






Ceny 
katalógové číslo názov cena bez DPH 
1000001 Fontana 18,91 pramenitá voda 4,88 

1000004 Fontana 111 pramenitá voda 4,36 

1000003 Fontana MINERA 18,91 5,88 

1100001 barel FONTANA 18,91 9,96 

1100283 Barel FONTANA 111 4,75 

K vyššie uvedeným cenám bude účtovaná sadzba DPH podľa platného zákona o DPH. Predávajúci je oprávnený vyššie 
uvedené ceny jednostranne zmeniť, je však povinný tieto zmeny oznámiť kupujúcemu aspoň jeden mesiac vopred. 
V prípade, že tieto ceny vzrastú o viac ako 10%, má kupujúci právo odstúpiť od vyššie uvedenej nájomnej zmluvy. Pokiaľ 
odstúpi z tohto dôvodu pred dátumom dátum B, nie je prenajímateľ oprávnený po nájomcovi požadovať poplatok 
definovaný v odstavci 6.5. 

7.4. Ostatné ceny sú uvedené v cenníku, ktorý je zverejnený na internetových stránkach www.voda.sk Ceny uvedené 
v cenníku na internete je predávajúci oprávnený meniť bez povinnosti informovať kupujúceho. 

7.5. Prenajímateľ je povinný vykúpiť od nájomcu naspäť barely, ktoré mu predal, a to za týchto podmienok: 
a) barely je prenajímateľ povinný vykúpiť za cenu, za ktorú boli nájomcovi prenajímateľom predané
b) prenajímateľ je povinný vykúpiť iba barely, ktoré sú opakovane plniteľné
c) prenajímateľ nie je povinný späť odkúpiť barely, ktoré boli poškodené, a to napríklad:

• prasklinami
• prerazeninami
• prítomnosti cudzích látok ako sú agresívne chemikálie, anorganické či organické prvky,
• stopami prítomnosti iných tekutín ako vody
• silným znečištením
• prítomnosti rias (zeleným či hnedým zafarbením vo vnútri barelu)

7.6. Barely, ktoré nie je podľa písm. c) predchádzajúceho odstavcu prenajímateľ povinný odkúpiť, je prenajímateľ povinný 
na výzvu nájomcu bezplatne prevziať a ekologicky zlikvidovať. 

7.7. Kúpna zmluva sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 
7.8. Ak skončí predčasne účinnosť nájomnej zmluvy, končí tiež účinnosť tejto kúpnej zmluvy. 

8. Záverečné ustanovenia

8.1. Zmluvná strana, ktorá je v omeškaní so splnením peňažného záväzku vyplývajúceho z nájomnej či kúpnej zmluvy, je 
povinná zaplatiť druhej zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške 0,1% dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 

8.2. Každá zo zmluvných strán je povinná bez zbytočného odkladu informovať písomne doporučeným dopisom alebo 
emailom druhú zmluvnú stranu o zmenách všetkých identifikačných údajov uvedených v záhlaví tejto zmluvy. Nájomca 
sa ďalej zaväzuje bez zbytočného odkladu prenajímateľovi písomne oznámiť akékoľvek zásadné zmeny na svojej strane, 
ktoré môžu mať vplyv na plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, napríklad pripravovaný predaj či prenájom 
závodu či jeho časti, vstup do likvidácie, vstup do insolvencie, zánik živnostenského oprávnenia apod. 

8.3. Každá zo zmluvných strán je povinná zaistiť prijímanie písomností na adrese svojho sídla podľa verejného registra, 
v ktorom je zapísaná, príp. na inej adrese, ktorú oznámila druhej zmluvnej strane ako svoju doručovaciu adresu 

8.4. Táto zmluva je uzatvorená v dvoch rovnopisoch, z ktorých oba majú povahu originálu. Tvorí ju nájomná zmluva a kúpna 
zmluva, ktorej obsah je v ust. čl.7. Prenajímateľ má v kúpnej zmluve postavenie predávajúceho a nájomca postavenie 
kupujúceho. 

8.5. Ak nie je uvedené inak, riadia sa právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy príslušnými ustanoveniami Občianskeho 
zákonníka. 

8.6. Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné či neúčinné, zostávajú ostatné ustanovenia tejto zmluvy 
platné a účinné. Namiesto neplatného či neúčinného ustanovenia sa použije ustanovenie obecne záväzných právnych 
predpisov upravujúcich otázku vzájomného vzťahu zmluvných strán. Strany sa potom zaväzujú upraviť svoj vzťah 
prijatím iného ustanovenia, ktoré svojim výsledkom najlepšie zodpovedá zámeru ustanovenia neplatného resp. 
neúčinného. 

8.7. Zmluvné strany prehlasujú a podpisom potvrdzujú, že k tejto zmluve neexistujú žiadne vedľajšie dohody, ktoré by neboli 
súčasťou tejto zmluvy a že v písomnom vyhotovení tejto zmluvy nie je čokoľvek prepisované alebo inak opravované. 

8.8. Obe zmluvné strany pristupujú na podmienky uvedené v tejto zmluve a na dôkaz toho ju podpisujú. 

V Bratislave dňa 23.1.2018 

prenajímateľ/predávajúci nájomca/kupujúci 
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(podpísané)
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