
K Ú P N A  Z M L U V A 1 / P  
uzavretá podľa ust. § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) 

 
medzi zmluvnými stranami: 
1. Obchodné meno:         KOLIBA Trade, s.r.o. 
 Sídlo:          Krivec 3057, 962 05 Hriňová 
 IČO:      46 436 961 
 IČ DPH:     Sk 2023381514 
 Bankové spojenie:   VÚB, a.s., pobočka Detva, číslo účtu: 1333758551/0200 
 Kontaktné údaje:   Telefón: 045/52 45100 
       Fax:045/52 45 112 

       (ďalej aj „predávajúci“ ) 

 
 a  
 
2. Obchodné meno:  Domov v Poloninách     

sídlo/miesto podnikania: Nová Sedlica50, 067 68     
IČO:   37944584  
DIČO:   2021929041  
E-mail:   ekonom@domovvpoloniach-nsedlica.vucpo.sk 
Osoba oprávnená objednávaním a preberaním tovaru: Mgr. Kováčová Svetlana 

      
        (ďalej aj „kupujúci“ ) 

 

1. Touto kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodávať kupujúcemu, na základe jeho objednávok, počas doby 
účinnosti tejto zmluvy najmä mlieko a mliečne výrobky (ďalej aj („tovar“) a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za dodaný tovar 
predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu. 

2. Spôsob dopravy – vozidlom predávajúceho. 
3. Miesto dodania tovaru: Domov v Poloninách, Nová Sedlica 50, 067 68. 
           Faktúra 
4. Doklad o dodaní tovaru a) dodací list s uvedením tovaru, ceny tovaru + prísl. DPH alebo   

                                    b) faktúra, ktorá zároveň slúži ako dodací list  
5. Faktúru zaslať/odovzdať na adresu: Domov v Poloninách, Nová Sedlica 50, 067 68 
6. Splatnosť kúpnej ceny tovaru – do 14 dní od dodania tovaru 
7. Spôsob platby kúpnej ceny – prevodným príkazom/v hotovosti*1. Pri platbe v hotovosti je predávajúci povinný vystaviť 

kupujúcemu blok z elektronickej pokladne.   
8. Ak sa kupujúci dostane do omeškania so zaplatením kúpnej ceny, má predávajúci právo na úroky z omeškania vo výške 

0,1% z dlžnej sumy denne. 
9. Každá zmluvná strana, ako aj jej zástupcovia uvedení pri označení zmluvných strán prehlasujú, že dávajú druhej 

zmluvnej strane, ako aj osobe, ktorá zmluvu vypracovala, súhlas so spracovaním ich osobných údajov v tejto zmluve 
v zmysle § 11 zák. č. 122/2013 Z.z. na  účel vyhotovenia tejto zmluvy, jej evidovania, na účel jej predloženia príslušným 
orgánom a subjektom, ktoré o nej budú rozhodovať alebo overovať jej údaje. Doba platnosti tohto súhlasu je od 
10.01.2017 do 31.12.2017. Súhlas môže byť odvolaný len v prípade zániku zmluvy inak, ako jej splnením. Súhlas je 
vyjadrený podpismi na tejto zmluve. 

10.  Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomné vzťahy založené touto zmluvou sa spravujúc ustanoveniami Obchodného 
zákonníka. Kupujúci prehlasuje, že všetky vybodkované miesta na tejto zmluvy boli pred jej podpisom riadne vyplnené. 
Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu dôkladne pred podpisom prečítali a znak súhlasu je vlastnoručne podpisujú.   

 

 V Novej Sedlici dňa: 09.01.2017     
 

 

  
 
 
 
 
    …................................................      ….................................................. 
       Ján Malatinec      Mgr. Novotná Ida 
        konateľ       riaditeľka Domova v Poloninách 

 
 

 

                                                           

1 * nehodiace sa preškrtnúť  


