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KÚPNA ZMLUVA 
č. 060/023/2014 

 
uzavretá podľa ustanovenia § 409 a nasl. 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení 
 
 

Čl. I. 
Zmluvné strany 

 
1.1 Predávajúci: 
 
 Obchodné meno:           ANTARES EUROTRADE spol. s r.o.                             
Sídlo                Krajná cesta 783/10, 930 39  Zlaté Klasy - Rastice  
Štatutárny zástupca Eduard Zeleňák – konateľ oprávnený vo veciach 

zmluvných,  technických                            
IČO                          34112545   
DIČ                                                    2020369824 
IČ DPH               
Bankové spojenie              
Číslo účtu IBAN    
SWIFT                     
Registrácia  : zapísaný v Obchodnom registri Okr.súdu Trnava,  

oddiel: Sro, Vložka č.:825/T 
 
(ďalej len „predávajúci“) 
 

a 
 
1.2 Kupujúci: 
 
Obchodné meno:     Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina      
Sídlo                                               Ul. V. Spanyola č. 43, 012 07  Žilina    
Štatutárny zástupca                       MUDr. Štefan Volák, riaditeľ 
IČO                                               17335825 
DIČ                                                   2020699923 
IČ DPH                                            SK 2020699923 
Bankové spojenie                            Štátna pokladnica, Bratislava, Radlinského 15 
Číslo účtu  IBAN                               SK32 8180 0000 0070 0028 0470 
SWIFT                                               SPSRSKBA 
 
(ďalej len „kupujúci“) 
   
 

Čl. II. 
Predmet zmluvy 

 
Predávajúci sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve dodať kupujúcemu sedadlá- 
trojmiestna plastová lavica 1123 PG/ LAYER, sivé lakovanie, perforovaný plast v modrom odtieni, 
nosnosť 120kg/1 miesto  v počte 50 ks (ďalej len „tovar“) a previesť na kupujúceho vlastnícke právo 
k tovaru a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu. 
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Čl. III. 
Dodacie podmienky 

 
3.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v mieste dodania, ktorým je  sklad MTZ  kupujúceho, 

v dodacej lehote do 1 mesiaca od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 
3.2 Predávajúci splní svoju povinnosť dodať tovar kupujúcemu tým, že umožní kupujúcemu 

nakladať s tovarom v mieste dodania a zároveň je tovar dodaný riadne v zmysle bodu 3.3 tohto 
článku zmluvy. 

3.3 Tovar je dodaný riadne, ak je dodaný v množstve, akosti a vyhotovení podľa Čl. II. tejto 
zmluvy, spolu s dokladmi, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie tovaru, najmä spolu 
s dodacím listom /resp. preberacím protokolom/ a faktúrou. 

3.4 Odovzdanie a prevzatie  riadne dodaného tovaru potvrdia oprávnení zástupcovia oboch 
zmluvných strán na preberacom protokole / dodacom liste. Kupujúci je oprávnený odmietnuť 
prevzatie tovaru, ak tovar nie je dodaný v súlade s podmienkami  tejto zmluvy. 

3.5 Termín dodania tovaru oznámi predávajúci kupujúcemu najmenej 3 dní vopred, preukázateľne 
emailom: maljarova@fnspza.sk 

3.6 Zmluvné strany sa dohodli, že k nadobudnutiu vlastníckeho práva k tovaru kupujúcim, vrátane 
prechodu nebezpečenstva škody na tovare, dochádza okamihom prevzatia riadne dodaného 
tovaru oprávnenou osobou kupujúceho v mieste dodania. 

3.7 Nedodržanie dodacej lehoty predávajúcim sa bude považovať za podstatné porušenie tejto 
zmluvy. 

 
 

Čl. IV. 
Kúpna cena a platobné podmienky 

 
4.1 Za riadne dodaný tovar sa kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu určenú 

dohodu zmluvných strán vo výške za 1kus lavice 125,00 Eur bez DPH. Sadzba DPH je 20%. 
Celková kúpna cena  za 50 kusov tovaru je 6250,00 Eur (slovom: šesťtisícdvestopäťdesiat eur)   
 bez DPH. 

