
Dodávateľsko- odberateľská zmluva                                   DOD 002/2018 

 

Uzatvorená na základe § 409 Obchodného zákonníka č. 513/1991 v znení neskorších noviel 

a následne Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými stranami: 

 

ODBERATEĽ:                                Mesto Bytča, 

                                                      zastúpené primátorom mesta Bc. Miroslavom Minárčikom 

                                                      014 38 Bytča 

Konečný príjemca:                    Školská jedáleň 

                                                     Ulica Eliáša Lániho 261/7 

                                                     014 01 Bytča 

Bankové spojenie:                   Všeobecná úverová banka – VÚB, a. s. 

Číslo účtu:                                  SK 87 0200 00000000 44238432 

IČO:                                             00321192 

DIČ:                                             2020626399 

 

DODÁVATEĽ:                          Jozef Greguš 

                                                  Hrabové 39 

                                                  014 01 Bytča 

                                                  Slovenská republika 

Bankové spojenie:                 ČSOB 

Číslo účtu:                               IBAN: SK 39 7500 0000 0040 2112 6487 

IČO:                                         33865558 

DIČ:                                         1022100970 

Mobil:                                     0905 92 92 56 

 

1. Základné ustanovenie 

Dodávateľ sa touto zmluvou zaväzuje dodávkam z jeho bežnej ponuky. Odberateľ sa zaväzuje platiť za 

tento tovar kúpnu cenu a dodaný tovar preberať v súlade so zmluvou. Obe strany prehlasujú, že 

záväznú cenu poznajú, resp. táto je uvedená na ponukovom liste. 

 

 



2. Plnenie dodávok 

Dodávateľ dodá tovar odberateľovi na základe jeho objednávky, ktorú predkladá odberateľ 

telefonicky alebo písomnou formou v stanovenej lehote. Dodávateľ sa zaväzuje spracovať 

objednávku a vyexpedovať objednaný tovar zvyčajne podľa dohody s odberateľom. Cena tovarov je 

uvedená s DPH a je konečná. Reklamácia tovaru sa riadi platným reklamačným poriadkom 

v Slovenskej republike. 

 

3. Platobné podmienky 

Prevzatie tovaru potvrdí odberateľ na dodacom liste v deň dodávky. Na základe dodacieho listu sa 

vystaví faktúra na adresu odberateľa, ktorý je povinný faktúru uhradiť v dohodnutej 14 dňovej 

stanovenej lehote. Bankové spojenie dodávateľa je uvedená na každej faktúre. 

 

4. Vypovedanie zmluvy 

Zmluva môže byť zrušená výpoveďou jednej zo zmluvných strán. Je uzatvorená na dobu určitú od 

1.1.2018  do 31.12.2018. Dodávateľ ako i odberateľ je oprávnený rušiť resp. vypovedať túto zmluvu 

len písomne, alebo po vzájomnej dohode. Výpovedná doba je jednomesačná a začína plynúť odo dňa 

doručenia písomnej výpovede. V tomto prípade ani jedna zo zmluvných strán nie je oprávnená 

požadovať náhradu škody. Odstúpenie od zmluvy je možné v prípade porušenia zmluvných 

povinností a to: 

- porušenie platobných podmienok 

- nedodanie tovaru 

 

5. Prehlásenie o súlade nezávadnosti 

Dodávateľ prehlasuje, že všetky výrobky ponúkané spoločnosťou sú nezávadné, zdraviu neškodné, 

registrované výrobcom a uvedené na trh v Európskej únii v súlade s aktuálnou legislatívou, riadne 

uvedené na trh v Slovenskej republike a pravidelne kontrolované Regionálnou veterinárnou 

a potravinárskou správou. 

 

6. Záverečné ustanovenia 

Vzájomné vzťahy sa riadia podľa Obchodného zákonníka platného v Slovenskej republike. Zmluva 

môže byť menená alebo doplňovaná písomnými dodatkami. Táto zmluva je vyhotovená v troch 

rovnopisoch, z ktorých dva originály obdrží odberateľ a jeden originál dodávateľ. 

Všetky možné spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú prednostne riešené vzájomnou dohodou 

zmluvných strán. Ak k dohode nedôjde, príslušnosť súdov sa riadi platným právom v Slovenskej 

republike. 

Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. 

 

 



V Bytči dňa 31.12.2017 

 

 

 

 

-----------------------------------                                                            ------------------------------------ 

Podpis dodávateľa                                                                               Podpis odberateľa 

 

 

 

 

 

 

 


