
Zmluva 
č. 10 / 2021 

o dodávke tonerov, výpočtovej techniky , spotrebných materiálov uzavretá v zmysle § 409 a nasl. 
Obchodného zákonníka č. 513 / 1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

 

 

Zmluvné strany  

DODÁVATEĽ:   Technik – servis HB, s. r. o. 

    Veľké Rovné 115 

013 62 Veľké Rovné 

v zastúpení :   František Hrmel – konateľ  

peňažný ústav :   Unicredit Bank  

číslo účtu:    6612927007/1111 

IBAN:    SK32 1111 0000 0066 1292 7007 

IČO:    36382116 

DIČ:    2020108937 

IČ DPH:    SK2020108937 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 11301/L 

 

OBJEDNÁVATEĽ:  „Nová škola S. Bíroša Bytča“ 

    Eliáša Lániho 261/7 

    014 01 Bytča 

v zastúpení:   Ľubica Slotíková – štatutárny zástupca 

peňažný ústav:   Československá obchodná banka  

IBAN:    SK87 7500 0000 0040 2802 4942 

IČO:     37911147 

DIČ:     2022165321 

 
 
 



Čl. I 
Predmet zmluvy 

 
1. predmetom tejto zmluvy je:  

 
a.) vykonávanie dodávky tovarov ako sú tonery, výpočtová technika, kancelárske potreby 

učebné a športové potreby. 
2. dodávateľ sa zaväzuje  dodať spotrebný materiál a výpočtovú techniku na základe písomnej, 

telefonickej, resp. e-mailovej objednávky od objednávateľa.  
3. objednávateľ sa zaväzuje za dodanie tovaru zaplatiť cenu dohodnutú v zmluve(objednávke) 

 
Čl. II 
Cena 

 
1. cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov  

 
2.  Cena spotrebného materiálu a výpočtovej techniky bude stanovená  je podľa aktuálneho 

cenníka dodávateľa.  
3. cena dohodnutá v bode 2. tohto článku tejto zmluvy zahŕňa všetky náklady dodávateľa a je 

cenou konečnou  
 
 

 
 

Čl. III 
Platobné podmienky 

 
1. cenu za dodávku tovarov je objednávateľ povinný zaplatiť na základe faktúry vystavenej 

dodávateľom 
2. objednávateľ je povinný uhradiť faktúru v lehote do 14 dní od jej doručenia 

 
 
 
 

Čl. IV 
Doba trvania zmluvy 

 
1. zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 12 mesiacov odo dňa jej účinnosti 
2. zmluva zaniká: 

a.) uplynutím času 
b.) dohodou zmluvných strán 
c.) výpoveďou ktoroukoľvek zo zmluvných strán, pričom výpovedná lehota je trojmesačná 

a začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci , v ktorom bola výpoveď 
doručená druhej zmluvnej strane  



 

Čl. V 
Záverečné ustanovenia 

 
1. zmluva nadobúda platnosť podpisom zmluvných strán 
2. vzťahy touto zmluvou neupravené sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka  
3. táto zmluva môže byť zmenená iba dohodou zmluvných strán a to písomnou formou 
4. táto zmluva má dve vyhotovenia, z ktorých každá strana obdrží jedno vyhotovenie  

 

Vo Veľkom Rovnom, dňa 01.01.2021 

 

 

 

 

Za objednávateľa:       Za dodávateľa: 


