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VEC 

O d s t ú p e n i e od kúpnej zmluvy č. Z202027539_Z 
  

dňa 31. 10. 2020 bola medzi spoločnosťou  MAGIC TRADING CORPOTRATION, a.s., so sídlom: 

Kuzmánho 940/11, 031 01  Liptovský Mikuláš, IČO: 36013749  ako dodávateľ (ďalej ako: 

Dodávateľ) a Záchrannou zdravotnou službou Bratislava, so sídlom: Antolská 11, 850 07 

Bratislava, ako objednávateľom (ďalej  ako: „ Objednávateľ“)  uzatvorená Kúpna zmluva č. 

Z202027539_Z (ďalej ako: „Kúpna zmluva“), predmetom ktorej bol záväzok Dodávateľa dodať 

Objednávateľovi nasledovný Predmet zmluvy:  

 

 Jednorazové rukavice na medicínske účely (rukavice vyšetrovacie, nesterilné jednorazové, 

nitrilové, bezlatexové, vysoko elastické,  a to:  

- Jednorazové rukavice na medicínske účely S  v počte ks      192 200 

- Jednorazové rukavice na medicínske účely M v počte ks      192 300 

- Jednorazové rukavice na medicínske účely L  v počte ks   1 538 200 

                                                             celkom v počte ks   1 922 700  

(ďalej ako: „Predmet zmluvy“) 

 

 a to v  lehote  od 04.11. 2020. do 20.11. 2020.  

 

Podľa čl. II Predmet zmluvy  bod 2.3. Kúpnej zmluvy platí, že:  

„Nedodržanie uvedených osobitných požiadaviek na plnenie, ako aj akejkoľvek povinnosti 

Dodávateľa uvedenej v článku "Predmet zmluvy", "Zmluvné podmienky" alebo "Zmluvná 

cena" sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy a Objednávateľ je oprávnený 

postupovať v zmysle príslušných ustanovení OPET. Dodanie tovaru skôr, ako je zmluvne 

stanovená lehota dodania sa nepovažuje za porušenie zmluvných podmienok.“  

 

Objednávateľ konštatuje, že do dnešného dňa Dodávateľ  dodal Objednávateľovi  z celkového 

množstva  1 922 700  k  len 192 200 ks ,  a nedodal zvyšných 1 730 500  ks. 

 

Dodávateľ  nedodaním Predmetu zmluvy v dohodnutom  množstve a v dohodnutej lehote  

podstatným spôsobom porušil  Kúpnu zmluvu.  

 

Napriek viacnásobných ústnych a písomných urgenciách (prostredníctvom e-mailov) zo strany 

Objednávateľa  a prísľuboch Dodávateľa že Predmet zmluvy dodá,  Dodávateľ  nedodržal ani zmluvnú 

ani ústnu dohodu.  Dodávateľ svojim konaním vedome ohrozil poskytovanie  zdravotnej starostlivosti  

Objednávateľa.  

 



 

Z uvedených dôvodov Objednávateľ týmto odstupuje od Kúpnej zmluvy.  

 

Odstúpenie je účinné dňom doručenia tohto písomného oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy 

Dodávateľovi. Za účinné doručenie tohto písomného oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy sa 

považuje aj doručenie elektronickou formou na e-mail:.........................................) Odstúpením od 

Kúpnej zmluvy táto Kúpna zmluva zaniká dňom doručenia tohto oznámenia o odstúpení 

Dodávateľovi.  

 

Dodané jednorazové rukavice na medicínske účely S  v počte ks  192 200, budú Objednávateľom 

Dodávateľovi obratom vrátené.  

 

 

 

 

S pozdravom 

 

 
 

                                         

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

              Záchranná zdravotná služba Bratislava 

                                                                                                        Ing. Dušan Michalko, riaditeľ 

 

 

 

 

 


