
Kúpna zmluva 
uzatvorená podľa }409 a nasl. zák.513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Zmluva”) 

 

čl. I. 
Zmluvné strany 

1.Kupujúci:  Univerzitná nemocnica Martin 

v zastúpení: MUDr. Dušan Krkoška, PhD. MBA – riaditeľ 

so sídlom: Kollárova 2, 036 59 Martin 

IČO: 00 365 327 

DIČ: 2020598019 

IČ DPH: SK2020598019 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 

IBAN:   
Štátna príspevková organizácia zriadená Ministerstvom zdravotníctva SR 
Zriaďovacou listinou č.3724/1991-A/V-7 zo dňa 20.12.1991 

(ďalej len „kupujúci”) 

2. Predávajúci:  AfB Slovakia s. r. o. 
v zastúpení: Marek Antoňák — konateľ  
so sídlom: Strojárenská 1C, 917 02 Trnava  
IČO: 52 165 701 
DIČ: 2120935245  

IČ DPH: SK2120935245 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 

IBAN:  
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, 
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 46982/T 

(ďalej len „predávajúci”) 

čl. II. 
Predmet zmluvy 

1. Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu tovar podľa bodu 2.tohto 
článku a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru a kupujúci sa zaväzuje 
zaplatiť za tovar kúpnu cenu podľa tejto zmluvy. 

2. Tovarom je pre účely tejto zmluvy: PC Dell OptiPlex 7040, Intel(R) Core(TM) i5-
6500, 8GB RAM, min. 240 GB SSD, Windows 10 Pro v počte 100 ks(ďalej len 
„tovar”). 

 čl. III. 
Dodacie podmienky 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar podľa článku II. Bod 2. tejto zmluvy 
kupujúcemu do 20 dní od dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Konkrétny 



termín dodania tovaru oznámi predávajúci kupujúcemu najmenej tri pracovné dni 
vopred a to písomne na e-mailovú adresu:   

2. Miestom dodania tovaru je pracovisko kupujúceho: Kollárova 2, 036 59 Martin. 

3. Predávajúci je povinný dodať tovar kompletne (nie po Častiach). 

4. Dodanie tovaru do miesta dodania potvrdzuje kupujúci písomne a to podpísaním 
preberacieho protokolu / dodacieho listu. V preberacom protokole / dodacom liste sa 
potvrdzuje druh, množstvo, vyhotovenie a kompletnosť dodaného tovaru podľa 
špecifikácie uvedenej v tejto zmluve. V prípade zistenia vád tovaru pri jeho prevzatí je 
kupujúci oprávnený tovar neprevziať. 

5. Osobou oprávnenou na prevzatie tovaru za kupujúceho (oprávnený na podpísanie 
Preberacieho protokolu / dodacieho listu) je Martin Paleček, Správa IT HW, SW, 
mobil: +                              , e-mail:   

6. Kupujúci je povinný podať správu predávajúcemu o vadách tovaru bez zbytočného 
odkladu po tom, čo sa vady mohli zistiť. 

7. Splnením dodávky predávajúcim sa rozumie dodanie tovaru predávajúcim v súlade s 
touto zmluvou a špecifikáciou tovaru podľa tejto zmluvy, predloženie príslušnej 
dokumentácie, podpísanie Preberacieho protokolu / dodacieho listu. 

čl. IV. 
Doba platnosti zmluvy 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni je zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

2. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou je možné ukončiť: 
a) písomnou dohodou zmluvných strán, 

b) odstúpením od zmluvy z dôvodov uvedených v zákone alebo tejto zmluve. 

3. Odstúpenie je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej 
zmluvnej strane. V prípade pochybností sa má za to, že oznámenie o odstúpení bolo doručené 
tretí deň odo dňa jeho zaslania poštou doporučene na adresu sídla druhej zmluvnej strany, 
pričom deň odoslania sa do tejto lehoty nepočíta. 

4. Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť z nasledovných dôvodov: 
a) Ak predávajúci nedodá tovar v súlade s touto zmluvou (ČI. III. bod 7 tejto 

zmluvy), 

b) Ak kupujúci po dodaní tovaru nadobudne dôvodnú pochybnosť o tom, že tovar 
zodpovedá špecifikácii uvedenej v tejto zmluve. 

čl. V. 
Kúpna cena 

1. Kúpna cena tovaru je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona 
č. 18/1996 Z. z . o cenách, v znení neskorších predpisov a to takto: Kúpna cena za 
dodaný tovar podľa tejto zmluvy je 1000,- € bez DPH, DPH: 200,- eur. Celková 
kúpna cena za tovar podľa tejto zmluvy je 1200,- eur s DPH slovom : tisícdvesto eur, 
nula centov. 

