
KÚPNA ZMLUVA č.  
 

uzatvorená podľa § 409 a následne Obchodného zákonníka 
 
 

 
Čl. I 

Zmluvné strany 
 
 
 
Kupujúci:  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 
Adresa:  Ipeľská 1, 042 20 Košice 
Zastúpený:  MUDr. Jana Kollárová, regionálny hygienik 
IČO:   00606723 
IČ DPH:  SK2020928052 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu:  7000134588/8180 
Telefón/Fax:  055/7860129, 055/7860151 
 
 
 
 
Predávajúci: Ing. Tomáš DZURŇÁK – D & D 
Adresa:  Južná trieda 78, 040 01 Košice 
Zastúpený:   Ing. Tomáš Dzurňák  
IČO:   14 382 857 
IČ DPH:  SK1020647342 
Označenie registra: Obvodný úrad v Košiciach 
Číslo zápisu:  805-3530 
Bankové spojenie: SLSP Košice 
Číslo účtu:  044384941/0900 
Telefón/Fax:  055/729 29 31-32, 055/729 29 33 
 
 
 
 
 

Čl. II 
Predmet zmluvy a záväzky zmluvných strán 

 
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať v dohodnutom rozsahu a v lehotách určených touto 

zmluvou kupujúcemu dohodnutý tovar – čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby, 
podľa prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (ďalej len tovar) 
z expedície tovaru predávajúceho do miesta prevzatie kupujúcim. 

2. Miestom prevzatia tovaru je: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom 
v Košiciach, Ipeľská 1, Košice. 

3. Vlastnícke právo k uvedenému tovaru nadobúda kupujúci dňom prevzatia tovaru. 
4. Nebezpečenstvo škody, zničenia, straty alebo odcudzenia tovaru prechádza na 

kupujúceho okamihom jeho prevzatia. 



5. Kupujúci v osobitných objednávkach určí druh, množstvo a termín dodania predmetu 
plnenia tejto zmluvy v špecifikácii podľa cenníka na základe výberu z ponuky (Príloha 
č. 1 tejto zmluvy). 

6. Kupujúci sa zaväzuje odobrať od predávajúceho objednaný tovar a zaplatiť v čase 
splatnosti kúpnu cenu, v zmysle podmienok určených touto zmluvou. 

7. Kupujúci je povinný prevziať tovar na dohodnutom mieste prevzatia, v objednanom 
rozsahu a v lehotách dohodnutých v tejto zmluve, pričom prevzatie tovaru je kupujúci 
povinný za prítomnosti splnomocneného zástupcu (napr. šoféra) potvrdiť na dodacom 
liste po predchádzajúcej kvalitatívnej a kvantitatívnej kontrole tovaru.  

8. Kupujúci má právo odmietnuť prevziať tovar, a to v prípade nevyhovujúcej kvality 
tovaru, rozdielu v objednanom množstve resp. druhu tovaru. Dodaný tovar musí 
zodpovedať kvalite a značeniu v súlade s právnymi predpismi platnými v Slovenskej 
republike, za čo zodpovedá predávajúci. 

9. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar podľa dohodnutých dodacích lehôt 
stanovených zmluvnými stranami konkrétnou písomnou objednávkou, doručenou 
predávajúcemu minimálne 72 hodín pred uskutočnením dodania tovaru. 

10. Kupujúci je povinný dodaný tovar skladovať, do času jeho použitia, v súlade 
s platnými normami, vzťahujúcimi sa na dodaný tovar. 

 
 

Čl. III 
Cena tovaru a platobné podmienky 

 
1.   Cena za tovary uvedené v čl. II  je cena s DPH, pričom cenník – ponukový list, 

uvedený v Prílohe č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 
2.   Predávajúci prehlasuje, že ceny uvedené v cenníku (Príloha č. 1) sú ceny maximálne. 

Súčasne sa predávajúci zaväzuje, že počas trvania tejto zmluvy sa tieto ceny zvyšovať 
nebudú iba v prípade preukázateľného všeobecného zvýšenia cien a  to max. + 5 % od 
jednotkovej ceny. Iné zvyšovanie cien je možné  len  v zmysle čl. VII bod 2. 

    
3.   Zmluvné strany sa dohodli na platbe formou bezhotovostných prevodov za dodaný 

tovar, na  základe  faktúry  vystavenej  predávajúcim v  lehote splatnosti  kúpnej ceny, 
vrátane dane z pridanej hodnoty,  do 21dní odo dňa vystavenia faktúry. 

 
 

 
Čl. IV 

Zmluvné sankcie za porušenie ustanovení zmluvy a škody 
 

1. Zmluvné strany za porušenie ustanovení tejto zmluvy s možnosťou uplatnenia 
zmluvných sankcií považujú: 

a) nedodržanie 21 dňovej lehoty splatnosti faktúry, 
b) nedodanie objednaného tovaru predávajúcim v dohodnutom rozsahu 

a dohodnutom termíne, s výnimkou uplatnenia sankcií uvedených v bode 4. 
tohto článku a s výnimkou prípadov objektívne preukázateľnej nemožnosti 
plnenia zmluvy z titulu „vyššej moci“. 

