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DOHODA O PREDDAVKOVEJ PLATBE 

v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

 

uzavretá medzi účastníkmi: 

 

Klient: 

 

Názov:   Domov Nálepkovo, n.o. 

Zastúpený:  Mgr. Michalom Bartošom, riaditeľom DN, n.o. 

Sídlo:    Letná 352/8, 053 33  Nálepkovo 

IČO:   312 57 305 

Bankové spojenie: Prima banka, a.s. 

Číslo účtu:  7529294004/5600 

Kontakt:  053/4298246 

        (ďalej len ako „klient“) 

a 

 

Poskytovateľ: 

 

Obchodné meno: CALLENDULA, spol. s r.o. 

Zastúpený:  PharmDr. Štefanom Ruttkayom, konateľom 

Sídlo:   Starosaská 1, 052 01  Spišská Nová Ves 

IČO:    36 605 395 

DIČ:   2022170645 

IČ DPH:  SK2022170645 

Bankové spojenie: UNICREDIT, a.s., č. ú.: 6627805002/1111 

(ďalej len ako „poskytovateľ“) 

 

uzatvárajú túto Dohodu o preddavkovej platbe 

(ďalej len ako „dohoda“) 

 

Preambula 

 

1. Poskytovateľ je právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice 

I., oddiel: Sro, vložka číslo: 17919/V zaoberajúci sa v rámci svojej podnikateľskej 

činnosti aj nákupom a predajom farmaceutických, zdravotníckych, ortopedických 

a kozmetických výrobkov. 

2. Klient je neziskovou organizáciou so sídlom v Nálepkove, kde zabezpečuje poskytovanie 

sociálnych služieb so zameraním na cieľovú skupinu seniorov a osoby trpiace 

zdravotným postihnutím. Na základe požiadaviek seniorov, ktorým je poskytovaná 

sociálna služba, zabezpečuje pravidelne klient nákup farmaceutických, zdravotníckych, 

ortopedických a kozmetických výrobkov u poskytovateľa. 

 

 

Článok I. 

Predmet dohody 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že klient poskytne poskytovateľovi preddavkovú platbu vo 

výške 1.000,00 € (slovom: jedentisíc eur) za farmaceutické, zdravotnícke, ortopedické 

a kozmetické výrobky kupované u poskytovateľa najneskôr do 5 dní odo dňa podpisu 

tejto dohody. Poskytovateľa potvrdí príjmovým pokladničným dokladom prevzatie 

preddavkovej platby vo výške 1.000,00 € od klienta. 
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2. Preddavková platba zo strany klienta slúži na uspokojenie budúcich pohľadávok 

poskytovateľa voči klientovi za predaný tovar špecifikovaný v bode 1. tohto článku. 

3. Poskytovateľ je po predaji tovaru klientovi oprávnený použiť preddavkovú platbu alebo 

jej časť (max. do výšky 1.000,00 €) na uspokojenie svojej pohľadávky vzniknutej 

z predaja klientovi. Poskytovateľ sa súčasne zaväzuje v deň reálneho zaplatenia dlžnej 

sumy klientom doplniť z prijatej platby výšku preddavkovej platby do pôvodnej výšky 

1.000,00 €. 

 

Článok II. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej 

podpisu oboma zmluvnými stranami. 

2. Zmluvný vzťah je možné ukončiť výpoveďou alebo dohodou zmluvných strán. Výpoveď 

je účinná momentom doručenia zmluvnej strane. Výpoveď je možné udeliť bez udania 

dôvodu. 

3. Poskytovateľ sa zaväzuje najneskôr v lehote 10 dní vrátiť v hotovosti preddavkovú platbu 

po ukončení zmluvného vzťahu výpoveďou alebo dohodou zmluvných strán. 

Poskytovateľ má právo jednostranne započítať poskytnutú preddavkovú platbu alebo jej 

pomernú časť oproti dlžnej sume za predaný tovar klientovi ku dňu skončenia zmluvného 

vzťahu. Poskytovateľ je povinný písomne oznámiť klientovi vykonanie tohto započítania 

a pri čiastočnom započítaní prevyšujúci časť preddavkovej platby bezodkladne vrátiť 

v hotovosti klientovi. 

4. Zmeny a doplnenia tejto dohody možno uskutočniť dodatkom k dohode uzavretým 

v písomnej forme. Táto dohoda bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach. Každá zo 

zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení. 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že ako účastníci tejto dohody sú oprávnení s predmetom 

zmluvy nakladať a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Právny úkon je urobený 

v predpísanej forme, dohoda bola spísaná podľa ich skutočnej vôle a na základe 

pravdivých údajov. Dohoda bola nimi prečítaná, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu 

ju vlastnoručne podpísali. Účastníci tejto dohody súčasne prehlasujú, že táto dohoda 

nebola uzatvorená v tiesni, ani za iných nápadne nevýhodných podmienok, že je pre nich 

vzájomne výhodná a že pri podpisovaní tejto dohody nebol na nich vyvíjaný nátlak 

v žiadnej forme., 

 

V Spišskej Novej Vsi, dňa 10.10.2014 

 

Klient:     

 

 

        ........................................................ 

                Domov Nálepkovo, n.o. 

                          v zastúpení 

                   Mgr. Michal Bartoš 

 

 

Poskytovateľ: 

 

        ........................................................ 

              CALLENDULA, spol. s r.o. 

                           v zastúpení 

                PharmDr. Štefan Ruttkay 


