
Zmluva o prenájme automatov 
č. 817/2022 

 
 
 

Čl. I.  Zmluvné strany 
 

 

Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 

Stravovacie zariadenie 
Štatutárny zástupca: Prof. Ing. Ján Čelko, CSc., rektor 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava  
IBAN:  
IČO: 00397563 
IČ DPH: SK2020677824 
(ďalej len „nájomca“) 
 
a 
 

VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava  

zastúpená: Milan Duša – konateľ,  
Bankové spojenie: Tatra banka 
IBAN:  
IČO: 35730625 
IČ DPH: SK2020251090 
Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel Sro, Vložka číslo:  15814/B 
(ďalej len „prenajímateľ“) 
 
 

Čl. II. Predmet zmluvy 

 
2.1 Predmetom zmluvy je prenájom karuselového automatu v počte 2 ks na výdaj chladených balených jedál 

uvedených  v článku  IV. tejto zmluvy (ďalej len „zariadenia“). 
2.2 Zariadenia zostávajú počas celého obdobia vlastníctvom prenajímateľa a nájomca nie je oprávnený bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu zariadenie, alebo jeho časť či príslušenstvo prenechať k užívaniu 
tretej osobe, akýmkoľvek spôsobom ho zaťažiť právami tretích osôb, disponovať s ním, premiestniť ho či 
umožniť jeho premiestnenie. 

 
 

 
Čl. III. Prevádzkovanie zariadení 

 
a) Nájomca bude zariadenia udržiavať v riadnom a prevádzkyschopnom stave, bude zabezpečovať ich 

dopĺňanie surovinami, čistenie a hygienický servis. Prenajímateľ sa zaväzuje odstrániť vady (poruchy) na 
zariadení v nasledovných lehotách, pričom lehota na opravu začína plynúť okamihom jej nahlásenia 
nájomcom na telefónnom čísle: 0800 167 167, alebo na e-mailovej adrese:                      
servis.sk@verygoodies.com   najneskôr do 24 hodín prenajímateľ odstráni jednoduché vady na zariadení 
bez nutnosti výmeny dielu alebo súčiastky zariadenia. 

b) najneskôr do 72 hodín prenajímateľ odstráni vady na zariadení s nutnosťou výmeny pokazeného 
dielu/súčiastky. 

c) najneskôr do 96 hodín prenajímateľ odstráni všetky ostatné vady na zariadení. 
V prípade, ak nie je možné vadu zariadenia odstrániť opravou, alebo vadu nie je možné odstrániť 
v lehotách dojednaných v tomto bode, je prenajímateľ povinný nájomcovi poskytnúť náhradné zariadenie 

mailto:servis.sk@verygoodies.com


minimálne s rovnakými parametrami ako zariadenie, ktorého prenájom je predmetom tejto zmluvy, a to 
najneskôr v lehote uvedenej v bode 3.1. písm. c) a to počas celej doby, v ktorej nie je možné zariadenie 
zo strany nájomcu riadne užívať. Cena za poskytnutie náhradného zariadenia je zahrnutá v cene nájmu 
podľa tejto zmluvy. Všetky vady na zariadeniach odstráni prenajímateľ na vlastné náklady.  

3.2 Všetky potrebné suroviny, vhodné pre nastavený formát zariadenia, si bude pre dopĺňanie zabezpečovať 
nájomca.  

3.3 Za účelom vykonávania činností uvedených v tejto zmluve umožní nájomca prenajímateľovi prístup k 
zariadeniam a ak je potrebné zvláštne povolenie k vstupu alebo vjazdu či parkovaniu, toto povolenie 
zabezpečí. 

3.4 Nájomca sa zaväzuje prenajaté zariadenia chrániť pred poškodením, zničením, stratou a odcudzením. 
V prípade vzniku akejkoľvek poruchy, poškodenia, zničenia, straty alebo odcudzenia zariadenia bude 
nájomca ihneď informovať prenajímateľa o vzniknutej situácii a prípadne o tom, kto ju spôsobil. 

3.5 Prenajímateľ i nájomca sa zaväzujú, že budú spoločne jednať tak, aby bola zaistená spokojnosť 
spotrebiteľov a efektívne využívanie prenajatých zariadení. 