2. Zmluvné strany sa dohodli na možnosti uplatnenia úrokov z omeškania v prípade 
oneskorených úhrad za dodávky alebo nedodanie objednaného tovaru vo výške 0,02 % 
za každý deň omeškania. 



3. Zmluvné strany, v prípade nesplnenia záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, znášajú 
zodpovednosť v plnom rozsahu vzniknutých strát, nákladov, ušlého zisku a iných škôd 
z dôvodu nesplnenia zmluvných povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy. Uplatnenia 
nárokov na úhradu škody je oprávnená zmluvná strana povinná vykonať bezodkladne, 
a to písomnou formou.  

4. Predávajúci, v prípade pohľadávok po lehote splatnosti voči kupujúcemu (porušenie 
bodu 1. tohto článku), má právo znížiť rozsah požadovaných dodávok tovarov, resp. 
úplne pozastaviť dodávky tovarov pre kupujúceho, avšak maximálne do doby úplnej 
úhrady pohľadávok po lehote splatnosti. 

5. V prípade finančných sankcií zo strany kontrolných orgánov Slovenskej republiky 
voči kupujúcemu z titulu nedodržania všeobecne záväzných právnych predpisov 
v oblasti kvality a značenia predmetu tejto zmluvy, má kupujúci právo uplatniť si voči 
predávajúcemu plnú výšku týchto sankcií, ako aj právo na náhradu škody. Toto právo 
si kupujúci uplatní najneskôr do dvoch mesiacov od vzniku sankcií.   

 
 
 

Čl. V 
Osobitné ustanovenia – reklamácia dodávky tovaru 

 
1.   Zistené viditeľné kvalitatívne a kvantitatívne nedostatky (zjavné vady) má právo 

kupujúci reklamovať ihneď pri preberaní tovaru za prítomnosti splnomocneného 
zástupcu predávajúceho (napr. šoféra), a to záznamom na dodacom liste s tým, že 
z dôvodu uvedených nedostatkov je kupujúci oprávnený tento tovar neprevziať, t. z. 
ani ho nezaplatiť. 

2.   Po prevzatí tovaru, iné ako zjavné vady (chyby) dodaného tovaru, je povinný kupujúci 
u predávajúceho reklamovať písomne reklamačným listom bez zbytočného odkladu, 
ihneď po ich zistení, s doložením vzorky reklamovaného tovaru a povinnosťou 
predávajúceho je túto reklamáciu vybaviť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní 
od obdržania reklamácie. Keď predávajúci oprávnenú reklamáciu bezdôvodne 
nevybaví k spokojnosti kupujúceho, ten nie je povinný za tento tovar zaplatiť 
a nenesie za to žiadne následky. 

 
Čl. VI 

Podstatné porušenie zmluvných podmienok a odstúpenie od zmluvy 
 

1.   Ak kupujúci neuhradí ani do 90 dní po lehote splatnosti, v zmysle čl. III dohodnutú 
kúpnu cenu za dodávky tovaru, môže predávajúci okamžite ukončiť zmluvný vzťah. 

2.   Od tejto zmluvy je možné odstúpiť pri podstatnom porušení zmluvných povinností 
v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, za ktoré strany považujú: 

a) opakované bezdôvodné nedodržanie dohodnutých dodacích podmienok 
a rozsahu dodávok tovaru, 

b) opakovane sa vyskytujúce kvalitatívne a kvantitatívne nedostatky (vady – 
chyby) dodaného tovaru a opakované nedodržanie lehôt vybavenia reklamácií, 

c) nedodržanie dohody o cene a platobných podmienkach. 
 
 

 
 
 



Čl. VII 
Záverečné ustanovenia 

 
1.   Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2014. 
2.   Zmluva môže byť zmenená alebo doplnená výhradne len po dohode zmluvných strán, 

a to písomnou formou, prostredníctvom dodatkov číslovaných v jednom číselnom 
rade. 

3.   Túto zmluvu, počas jej trvania, je možné ukončiť aj: 
a) vzájomnou dohodou zmluvných strán, 
b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán, aj bez uvedenia 

dôvodu s tým, že výpovedná doba je 2 mesiace a začína plynúť prvým dňom 
nasledujúceho mesiaca po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej 
strane. 

4.   Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka. 

5.   Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a  
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

6.   Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 1 
rovnopis. 

7.   Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli na základe slobodnej vôle, že si ju 
prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.  

 
 
 
V Košiciach dňa: ..............................                         V Košiciach dňa: ..................................  
 
 

 
 
 
 
 
 
............................................................                          ........................................................... 
                    Ing. Tomáš Dzurňák 
                                                                                                        majiteľ 
 
 
 
 
 


