
 KÚPNA ZMLUVA 

Uzavretá v súlade s ust. § 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.Obchodný zákonník 

                                               v znení neskorších predpisov 

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

Kupujúci:  Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné 

Sídlo:   Ptičie 158, 066 01 Humenné 

Zastúpený:  Ing. Kulanová Jana, riaditeľka CSS 
IČO:   00695424 

DIČ:   2021213711 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR 

Číslo účtu:  SK94 8180 0000 0070 0051 2251   

 

a 

 

Predávajúci:  LEKÁREŇ PRI NEMOCNICI HUMENNÉ s.r.o. 

Sídlo:   Ul. 1. Mája 5558, 066 01 Humenné 

IČO:   36716871 

IČ DPH:  SK2022308255 

Zastúpený:  Mgr. Richard Karabín, konateľ  

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Humenné 

Číslo účtu:  SK40 0900 0000 0004 6325 5472 

 

 

I. 

Predmet zmluvy 

 

Touto zmluvou sa predávajúci /dodávateľ/ zaväzuje dodávať lieky a potraviny pre diéty a   

zdravotnícke potreby (ďalej len „tovar“), konkrétne dohodnutý na základe telefonických 

objednávok, podľa aktuálnych potrieb dodávateľa /druh a množstvo tovaru/. Dodávateľ 

dodaním tovaru prevedie na odberateľa vlastnícke právo k nemu a odberateľ sa následne 

zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu k nemu. 

II. 

Povinnosti predávajúceho – dodávateľa 

 

Predávajúci – dodávateľ dodáva tovar spolu s dokladmi, ktoré sa k tovaru vzťahujú a následne 

umožní kupujúcemu – odberateľovi nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru v súlade so 

zmluvou. 

III. 

Dodanie tovaru 

 

Tovar dodáva dodávateľ na základe telefonickej resp. písomnej objednávky podľa 

požiadaviek odberateľa,  na základe aktuálnej ponuky a podľa aktuálneho cenníka. 

 

 

 



IV. 

Platba za tovar 

 

Platba za dodaný tovar bude odberateľom uhrádzaná na základe vystavenej faktúry. 

Podmienky fakturovania sa budú riadiť všeobecnými právnymi normami upravujúcimi 

platobný styk. Splatnosť faktúry je určená na 14 dní. Pri nedodržaní splatnosti bude dodávateľ 

účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý omeškaný deň. 

V. 

Vady tovaru 

 

Dodávateľ nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých odberateľ v čase prevzatia tovaru vedel 

alebo musel vedieť. Dodávateľ posudzuje reklamáciu za vady tovaru, ktoré nezavinil 

odberateľ pri každom prevzatí tovaru, prípadne skryté vady do 24 hodín od dodania tovaru. 

VI. 

Doba plnenia 

 

Zmluva o dodaní a odbere tovaru  sa uzatvára na dobu určitú - do 31.12.2017. Výpovedná 

lehota je 2 mesiace. Lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 

v ktorom bola písomná výpoveď doručená. 

V prípade nedodržania uvedených lehôt má každá zo strán nárok na náhradu škôd, ktoré 

v súvislosti s týmto vznikli. 

VII. 

Záverečné ustanovenia 

 

V prípade rozporov, ktoré môžu pri dodávateľsko-obchodných vzťahoch vzniknúť, sa 

zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacich právnych 

predpisov. 

Zmluvné strany si dohodu prečítali, jej textu porozumeli a na znak súhlasu ju potvrdzujú 

svojim podpisom. 

Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim  po dni jej zverejnenia. 

Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán dostane jeden 

exemplár. 

 

V Humennom, dňa 30.12.2016 

 

 

..............................................                                                      ........................................... 

          predávajúci                                                                                      kupujúci 

  Mgr. Richard Karabín                                                                     Ing. Jana Kulanová 

          konateľ                                                                                       riaditeľka CSS 


