
Zmluva o zabezpečení nákupu a renovácie 
tonerov   

 
 
Článok 1 
 
Zmluvné strany 
 
Predávajúci: 
 
Euroobchod s.r.o. 
IČO  36597147 
DIČ  2022067586 
IČ DPH  SK2022067586 
Sídlo:                 Pri Jazdiarni 1, 040 01 Košice 
 
Štatutárny zástupca: Ing. Michal Varchola 
Bankové spojenie: ČSOB, a. s.  
Číslo účtu:  4002792636/7500 
 
Kupujúci: 
 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v  Košiciach 
Sídlo:  Ipeľská 1, 040 11 Košice 
Konajúci:  MUDr. Margita Kaplanová , reginálny hygienik-zastupujúci 
IČO: 00 606 723 
DIČ:                        2020928052 
IČ DPH: SK 2020928052 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN: SK6481800000007000134588  
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX      
Kontaktná osoba: Ing. Lenka Nyulásziová, nyulasziova@ruvzke.sk, 055/7860126 
 
 (ďalej len „kupujúci“)   
 
 
 
Článok 2 
 
Predmet zmluvy 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar, službu-servisnú prácu  podľa tejto kúpnej 
zmluvy. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu tovaru v termíne podľa platobných 
podmienok tejto zmluvy. 

2. Tovar, ktorý je predmetom tejto zmluvy je uvedený v Prílohe č. 1, ktorá je neodeliteľnou 
súčasťou tejto zmluvy. 

 
 
Článok 3 
 
Kúpna cena a platobné podmienky 

1. Kupujúci uhradí plnú sumu po dodaní tovaru, služby na základe vystavenej faktúry. 
2. Doba splatnosti je 14 dní. 

 



 
Článok 4 
 
Miesto plnenia 

1. Miestom dodania tovaru, služby - servisnej práce je adresa kupujúceho, príp. konečného 
užívateľa, v prípade, že sa líši od kupujúceho  podľa čl. 1. 

2. Konečný užívateľ skontroluje prepravný obal dodaného tovaru. V prípade zistenia akéhokoľvek 
poškodenia prepravného obalu, túto skutočnosť potvrdí na dodacom liste. 

 
 
 

Článok 5 
 
Čas plnenia a prechod vlastníckych práv 

1. Predávajúci po podpísaní kúpnej zmluvy, dodá tovar - službu po objednaní buď telefonicky 
alebo mailom. 

2. Vlastnícke právo ku predmetu zmluvy prejde z predávajúceho na kupujúceho zaplatením 
kúpnej ceny v plnej výške podľa čl. 2. 

 
 
Článok 6 
 
Ostatné dojednania 

1. Zmluvné strany sa dohodli na poplatkoch z omeškania za nedodržanie termínov-          
v prípade nedodržania termínu platby za tovar 0,05% z dlžnej čiastky. V prípade oneskorenej 
dodávky tovaru 0,05% z ceny tovaru za každý týždeň omeškania od daného termínu. 

 
 
Článok 7 
 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva je vyhotovená dvojmo, jedna pre každú zo zmluvných strán. 
2. Všetky prípadné zmeny v zmluve musia byť vyhotovené písomne formou dodatku k zmluve 

a potvrdené oboma zmluvnými stranami. 
3. V ďalšom, pokiaľ nie je uvedené inak, platia ustanovenia Obchodného zákonníka. 
4. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do dňa 31.12.2016. 
5. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv. 
6. Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzujú, že súhlasia s obsahom a podmienkami tejto 

zmluvy. 
 
 

V Košiciach dňa  
 
 
Predávajúci:         Kupujúci: 
 
 
 
 
 
-----------------------------------                                                   -------------------------------------------- 
   Ing. Michal Varchola                                                            MUDr. Margita Kaplanová      