 
  

 
Čl. IV. Zariadenie – typ, platobný systém, doplnky, miesto 

 
4.1 Zariadenie bude umiestnené v priestoroch nájomcu : 

 
 1 ks automat na výdaj balených chladených jedál v prevádzke FRI, Veľký diel,  

 010 26 Žilina 
 1 ks automat na výdaj balených chladených jedál v prevádzke NM, Vysokoškolákov 26,  

 010 26 Žilina 
 

 
   

4.2 Technická charakteristika zariadenia – automat na výdaj balených chladených jedál: 
1. spolupráca s kreditným systémom ANETE, 
2. schopnosť identifikovať ISIC karty a zamestnanecké karty používané nájomcom a zapísanie       

jedla do stravovacieho systému, 
3. schopnosť načítať zo systému ANETE nárokovosť na jedlo a pridelenie správnej ceny, zapísanie 

nároku na dotáciu jedla, 
4. zaznamenávanie počtu predanej stravy v systéme ANETE, 
5. možnosť nastavenia okienok podľa sortimentu  a možnosť zmeny cien v riadkoch zariadenia, 
6. teplota v zariadení od 5°C do 8°C, 
7. zariadenie predáva jedlo tak, aby sa zamedzilo jeho pádu z výšky a neznehodnotilo sa. 

 

Čl. V. Cena plnenia 

 

5.1 Po vzájomnej dohode zmluvných strán bude nájomca uhrádzať prenajímateľovi nasledovné  
poplatky: 

a) nájomné za prenájom automatu na výdaj balených chladených jedál vrátane mincovníka, vo výške 200,- € 
bez DPH/mesiac 

b) poplatok za správu bezhotovostného systému Anete vo výške 50,- € bez DPH/mesiac 
5.2 Úhrady podľa čl. V. bodov  5.1 a) 5.1b) a 5.1 c) tejto zmluvy sa nájomca zaväzuje uhrádzať prevodom 

z účtu prenajímateľovi za mesiac vopred na základe faktúry prenajímateľa, so splatnosťou 30 dní odo dňa 
doručenia faktúry nájomcovi. 

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že počas obdobia, v ktorom nie je možné zariadenie zo strany nájomcu užívať 
z dôvodu jeho vád nevzniká prenajímateľovi právo požadovať nájomné ani poplatok za správu systému  
Anete. 



 

 

Čl. VI. Doba prenájmu a vypovedanie zmluvy 

 
6.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma stranami a účinnosť dňom 16.9.2022.  
           Zmluva je uzavretá na dobu určitú na dobu 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti. 
6.2 Prenajímateľ môže okamžite vypovedať zmluvu, ak nájomca bezdôvodne mešká s platením nájomného aj 

napriek písomnej výzve prenajímateľa, v ktorej mu poskytol dodatočnú lehotu na plnenie v trvaní 
najmenej 10 dní. 

6.3 Nájomca môže odstúpiť do tejto zmluvy, ak prenajímateľ neodstráni vady zariadenia v lehotách 
uvedených v článku III, bode 3.1. alebo v týchto lehotách neposkytne nájomcovi náhradné zariadenie.  

 
 
 

Čl. VII. Úroky z omeškania 

 
7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak nájomca nezaplatí cenu stanovenú v súlade s čl. V. tejto 

zmluvy, riadne a včas, je povinný zaplatiť prenajímateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% denne zo 

sumy, so zaplatením ktorej je v omeškaní. 

 

Čl. VIII. Záverečné ustanovenia 

 
8.1 Zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné vykonať len písomne, vo forme dodatkov podpísaných oboma 

zmluvnými stranami a tieto budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 
8.2 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dvoch. 
8.3 Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými 

ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a tiež príslušnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi Slovenskej republiky.  

8.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavierajú vážne a slobodne, že ich zmluvná voľnosť nie je 
obmedzená, že ustanovenia zmluvy sú pre nich zrozumiteľné a určité, že zmluvu neuzavreli v tiesni ani za 
nápadne nevýhodných podmienok alebo v omyle, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak 
súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpísali. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnení zaviazať sa k tomuto 
úkonu v celom jeho rozsahu. 

 
 
V Žiline, dňa                         V Bratislave, dňa  
 
 
 
 
_____________________________                                    ________________________________ 

 
Prenajímateľ 

 
     Milan Duša        

VERY GOODIES SK s.r.o. 

Nájomca 

 Prof. Ing. Ján Čelko, CSc. 

Rektor 

Žilinská univerzita v Žiline 

 


