
K Ú P N A      Z M L U V A 

     č.  12/2014 
                ( uzavretá podľa §-u 269 ods.2 a ods.3  v spojení s §-om 409 a následne Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.) 

 
       I. Zmluvné strany 

Dodávateľ:   

PHB, s. r. o., Kamenica 110, 082 71  Lipany 

V zastúpení: Andrej Pella 

IČO: 36479348 

DIČ: 2020005273 

Bankové spojenie: SLSP Prešov, č. ú. 0502286248/0900 

 

Odberateľ: 

Domov sociálnych služieb v Brezovičke, 082 74 

V zastúpení: Ing. Jozef Planý 

IČO: 00619493 

DIČ: 2020732483 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava, č.ú. 7000513131/8180,  

                                IBAN : SK 0281800000007000513131 

 
II.  Predmet plnenia 

             Predmetom plnenia je dodávka :   Čierne uhlie ekohrášok 

                                                                    Hnedé uhlie ekohrášok 
 
                               III.  Cena tovaru 

Cena dodávky paliva  je určená cenníkom vydaným predávajúcim, v čase účinnosti zmluvy, ktorým je 

kupujúci včas oboznámený. 

V prípade zmeny  cenníka  bude  vydaný nový ceník  a vypracovaný  dodatok ku kúpnej zmluve s 

dátumu účinnosti cenníka. 

IV. Platobné podmienky 

              Dodávky paliva sa budú faktúrovať v cenách platných v čase dodania, ihneď po splnení dodávky na 

základe potvrdeného dadacieho listu. 

Za dodávku paliva  podľa tejto kúpnej zmluvy je odberateľ povinný uhradiť vystavenú faktúru na účet  

dodávateľa. Splatnosť faktúry je  14 dní od doručenia.  

Penále 0,1 % za každý omeškaný deň úhrady u celkovej neuhradenej čiastky. 

     

                                                       V. Dodacie podmienky 

 

Dodávateľ sa zaväzuje dodať palivo, ktorý je predmetom tejto zmluvy v množstve a sortimente na 

základe písomne uplatnenej objednávky alebo telefonicky  minimálne 24 hod. pred uskutočnením dodania 

tovaru. 

Dodaný tovar musí zodpovedať kvalite a značeniu v súlade s právnymi predpismi platnými 

v Slovenskej republike a v súlade s potravinovým kódexom. 

 Dodávateľ zabezpečí dovoz objednaného tovaru.  

 Reklamácie na kvalitu a trvácnosť tovaru kupujúci uplatňuje pri plnení dodávky. 

     

           VI. Záverečné ustanovenie 

 

Táto zmluva sa uzatvára v štyroch vyhotoveniach po dva vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.  

Táto zmluva  môže byť zmenená alebo zrušená písomnou formou po dohode obidvoch strán.  

Táto zmluva je po vzájomnej dohode uzavretá na dobu určitú od 03.12.2014 do 31.12.2017 a je platná 

po podpise obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúceho po dní jej zverejnenia 

v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov.     

Vzájomné práva a povinnosti neuvedené v tejto zmluve sa riadia v zmysle Obchodného zákona.    

 

 V  Lipanoch,  dňa  :  03.12.2014   

                 

  .........................................................                                   ................................................. 
  za dodávateľa :  PHB, s.r.o.                                                      za odberateľa:  Ing. Jozef Planý, riaditeľ DSS  


