
Zmluva o poskytnutí služieb pre prioritného zákazníka spol. Novohygiene, 

s.r.o. 

 

Podľa §409 a nasl. Obch. zákonník 

 

Dodávateľ: NOVOHYGIENE s.r.o. 
Ulica revolučná 106/1 
984 01 Lučenec 
 
 
 
 
IČO: 51669196 
IČO DPH:SK2120741898  
 
Zastúpený:    
(Ďalej len „dodávateľ“) 
 
 
Odbererateľ: Obec Rimavské Janovce 

Rimavské Janovce 301 

980 01 Rimavské Janovce 

 
IČO: 00319058 
DIČ:2021230420 
 
Zastúpený:    
  (Ďalej len „odberateľ“) 

 

I. 

Predmet zmluvy 

Zmluva upravuje práva a povinnosti strán pri nákupe hygienický zásobníkov a náplní 

spoločnosti Novohygiene,s.r.o. 

II. 

Zmluvné podmienky 

1. Zásobníky každého typu budú odberateľovi dodané dodávateľom za zvýhodnenú cenu bez DPH 

za 1 ks podľa prílohy 1. 



2. Odberateľ sa zaväzuje pri podpise zmluvy odobrať a zaplatiť zásobníky  v dohodnutom množstve  

uvedenom  v prílohe 1. tejto zmluvy. 

3. Počas trvania zmluvy je odberateľ povinný dopĺňať zásobníky výhradne náplňami, ktoré bude 

objednávať u dodávateľa. V prípade, že dodávateľ nebude schopný dodať odberateľovi 

dohodnutý sortiment a množstvo, je oprávnený dodať iný sortiment, avšak porovnateľný 

s dohodnutými náplňami. 

4. Zmluva je zavretá na určitý čas. Dňom podpisu zmluvy oprávneným zástupcom dodávateľa 

dochádza k začiatku zmluvného vzťahu. Pred uplynutím lehoty trvania zmluvy je možné zmluvu 

ukončiť iba dohodou oboch zmluvných strán alebo výpoveďou. Zmluvu je možné vypovedať iba 

z ďalej uvedených dôvodov. Výpovedná lehota je 3 mesiace a nadobúda účinnosť od 1 dňa 

v mesiaci nasledujúcom po doručení výpovede druhej zmluvnej strane na adresu uvedenú 

v zmluve. Za doručenú sa rovnako považuje zásielka ktorú si adresát nevyzdvihol a to 15 dňom 

odo dňa podania zásielky. 

5. Odberateľ je oprávnený vypovedať zmluvu z nasledovných dôvodov: 

1. Odberateľovi nebudú dodané dohodnuté náplne, prípadne adekvátne náhrady 

v súlade s dohodou v tejto zmluve, najneskôr do 21 dní odo dňa potvrdenia 

objednávky dodávateľom. 

2. Cena náplní sa zvýši o viac ako 15% v porovnani  s  cenou z posledných 2 faktúr. 

6. Dodávateľ si vyhradzuje právo ukončiť zmluvný vzťah z nasledovných dôvodov: 

1. Odberateľ neodoberie náplne v sortimente dohodnutom v zmluve,  podľa 

potreby. 

2. Odberateľ použije náplne od iných dodávateľov. 

7. V prípade porušenia zmluvného vzťahu vyplývajúceho z bodu 3 a 4 a týmto ukončenia zmluvy zo 

strany dodávateľa, je tento oprávnený k demontáži všetkých hygienických zásobníkov 

u odberateľa bez náhrady a to do 15 dní od ukončenia zmluvy. Za poškodený a nefunkčný 

zásobník sa odberateľ zaväzuje uhradiť dodávateľovi sumu, za ktorú zásobník nadobudol,  

najneskôr do 15 dní od demontáže.   

8. Zmluva je uzavretá, pokiaľ nebolo dohodnuté inak na dobu 36 mesiacov a nadobúda účinnosť 

dňom podpisu všetkých strán. Akékoľvek zmeny a dodatky musia byť doručené písomne 

a podpísané všetkými zmluvnými stranami.    

 

 

 

V Rimavských Janovciach dňa 27.5.2020 

 

 

Dodávateľ:                                                                                   Odberateľ:  

 

 



 

 

 

 

 

Príloha  1. zmluvy o poskytnutí služieb pre prioritného zákazníka 

spol.Novohygiene,s.r.o. 

 

1.  Dohodnuté typy zásobníkov, ich cena a náplne: 

Zásobníky a náplne: 

Číslo zásobníka Počet / ks 
Predajná cena 
zásobníka/ks 

Číslo a názov dohodnutej náplne 

 ZZ 2 16,90 EUR ZZ zásobník zvieratko/121154 utierky ZZ 

561500         2 6,90 EUR S4 zásobník na penu/520501 

T3 2    9,90 EUR Zásobník na skladaný TP/8109 

    
  

        

 

 

 

 

V Rimavských Janovciach dňa 27.5.2020 

 

 

Dodávateľ:                                                                                   Odberateľ: 


