12 8180 0000 0070 0031 0609
SWIFT: SPSRSKBA

Dodávatel: Soňa Korčeková - ASO VENDING
Po ľná 125, 974 01 Banská Bystrica
Poštová adresa / adresa prevádzky: Medený Hámor 7,
974 01 Banská Bystrica
zastúpená na základe pinej moci: Ing. Miroslavom Korčekom
Tel./fax : 048/ 414 75 23, -24
Zapísaná v živnostenskom registri OkÚ
v Banskej Bystrici pod č. 601-7274

ičo:

32 016 247

iČ DPH : SK1020563214

Bankové spojenie: VÚB, a.s.
č . účtu:
IBAN:
SWIFT:

čl. 11.
Predmet zmluvy
1) Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpe čení
poskytovania služieb obyvatelstvu prevádzkovaním predajného automatu clodávate ľa
v nebytových priestoroch odberatela.
2) Zmluvné strany sa dohodli, že dodávatel je oprávnený umiestni ť a prevádzkova ť v nebytových
priestoroch odberate ľa na adrese Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Svätoplukovo
námestie 4, 950 53 Nitra, nasledovný predajný automat:
a)

1 kus automatu Necta s mincovým mechanizmom na predaj horúcich nápojov do kelímkov.
Automat bude umiestnený: v oddychovej miestnosti na 1. poschodí. Výrobné číslo automatu
bude uvedené na potvrdenom montážnom liste.

3) Zmluvné strany sa dohodli, že umiestnenie automatu v priestoroch odberatela bolo vykonané
po vzájomnej dohode. Dodávatel má výhradné právo poskytova ť služby prostredníctvom
predajného automatu v priestoroch odberate ľa.
4)

Zmluvné strany sa dohodli, že po umiestnení a inštalácii predajného automatu bude
vykonaný zápis o montáži - tzv. ,,montážny lis ť - ktorý podpíšu obidve zmluvné strany.
čl. 111.
Práva a povinnosti dodávatela

1) Zmluvné strany sa dohodli, že dodávate ľ je oprávnený počas platnosti tejto zmluvy umiestni ť
a prevádzkovať v nebytových priestoroch odberate ľa predajný automat.
2) Dodávatel je povinný spolu s prevádzkovaním predajného automatu vykonáva ť všetok
potrebný servis tohto zariadenia, t.j. montáž, údržba, oprava, zásobovanie, čistenie a pod.
3) Zmluvné strany sa dohodli, že všetky tržby z predajného automatu sú vlastníctvom
dodávatela.
4) Dodávatel je oprávnený užíva ť priestory v rozsahu tejto zmluvy a súvisiace spolo č né
priestory odberate ľa (slúžiace na hygienu a pod.) v zmysle platných predpisov.
5) Dodávatel je oprávnený vykonáva ť úpravy priestorov len po predchádzajúcej písomnej
dohode s odberatelom, a to na svoje náklady.
6) Po ukon čení prevádzkovania predajného automatu je dodávatel povinný odovzda ť
odberatelovi zabraté nebytové priestory v sp6sobilom stave - primerane dobe a späsobu
užívania.
čl. Iv.
Práva a povinnosti odberatela
1) Zmluvné strany sa dohodli, že odberate ľ je povinný počas platnosti tejto zmluvy umožni ť/
strpieť umiestnenie a prevádzkovanie predajného automatu dodávate ľa vo svojich nebytových
priestoroch.
2) Odberatel je povinný po čas platnosti tejto zmluvy zabezpe čovať pre prevádzkovanie
predajného automatu nepretržite dodávku pitnej vody, elektrickej energie a odvoz odpadu.
Odberatel zodpovedá za pravidelnú dodávku všetkých uvedených médií v požadovanej kvalite
a zdravotnej nezávadnosti po celý čas platnosti zmluvy.
3) Odberatel je povinný odovzda ť dodávatelovi nebytový priestor, v ktorom bude umiestnený
predajný automat na základe tejto zmluvy v stave sp6sobilom na d6stojné umiestnenie
a prevádzkovanie predajného automatu a v tomto stave ho na svoje náklady udržiava ť.
4) Odberateľ nie je oprávnený vykonáva ť svojvolne opravy automatu, nemá právo zasahova ť do
automatu, manipulova ť s ním, prípadne ho premiest ňovať, inak je povinný nahradi ť všetku
škodu takto sp6sobenú dodávatelovi.
5) Odberatel je povinný zabezpe čiť zhotovenie elektrickej a vodovodnej prípojky s vyústen ĺm
podla dohovoru s dodávate ľom v súlade s predloženými technickými podkladmi, a v zmysle
platných STN.
6) Zmluvné strany sa za ú čelom zabezpečenia kvality poskytovaných služieb dohodli, že prípadné
pripomienky ku službám a poruchy bude odberatel hlási ť dodávatelovi na e-mailovej adrese
servis@asovending.sk, alebo na tel. čísle 0800 500 255. Takto nahlásené poruchy sa zaväzuje
dodávatel odstráni ť do 24 hodín od nahlásenia poruchy. V prípade závažnej poruchy, ktorej

charakter neumož ň uje opravu na mieste, alebo poškodenie vanclalizmom alebo používaním,
ktoré nezodpovedá bežným zvyklostiam a sp5sobu, na ktorý je toto zariadenie ur čené a tým
vzniknutá porucha neumož ň uje pinú funkčnosť zariadenia je dodávateľ povinný takýto stav
oznámiť odberatelovi do 24 hodín dohodnutým sp5sobom a navrhnú ť termín odstránenia
takejto poruchy. Takéto riešenie nie je chápané ako porušenie zmluvných podmienok.
7) Odberatel je povinný umožni ť prístup oprávnenej osoby dodávatela do svojich priestorov, v
ktorých bude m6cť táto osoba ako obsluha automatu umýva ť a čistiť jednotlivé diely
automatu, prípadne vykonáva ť servis, a to podla potreby.
čl.V.
Zánik zmluvy
1) Táto zmluva sa uzatvára na dobu neur čitú.
2)

