
ZMLUVA o operatívnom nájme kávovaru a odbere tovaru 
č.: 2018 l 510 l 02 

I. 
Zmluvné strany 

Prenajímateľ: Obchodné meno: Ing. Giláň Marek - C O RA 
fyzická osoba 

Nájomca: 

Právna forma: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 

Priemyselná 31,965 Ol Žiar nad Hronom 
34608800 
1020623560 
SK1020623560 

Zapísaný v: živnostenský register ZH 
Číslo záp. v registri: 613-6058 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Zapísaný v: 
Číslo záp. v registri : 
Tel. číslo: 

Dom Kultúry 
Školská 118/1 , 92601 Sereď 
318 71 798 
2021005965 
SK2021 005965 

II. 
Predmet zmluvy 

l. Prenajímateľ prenajíma nájomcovi kávovar podľa špecifikácie: 

Typ stroja: 510 l DA 
Výrobné číslo: 180 034 
Rok výroby: 2018 
Farba: čierna 

Cena: 960,00 € s DPH 

2. Nájomca sa zaväzuje, že kávovar bude umiestnený: \ d '-...___ 
Názov prevádzky: l?.~~ ... \:. .~~':':.~ .. s:.Q" 
Adresa umiestnenia kávovaru: .\::=.Á.. .'A.t>.:":" ... !:?. .<D .~.S:,....; ................................... . 

3. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s minimálnou dobou trvania 2 roky. 
Doba nájmu začína plynúť dňom od prevzatia kávovaru nájomcom. Moment prevzatia je 
dátum na preberacom protokole so špecifikáciou kávovaru podpísaným nájomcom. 

Cena nájmu zahŕňa náklady a zisk prenajímateľa (amortizácia a úrok), prípadne náklady 
spojené s prevádzkovaním kávovaru, zmäkčovača, pokiaľ sa prenajímateľ a nájomca na 
tom dohodnú. 
Mesačné nájomné je dohodnuté vo výške: l ,OO € s DPH 

(slovom: Jedno euro l mesačne s DPH) 

4. Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvorí dohoda o mesačných splátkach - splátkový 
kalendár. 





9. Nájomca bude udržiavať kávovar v čistom a estetickom stave a všetky poškodeni~ ktoré 
boli spôsobené nesprávnym používaním odstráni na vlastné náklady prostredníctvom 
prenajímateľa. 

l O. V prípade predčasného odstúperúa od zmluvy zo strany nájomcu, všetky výdavky spojené 
s demontážou a potrebnými presunmi kávovaru pripadajú na ťarchu nájomcu. 

11. Nájomca rúe je oprávnený ponechať do užívania kávovar tretej osobe bez písomného 
súhlasu prenajímateľa. V prípade poskytnutia kávovaru tretej strane je nájomca plne 
zodpovedný za kávovar v zmysle článku III. , odsek 7,8,9, ako aj za všetok dodaný tovar 
(rekl. predmety, šálky, atď.). 

12. Nájomca je zodpovedný voči vlastnému personálu i voči tretím osobám za správne 
používanie kávovaru a za porušenie alebo nerešpektovanie predmetných právoplatných 
proti úrazových ustanovení alebo opatrení protipožiarnej bezpečnosti. 

13. Po zaškolení preberajúcej osoby, prenajímateľ nenesie žiadnu zodpovednosť spojenú s 
používaním uvedeného kávovaru zo strany nájomcu. 

14. Nájomca sa musí starať o kávovar so starostlivosťou dobrého hospodára, uskutočňovať 
jeho bežnú údržbu a denné čistenie. Tieto operácie musí vykonávať podľa inštrukcií 
vydaných výrobcom a podľa technických noriem a hygienicko - sanitárnych opatrení, ktoré 
sú v platnosti. 

15. Nájomca sa zaväzuje v prípade neplnenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a 
v prípade odstúpenia prenajímateľa od zmluvy podľa článku IV. odseku 8 vrátiť kávovar 
v lehote 3 dní v stave zodpovedajúcom bežnému opotrebeniu pri dodržaní potrebnej 
starostlivosti. V prípade zistenia poškodení (závad), ktoré nájomca nenahlásil pri 
odovzdávaní stroja je nájomca povinný vzniknuté škody uhradiť prenajímateľovi. 

