
Zmluva  
o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar 

 

I.  Zmluvné strany 

Dodávateľ:    AITEC, s. r. o. 
                        Sídlo: Slovinská 12, 821 04  Bratislava 
          Korešpondenčná adresa: Ráztočná 19, 821 07  Bratislava 
                        IČO: 43829171 
                        DIČ: 2022512756 
                        IČ DPH: SK2022512756 
                        IBAN: SK91 1100 0000 0029 2890 6300 
 
Odberateľ:    Obec Závažná Poruba 
                     Hlavná 135 

032 02 Závažná Poruba 
                       IČO: 00315915 
                       DIČ: 2020574930 
                       IBAN: SK39 0200 0000 0015 9878 8553 
 

II.  Predmet a zmluvy 
 

Predmetom tejto zmluvy je dohoda medzi dodávateľom a odberateľom o práve na úhradu preddavkovej platby 
odberateľom objednávaného tovaru.  
 

III. Dohodnuté ustanovenia 
 

1. Odberateľ sa touto zmluvou zaväzuje, že za tovar preukázateľne objednaný písomnou objednávkou 
poskytne  dodávateľovi  preddavok formou zaplatenia zálohy na dodávaný tovar vo výške ceny tovaru 
uvedeného v objednávke.  

2. Úhrada  za objednaný tovar bude zaplatená na základe zálohovej faktúry vystavenej dodávateľom v  lehote 
v nej uvedenej.  

3. Dodávateľ po obdržaní úhrady platby na základe zálohovej faktúry vyhotoví a zašle odberateľovi 
zúčtovaciu faktúra (daňový doklad) spolu aj s objednaným tovarom.   

4. Záloha musí byť zúčtovaná najneskôr do 3 mesiacov.  
5. Ak objednaný tovar nebude u dodávateľa na sklade, tovar bude dodaný hneď po jeho naskladnení 

u dodávateľa. 
6. V prípade, ak  bude zrejmé, že tovar nebude dodaný do 3 mesiacov alebo zaplatená záloha za dodávku 

tovaru bude vyššia záloha ako bude  kúpna cena za tovar uvedená v zúčtovacej faktúre, bude preplatok 
vrátený odberateľovi tak, aby bola úhrada zálohy vrátená na bankový účet dodávateľa do 3 mesiacov od 
jej poskytnutia alebo do 10 dní po odoslaní zúčtovacej faktúry.  

 
IV. Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto  zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Môže sa meniť, alebo dopĺňať, len vzájomne odsúhlasenými 
písomnými dodatkami.  

2. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pre každú zmluvnú stranu po jednom. 
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia objednávateľom. 
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá v 

tiesni, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.  
 
V Bratislave dňa:  
 
 
Za dodávateľa:                                                                      Za odberateľa:    