Zmluvné strany sa dohodli, že každá zo zmluvných strán je oprávnená zmluvu vypoveda ť až
po uplynutí jedného kalendárneho roka od ú činnosti tejto zmluvy, a to aj bez uvedenia
d6vodu. Výpovedná lehota je trojmesa čná a začína plynúť prvý de ň kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpove ď doru čená druhej zmluvnej strane.

3)

Zmluvné strany sa m62u kedykolvek písomne dohodnú ť na skon čení tejto zmluvy. Platnosť
zmluvy v tomto prípade zaniká ku d ň u uvedenému v písomnej dohode, podpísanej
oprávnenými zástupcami oboch zml uvných strá n.

4)

Dodávatel je oprávnený odstúpi ť od zmluvy ak:
nebytové priestory, v ktorých je predajný automat umiestnený, sa stanú
nesp6sobilé na jeho prevádzkovanie
dodávatel stratí sp6sobilosť prevádzkovať uvedenú činnosť.

čl.VI.
Doručovanie
1) Všetky písomnosti týkajúce sa právnych vz ťahov založených medzi účastníkmi touto zmluvou
sa doru čujú:
a) poštou,
b) treťou osobou oprávnenou doru čovať zásielky,
c) osobne s podpisom preberacieho protokolu.
2) Písomnosti týkajúce sa právnych vz ťahov založených medzi ú častníkmi touto zmluvou sa
doruč ujú doporu čene na adresu sídla ú častníka uvedenú v tejto zmluve. Každý ú častník je
povinný oznámi ť druhému každú zmenu svojho sídla pod ľa zásad uvedených v tomto článku
do troch dní odo d ň a zmeny sídla.
3) Ak ú častník neprevezme písomnos ť na adrese uvedenej v tejto zmluve, a táto je zhodná s
jeho adresou zapísanou v obchodnom registri alebo inom registri, považuje sa písomnos ť po
troch d ňoch od jej vrátenia odosielatelovi za doru čenú a to aj vtedy, ak sa adresát o tom
nedozvie. Všetky právne ú činky doru čovaných písomností nastanú v tomto prípade d ňom,
ktorým sa písomnosť považuje za doru čenú.
4) Ak ú častník neprevezme písomnos ť na adrese uvedenej v tejto zmluve, a táto nie je zhodná s
jeho adresou zapísanou v obchodnom registri alebo inom registri, je odosielate ľ povinný
opakovane doru čiť písomnosť na adresu ú častníka zapísanú v obchodnom registri alebo inom
registri. Pri takomto doru čení platí v celom rozsahu bod 3. tohto článku zmluvy.
čl. VII.
Záverečné ustanovenia
1) Táto zmluva nadobúda platnosť d ň om podpisu a ú činnosť d ňom inštalácie prvého predajného
automatu.
2) Zmluvné strany sa dohodli, že všetky zmeny a dopinky musia by ť vykonané písomnou formou
alebo podpísaním Montážneho listu v zmysle čl. VII ods. 3 tejto zmluvy.
3)

Zmluvné strany sa dohodli, že zmena obsahu Zmluvy spo čívajúca v rozšírení po čtu a druhov
predajných automatov, sa na základe dohody zmluvných strán m62e vykona ť aj tak, že další
predajný automat, alebo automaty budú umiestnené v nebytových priestoroch odberate ľa,

o čom bude vyhotovený Montážny tist, ktorý bude podpísaný osobami poverenými
jednotlivými zmluvnými stranami. Na ú čely tejto zmluvy osobou poverenou podpisova ť
Montážny list je aj ktorýkolvek zamestnanec, u ktorého takáto činnosť je obvyklá vzhladom
na jeho nápl ň práce. Zmluvné strany berú na vedomie, že podpisom Montážneho listu je
zmena obsahu zmluvy ú činná.
4)

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky ustanovenia tejto zmluvy, z obsahu ktorých vyplýva
povinnosť pinenia v čase po zániku zmluvy ako takej, zostávajú v platnosti aj po zániku
zmluvy.

5) V prípadoch osobitne neupravených touto zmluvou ptatia príslušné ustanovenia Obchodného
zákonníka.
6)

Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch - dodávatel obdrží jeden rovnopis a odberate ľ
jeden rovnopis.

7)

Zmluvné strany na d6kaz súhlasu s podmienkami dohody túto zmluvu bez výhrad podpisujú,
ako výraz ich slobodnej a vážne mienenej v6le.

2 4 -08- 2015

2 0 -08- 2015

V Nitre, d ňa ...............

V Banskej Bystrici, d ňa ...............

za Divadlo Andreja Bagara v Nitre

za Soň a Korčeková - ASO VENDING
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