
Dohoda o všeobecných nákupných podmienkach  

uzavretá podľa Obchodného zákonníka 513/1991Zb. a nasl.,  (v ďalšom Dohoda) 

medzi 

Predávajúcim: 
Hydina KOŠICE s.r.o., 065 11 Nová Ľubovňa 505 
Klaudia Konkoľová – konateľ,  
V zastúpení:  MVDr. Konkoľ Pavol, Ing. Kovačič Dušan, Janoščík Marián na základe plnej moci. 
IČO: 45 300 950,            DIČ: 2022959136                IČ DPH: SK2022959136  
Prevádzka a korešpondenčná adresa: Slavkovská cesta 54, Kežmarok 060 01 
Tel: 052 4313 611, 0850 111 373, 052 4313 607, Odbyt mob: KK: 0903 986 989, 0917 617 925.  
Fax KK: 052 456 8981, mail objednávky Kežmarok: objednavky@hydinakk.sk 
Vedúci odbytu Kežmarok: tel: 052 4313 612, mob: 0903 640 506, mail: veduciodbytu@hydinakk.sk 
Manažéri predaja Kežmarok: pre MO + VO kontakty: 0903 987 043, 0903 907 191 

Prevádzka: Zvolenská cesta 32,Banská Bystrica 974 01, tel: 048 4163 020, 048 4163 021, Fax: 048 4163 020, 
Mail: odbyt.zv@hydinakk.sk.    Sklad je schválený a vedený na RVPS pod číslom SČ: 9 - 10. 
Manažér predaja BB : 0914 323 921, 0905 601 514               sklad BB: 0914 323 920 

Bankové spojenie: ČSOB a.s., č. účtu 4010737207/7500 

IBAN: SK8275000000004010737207   SWIFT BIC: CEKOSKBX 

Registrovaná v Obch. reg. OS Prešov, oddiel Sro, vložka 22300/P 
a 

Kupujúcim: 
Obchodný názov:...DSS- Spišské Podhradie, Hviezdoslavova1, 053 04 
........................................................................................................................................... 
Konateľ: ..PhDr. Ondrišová Monika, riaditeľka domova 
.......................................................................................................................................................... 
IČO: .691887........................................  IČ DPH: .................................................... 
DIČO:.2020741734.......................................... 
Bankové spojenie: Banka DEXIA, Spišská Nová Ves.............  Č. účtu: 8827154100/5600................................ 
Registrovaná v Obch. reg. ..............................oddiel .......................... vložka ..................................... 
Kontaktná osoba: .....................................................Tel:053 4541 160..................Mobil: .................................. 
Mail: ...........................................................................Fax: .....................................Skype:................................. 
Ďalšie údaje: ....................................................................................................................................................... 
(v ďalšom aj Zmluvné strany) 

 
PREAMBULA 
1. Zmluvné strany uzatvárajú túto Dohodu za účelom vymedzenia svojich vzájomných práv a povinností 
pri realizácii dodávok tovaru Predávajúcim Kupujúcemu. Dohoda sa uzatvára za účelom vzájomnej 
obchodnej spolupráce a naplnenia podnikateľských zámerov Zmluvných strán. 
PREDMET PLNENIA 
1. Kupujúci nadobudne od Predávajúceho tovar na základe Kúpnych zmlúv za podmienok zjednaných 
v tejto Dohode. 
2. Kupujúci vystaví objednávky na nákup tovaru a tieto objednávky sú zároveň návrhom Kúpnej zmluvy. 
Kupujúci objednávky zašle Predávajúcemu formou elektronickej komunikácie - EDI, email, fax alebo zadá 
telefonicky. Prijatím objednávky Predávajúcim, je potvrdený súhlas na Kupujúceho s cenou objednaného 
tovaru podľa aktuálne platného cenníka. 
3. Kúpna zmluva vzniká okamihom doručenia objednávky Predávajúcemu, pokiaľ Predávajúci objednávku 
bez zbytočného odkladu, z preukázateľných závažných dôvodov výslovne neodmietne.  
DODACIE PODMIENKY 
1. DOBA PLNENIA – Predávajúci je povinný dodať tovar v deň, ktorý je určený v objednávke Kupujúceho. 
Predávajúci si vyhradzuje právo nedodať tovar na deň určený v objednávke Kupujúceho (nasledujúci deň)  
v prípade, že objednávka od Kupujúceho nie je zaslaná alebo zadaná v čase do 12:00 hod v dňoch pondelok 
až piatok. V takomto prípade Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu ďalší nasledujúci deň, mimo nedele.. 
2. MIESTO PLNENIA: bude určené v objednávke, v prípade že v objednávke nie je určené, je miesto 
plnenia prevádzka Kupujúceho. 
3. OBAL TOVARU A VYHOTOVENIE TOVARU – Predávajúci dodá a vyhotoví tovar v podobe v akej bol 
objednaný, vrátane spotrebiteľského balenia a zabezpečí tovar na prepravu  podľa objednávky Kupujúceho. 
4. DODANÝ TOVAR – musí spĺňať podmienky a požiadavky právnych predpisov SR 
 