4.2 Kúpna cena podľa bodu 4.1 tohto článku zmluvy je stanovená ako cena pevná a úplná a zahŕňa 
kúpnu cenu tovaru a dodanie tovaru do miesta dodania, vrátane nákladov na dopravu, clo, 
inštaláciu, resp. uvedenie tovaru do prevádzky, zaškolenie obsluhy vrátane dodania návodu na 
obsluhu tovaru v slovenskom jazyku a bezplatný záručný servis. 

4.3 Kúpnu cenu zaplatí kupujúci predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet 
predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy v lehote splatnosti 60 dní odo dňa doručenia 
faktúry s vyúčtovaním kúpnej ceny kupujúcemu. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania 
dlžnej čiastky z účtu kupujúceho. 

4.4 Predávajúcemu vznikne právo vystaviť kupujúcemu faktúru s vyúčtovaním kúpnej ceny dňom 
splnenia dodávky podľa Čl. III. bod 3.3 tejto zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktúry je 
oprávnenými osobami zmluvných strán podpísaný preberací protokol / dodací list. 

 
 

Čl. V. 
Sankcie 

 
5.1 V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru má kupujúci právo požadovať od 

predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z kúpnej ceny tovaru za každý kalendárny 
deň omeškania. 

5.2 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny alebo jej časti má predávajúci právo 
požadovať zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,01 % z nezaplatenej sumy za každý 
kalendárny deň omeškania. 
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Čl. VI. 
Záruka za akosť 

 
6.1 Predávajúci je povinný dodať iba tovar v akosti určenej príslušnými technickými a ostatnými 

normami, resp. s platným certifikátom a vyhlásením o zhode tovaru (konkrétne dodaného, 
určeného výrobným číslom). 

6.2 Predávajúci touto zmluvou preberá záväzok, že tovar bude spôsobilý na použitie na obvyklý 
účel a že si zachová obvyklé vlastnosti /vrátane akosti/ najmenej počas záručnej doby 24 
mesiacov,  ktorá začne plynúť odo dňa riadneho dodania tovaru podľa tejto zmluvy. 

6.3 Počas záručnej doby má kupujúci nároky z vád tovaru, ktoré mu prislúchajú v zmysle 
ustanovenia § 436 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení. 

6.4  Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za 
ktoré zodpovedá predávajúci. 

6.5 Predávajúci je povinný odstrániť vady tovaru opravou, ak sú vady opraviteľné, bez 
zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa ich uplatnenia kupujúcim.  

 
Čl. VII. 

Záverečné ustanovenia 
 
7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy z tejto zmluvy sa spravujú právnym poriadkom 

Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v platnom znení. 

7.2 Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci nie je oprávnený postúpiť inému svoju pohľadávku 
vzniknutú z titulu plnenia podľa tejto zmluvy. 

7.3 Všetky doplnky alebo zmeny tejto zmluvy je možné urobiť len na základe dohody zmluvných 
strán, vo forme písomných, vzostupne číslovaných dodatkov. 

7.4 Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých obdrží každá zo zmluvných strán po 
jednom originálnom vyhotovení. 

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

7.6 Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je zverejnenie zmluvy podľa zákona č. 
211/2000 Z.z.  o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
/zákon o slobode informácií/ v znení neskorších predpisov. 

7.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, jej obsahu 
porozumeli, neuzavreli ju v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok, ale slobodne, vážne, 
určite a zrozumiteľne, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. 

 
 

V ........................., dňa .............   V Žiline, dňa .................. 
 
 
 

Za predávajúceho:     Za kupujúceho: 
 
 
 
 

...................................     ....................................... 
Eduard Zeleňák         MUDr. Štefan Volák 

           konateľ        riaditeľ 
  
 