Porušenia povinnosti vrátenia sa považuje za neoprávnené používanie cudzieho majetku 
v zmysle ustanovení Trestného zákona. 

16. Prenajímateľ je oprávnený kedykoľvek vykonať prostredníctvom svojich zamestnancov 
kontrolu starostlivosti o kávovar, skontrolovať či sa na stroji používa výhradne káva so 
sortimentu prenajímateľa, ďalej skontrolovať správnosť a kvalitu nápojov pripravovaných 
obsluhou a vypracovať zápis z kontroly. 

IV. 
Kúpa, predaj a propagácia tovaru kúpeného výhradne od prenajímateľa 

l. Prenajímateľ zabezpečí dodávky tovaru v zmysle dodacích podmienok dohodnutých 
v kúpnej zmluve uzavretej medzi prenajímateľom a nájomcom. 

2. Nájomca sa zaväzuje k odberu 4 kg kávy ELITE mesačne výhradne zo sortimentu 
prenajímateľa, ako aj k odberu a propagácii výhradne kávy CORA pri používaní 
prenajatého stroja. 

3. Nájomca sa zaväzuje, že bude po dobu platnosti nepretržite udržiavať na sklade dostatočné 
množstvo kávy a tovaru zo sortimentu špecifikovaného v prílohe č. l pri navýšení odberu 
hlási dodávateľovi objednávku minimálne 5 pracovných dni vopred. Nájomca zabezpečí 
aktívny predaj uvedených produktov. 
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VI. 
Záverečné ustanovenia 

l. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré priamo neupravuje táto zmluva alebo jej 
dodatky, riadia sa príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka SR. 

2. Zmluvu možno meniť a dopÍňat' iba písomným dodatkom, podpísaným obidvoma 
zmluvnými stranami. 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že právam a povinnostiam, ktoré pre nich vyplývajú z tejto 
zmluvy, rozumejú a zaväzujú sa ich plniť. 

4. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jeden 
rovnopis. 

Prílohy: 

l. Preberací protokol 

V .Y.!!J; .... , dňa . . 1.~.:. 1.?. ' ~ j g 
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Cenník kávy CORA espresso: 

ELITE ...... ......... .. ..... . 27.48 és DPH l l kg káry 

,f1 

K zvýšeniu ceny kávy môže dôjsť každoročne maximálne o l O %. Cena kávy sa mení 
v závislosti od ceny zelenej kávy na burzovom trhu. 
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'l Faktúra k zmluve o operatívnom nájme kávovaru a odbere tovaru 
č.: 2018 /510 l 02 

Zmluvné strany 

Prenajímateľ: Obchodné meno: Ing. Giláň Marek - C O R A 
fyzická osoba 

Nájomca: 

Právna forma: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 

Priemyselná 31, 965 O l Žiar nad Hronom 
34608800 
1020623560 
SKI 020623560 

Zapísaný v: živnostenský register ZH 
Číslo záp. v registri: 613-6058 
Banka: VUB Žiar nad Hronom 
Číslo účtu: 1157410758/0200 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 
Zapísaný v: 
Číslo záp. v registri: 
Tel. číslo: 

Dom Kultúru 
Školská 11811, 9260 l Sereď 
318 71 798 
2021005965 
SK2021005965 

Prenajímateľ a nájomca sa dohodli počas trvania nájomnej zmluvy na pravidelnej splátke 
mesačného nájomného vo výške l ,OO euro s DPH. Dátum splatnoti je vždy k poslednému dňu v 
mesiaci. Dátum splatnosti je zároveň dátumom dodania služby. Nájomné sa bude uhrádzať na 
základe vystavenej faktúry. Variabilný symbol je číslo vystavenej faktúry. 

Dátum 
splatnosti Základ DPH %DPH DPH Ná_jomné spolu 

K poslednému 
dňu v mesiaci 

0,83 € 20% _ _Q_Jl€ - _ _ _ j _,_O_O € 
- ---

-účet prenajímateľa: VUB Žiar nad Hronom 
- číslo účtu: 1157410758/0200, variabilný symbol: číslo faktúry 

Nájomca zaplatí v prípade omeškania platby zmJuvnú pokutu vo výške 0,5 % za každý deň 
omeškania až do úplného zaplatenie splátky. 
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