DOPRAVA TOVARU, PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA 
1. DOPRAVU TOVARU zabezpečuje Predávajúci na vlastné náklady a nebezpečenstvo. 
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2. Ak nie je dohodnuté inak, vlastnícke právo k tovaru ako aj nebezpečenstvo škody na tovare prechádza 
na Kupujúceho prevzatím tovaru, vrátane sprievodných dokladov v mieste riadneho a včasného plnenia 
dodávky tovaru. 
3. Dodané vratné obaly a ich ceny budú uvedené na faktúre a dodacom liste, alebo po dohode s 
Kupujúcim. Inak za dohodnutú cenu EUR palety bude suma 8,3€, prepravky VO1 3€, prepravky E2 5€. 
4. Kupujúci vráti Predávajúcemu bez zbytočného odkladu v zásade rovnaké množstvo vratných obalov. 
Vrátenie vratných obalov sa uskutoční na náklady a nebezpečenstvo Kupujúceho v mieste plnenia. 
5. Predávajúci nie je povinný dodatočne vykonať výkup vrátnych obalov mimo dohody z Kupujúcim. 
6. V prípade, že počet  obalov predaných Kupujúcemu pri dodávke tovaru a počet obalov, ktoré Kupujúci 
vráti Predávajúcemu nebude rovnaký, zmluvné strany vyrovnajú prípadné rozdiely vystavením faktúry so 
splatnosťou 14 dní. 
PLATOBNÉ PODMIENKY – CENY A FAKTURÁCIA 
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar Kupujúcemu za dohodnutú kúpnu cenu, t.j. za kúpnu cenu, ktorú 
Predávajúci uvedie v aktuálnom ponukovom cenníku, kde bude uvedený deň začiatku platnosti cenníka. 
Predávajúci si kedykoľvek vyhradzuje právo na zmenu cien v ponukovom cenníku, na základe rozhodnutia 
Predávajúceho. Ponukový cenník Predávajúceho bude zasielaný Kupujúcemu vždy elektronicky na jeho 
emailovú adresu uvedenú v záhlaví Dohody. 
2. V prípade že Kupujúci sa nedohodne s Predávajúcim na úhrade kúpnej ceny pri prevzatí tovaru 
v hotovosti, kúpna cena bude fakturovaná so splatnosťou 14 dní. 
3. V kúpnej cene sú zahrnuté všetky náklady Predávajúceho, ktoré mu vznikli alebo môžu vzniknúť 
a Predávajúci nemôže žiadne iné náklady od Kupujúceho požadovať.  
4. Kúpna cena bude splatná na základe doručenej faktúry, vystavenej Predávajúcim na každú objednávku 
osobitne. Kupujúci zaplatí fakturovanú čiastku za tovar do termínu splatnosti tovaru po prevzatí tovaru. 
Predávajúci je oprávnený na základe svojho rozhodnutia fakturovať aj viaceré dodávky tovaru hromadnou 
faktúrou. Zaradenie Kupujúceho podľa odberu: Paletový odber  z jedného druhu alebo maloobchod  
5. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú dňom pripísania na účet  Kupujúceho. 
6. Faktúra musí obsahovať náležitosti vyžadované právnym poriadkom SR. 
7. Splatnosť určená pre Kupujúceho po vzájomnej dohode  ........ dní.  
8. Prílohou každej faktúry bude dodací list, potvrdený Kupujúcim, pričom tento doklad je rozhodný pre 
skutočný rozsah a cenu dodávky. 
TRVANIE DOHODY 
1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú  od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012.  
2. Každá zo Zmluvných strán ju môže písomne vypovedať s jednomesačnou výpovednou lehotou bez 
výpovedného dôvodu, začínajúcou plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. 
OSTATNÉ DOJEDNANIA 
1. Údaje pre objednanie tovaru: Viď Predávajúci podľa prevádzky plnenia tovaru. 
2. Pri omeškaní s úhradou riadne doručených faktúr je Kupujúci povinný zaplatiť úrok z omeškania 

v zmysle §369 ods.1 a §263Obchodného zákonníka vo výške 0,02 denne, za každý aj načatý deň 
meškania.  
3. Pri omeškaní s platbou 5 dní po lehote splatnosti a viac, ďalší odber tovaru môže byť pozastavený až 
do úhrady všetkých pohľadávok Predávajúceho. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok Predávajúceho na 
úroky z omeškania a na úhradu faktúr po dobe splatnosti. 
ZÁVEREČNĚ USTANOVENIA 
1. Akékoľvek zmeny tejto Dohody vyžadujú písomný súhlas oboch Zmluvných strán. 
2. Bežná korešpondencia bude doručovaná osobne, faxom, elektronickou alebo doručenou poštou. 
3. Zmluvné strany si za právo, ktorým sa bude riadiť ich obchodný vzťah zvolili Obchodný zákonník, resp. 
právo SR. 
4. Táto Dohoda sa stala záväznou po dohode obidvoch Zmluvných strán o celom jej obsahu a nadobúda 
účinnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami.  
5. Táto Dohoda je spísaná vo dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, jedno vyhotovenie dostane 
Kupujúci a jedno vyhotovenie Predávajúci. 
6. Zmluvné strany prehlasujú, že táto Dohoda bola uzavretá po ich vzájomnej dohode, podľa ich 
slobodnej vôle, vážne, určite a zrozumiteľne, nebola uzatvorená v tiesni a za nápadne nevýhodných 
podmienok pre ktoréhokoľvek účastníka, že si túto Dohodu prečítali a jej ustanovenia sú im jasné, na dôkaz 
čoho pripájajú dátum a svoje podpisy. Doložený aktuálny výpis z obchodného registra a kartička IČ DPH. 

 
Predávajúci dňa: .02.01.2012...................................... Kupujúci dňa:.02.01.2012.................................                       
 

 

 

 

 

 



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

            Predávajúci                                                                                        Kupujúci 
      Janoščík Marián  
obchodný riaditeľ Hydina KOŠICE s.r.o.     


