
Zmluva o poskytovaní služieb č. 05/2012 
uzatvorená v zmysle § 536 Obchodného zákonníka medzi :   

 
Dodávateľom : 
Jaroslav BABUŠIAK SKLENÁRSTVO 
Sídlo : 027 51 Kraľovany 34 
prevádzka : Aleja Slobody 1895, Dolný Kubín 
konateľ : Jaroslav Babušiak 
IČO : 10 850 414 
DIČ : 1020462993 
 

a 
Odberateľom : 
Žilinský samosprávny kraj 
 v správe Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou MUDr. L. Nádaši - Jégého Dolný Kubín 
Sídlo : ul. Nemocničná 1944/10, Dolný Kubín 
Zástupca : PhDr. Jozef Mintál – riaditeľ 
Bankové spojenie :  
účet č. :  
IČO : 00 634 905 
DIČ : 2020563754 
 
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom :  
 

1. Predmetom tejto  zmluvy je poskytovanie sklenárskych služieb, sklenárskych prác a 
dodávka skiel podľa objednávok odberateľa. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena tovaru vychádza z cien uvedených v cenovej 
ponuke, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

3. Dodávateľ  si vyhradzuje právo na úpravu ceny v závislosti od vývoja trhu o čom bude 
odberateľa informovať s dostatočným predstihom. 

4. Dodávateľ vždy na konci mesiaca vystaví odberateľovi faktúru za odobratý tovar a ten je 
povinný uhradiť ju v termíne splatnosti 60 dni od vystavenia faktúry. Podkladom k 
fakturácii bude súpis vykonaných služieb, prác  a dodávok za faktúrované obdobie. 

5. Dodávateľ  spolu s tovarom odovzdá odberateľovi aj doklady, ktoré sa na tovar vzťahujú, a 
ktoré sú potrebné pre prevzatie a užívanie niektorých druhov tovaru, ako sú záručné listy, 
návody na používanie, certifikáty a pod. 

6. Zmluva sa uzatvára na dobu  u r č i t ú  od 1.1.2012 do 31.12.2012 a nadobúda účinnosť 
dňom podpisu obomi zmluvnými stranami. 

7. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno 
vyhotovenie. 

8. Zmeny a dodatky k tejto zmluve sú možné len na základe písomného súhlasu obidvoch 
zmluvných strán.   

 
 
V Dolnom Kubíne, dňa  2.1.2012 
 
 
 
…...........................................                                                            …........................................... 
               dodávateľ                                            odberateľ  
Jaroslav Babušiak Sklenárstvo                                                               DONsP Dolný Kubín 
 



 

 

 

 


