
 

Z M L U V A 
o poskytovaní služieb a dodávok tovaru   

podľa § 269 odst.2                          
 

 

1.    HORTI s.r.o. 

      Južná trieda 66, 

      040 01 Košice 

      Zastúpený :Tibor Horváth  -  majiteľ a konateľ 

     IČO: 43792782 

    IČ DPH: SK2022473970 

   Bankové spojenie: VÚB banka a.s. 

   Účet: SK75 0200 0000 0023 7755 0853 

  

2.  /ďalej ako odberateľ/ 

   ŠJ ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM 

   Trieda SNP 104 

  041 15 Košice 

  Zastúpený: PaedDR. Tatiana Švecová riaditeľka 

 IČO: 00521965 

Slovenská republika 

 

 

 

    

         
 

 

I. PREDMET A PODMIENKY ZMLUVY,PRAVIDLÁ OBCHODNÉHO STYKU 

 
 

1. Predmetom zmluvného vzťahu je záväzok dodávateľa HORTI s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 

Košice ,poskytnúť služby a zásobovať  sortimentom tovaru  zelenina a ovocie  školskú jedáleň pri 

ŠJ Športové gymnázium v primeranej kvalite a  množstve. 

 

2. Platby pre  dodávateľa budú realizované fakturáciou s lehotou  splatnosti do 30 dní. 

 

3.Dodávky tovaru budú realizované vlastnými dopravnými prostriedkami  dodávateľa  na  

príslušnú prevádzku a to  na základe telefonickej dohody alebo mailom s upresnením množstva 

minimálne 24 hodín vopred. 

Pri realizovaní dodávok tovaru v prepravkách ,tie budú vracané  na výmenu a v prípade 

nevrátenia obalov budú riadne fakturované podľa cien dodávateľa. 

 

4.Dodávky tovaru v zmysle bodu I /3 budú realizované podľa vopred dohodnutého 

harmonogramu zmluvných strán. 



 

5.Reklamácie akosti a množstva dodávaného tovaru ,budú podávané v lehotách stanovených  

príslušnými právnymi predpismi, buď telefonicky alebo  priamo v  sklade predávajúceho, vždy 

podľa konkrétnych podmienok reklamácie. 

 

6.Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na odberateľa v čase , keď prevezme tovar od 

dodávateľa , v súlade s príslušnými právnymi normami a   podmienkami  zmluvy. 

 

7.V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúr v lehote splatnosti  je predávajúci 

oprávnený uplatniť voči kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej 

fakturovanej čiastky za každý, aj začatý deň omeškania, okrem okolností charakterizovaných ako 

vyššia moc, resp. zásah úradných miest. 

 

8.Škody ,ktoré vzniknú dodávateľovi neodobraním vopred objednaného množstva  tovaru 

odberateľom , znáša na strane odberateľa vždy príslušný zodpovedný  pracovník ŠJ, spravidla 

vedúca /vedúci/ školskej jedálne. 
 

 

II. ČAS TRVANIA ZMLUVY 
 

1. Zmluva je uzatvorená na dobu od 03.09.2018 do 31.08.2019 

  
 

III. OSTSTÚPENIE OD ZMLUVY 
 

1. K odstúpeniu od zmluvy môže dôjsť iba pri závažnom porušení dohodnutých  zmluvných 

podmienok. Odstúpeniu musí predchádzať písomné  upozornenie druhej zmluvnej strany  

minimálne jeden mesiace pred  termínom prerušenia ,či zrušenia riadne dohodnutej doby trvania                  

zmluvného vzťahu. 

 

2. Takýmto závažným porušením zmluvného vzťahu zo strany odberateľa , je najmä 

nepreplácanie faktúr po lehote splatnosti a nakupovanie od iných dodávateľov. 

 

3.Takýmto závažným porušením zmluvného vzťahu zo strany dodávateľa , je opakované  

porušenie predpísanej potravinárskej normy dodávaného tovaru.   

 

 IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE  

1.Vo veciach neupravených touto zmluvou ,sa zmluvný vzťah spravuje  príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka ,Občianskeho  zákonníka a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi 

predpismi  platnými podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. 

 

2.Účastníci  prehlasujú ,že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, súhlasia s jej 

 obsahom a potvrdzujú svojim podpisom. 

 

3.Účastníci prehlasujú ,že majú kompetencie v plnom rozsahu dohodnúť  podmienky tejto 

 zmluvy aj  zabezpečiť ich dodržiavanie počas zmluvného  obdobia . 



 

4.Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch ,z ktorých každá strana obdrží po jednom 

exempláre. Každý z exemplárov zmluvy má platnosť  originálu. 

 
 

 

 

 

V Košiciach 30.8.2018  
 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

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

  

              pečiatka a podpis odberateľa                              pečiatka a podpis dodávateľa 

 

 

 
 

 