2. Kúpna cena podľa tohto článku je cenou za kompletný a funkčne bezchybný tovar. V 
uvedenej celkovej kúpnej cene podľa bodu 1. tohto článku je zahrnuté: cena tovaru a 
dopravné náklady. 



3. Právo na zaplatenie celkovej kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením 
jeho záväzkov spôsobom uvedeným v čl. III. bod 7 tejto zmluvy. 

4. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu za tovar bezhotovostným bankovým 
prevodom na účet predávajúceho podľa čl. I. bod. 2 tejto zmluvy podľa na základe 
faktúry vystavenej predávajúcim, ktorý je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar 
najneskôr do priateho pracovného dňa v mesiaci, nasledujúceho po dni dodania 
tovaru. 

5. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry 
kupujúcemu. 

6. Predávajúci je povinný vystaviť a doručiť faktúru kupujúcemu až po splnení dodávky. 
Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa platných právnych predpisov v čase 
fakturácie. V prípade, že doručená faktúra nebude vystavená správne, je kupujúci 
oprávnený predmetnú faktúru vrátiť predávajúcemu. Predávajúci je povinný vystaviť 
novú faktúru a doručiť ju kúpucemu. 

7. Vlastnícke právo k tovaru nadobudne kupujúci až úplným zaplatením celkovej kúpnej 
ceny podľa tohto článku. 

8. Za deň úhrady celkovej kúpnej ceny sa považuje deň jej pripísania na účet 
predávajúceho. 

čl. VI. 
Reklamácia tovaru, vady tovaru 

. Predávajúci ručí za vlastnosti tovaru počas záručnej doby, ktorý bola predávajúcim 
stanovená na 12 mesiacov. Táto záručná doba začína plynúť odo dňa riadneho splnenia 
dodávky podľa čl. III bod 7. tejto zmluvy. 

2. V záručnej dobe je predávajúci povinný bezplatne odstrániť všetky vady dodaného 
tovaru. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vady tovaru počas záručnej doby, má kupujúci 
právo požadovať a predávajúci povinnosť bezplatne odstrániť vady tovaru. 

4. Záruka na tovar podľa tohto článku platí za predpokladu, že kupujúci tovar používa a 
obsluhuje s príslušnou starostlivosťou podľa inštrukcií obsiahnutých v príslušnej 
dokumentácii k tovaru. 

5. Predávajúci neručí za vady spôsobené nesprávnou manipuláciou a obsluhou 
zamestnancami kupujúceho. Záruka sa predlžuje automaticky o dobu, po ktorú 
predmet plnenia nemohol byť v záručnej dobe používaný z dôvodu poruchy alebo 
vady. 

6. Kupujúci sa zaväzuje, že vady alebo poruchy tovaru uplatní bezodkladne po ich 
zistení. Ohlásenie vady tovaru za kupujúceho oznámi predávajúcemu oprávnená osoba 
kupujúceho mailom alebo písomne na adrese uvedenej v čl. I bod 2. tejto zmluvy. 

VII. 
Osobitné ustanovenia 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú oznámiť druhej zmluvnej strane všetky zmeny údajov 
dôležitých pre bezproblémové plnenie Zmluvy. 

2. Predávajúci sa zaväzuje, že bez písomného súhlasu kupujúceho nepostúpi svoje 
peňažné pohľadávky, ktoré vzniknú z tejto zmluvy iným tretím osobám. Postúpenie 
pohľadávky zo strany predávajúceho tretej osobe bez súhlasu kupujúceho je neplatné. 
Súhlas kupujúceho je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený 



predchádzajúci súhlas MZ SR. V prípade porušenia tejto povinnosti je predávajúci 
povinný uhradiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 2 % z istiny pohľadávky. 
Uvedené sa neuplatní, ak osobitný právny predpis vzťahujúci sa na pohľadávku 
vyplývajúcu z takejto zmluvy vylučuje možnosť podmieniť postúpenie pohľadávky so 
súhlasom kupujúceho ako dlžníka. 

3. Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že predávajúci neprijme vyhlásenie podľa § 303 
a nasl. Obchodného zákonníka. V prípade porušenia tejto povinnosti je predávajúci 
povinný uhradiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 2% z istiny pohľadávky. 
Uvedené sa neuplatní, ak osobitný právny predpis vylučuje uzavretie dohody podľa 
predchádzajúcej vety. 

4. Predávajúci sa zaväzuje, že nevykoná bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
kupujúceho ako dlžníka, žiadny právny úkon, ktorým by bola alebo ktorého 
dôsledkom by bola alebo mohla byť zmena v osobe predávajúceho ako veriteľa, 
ktorý mu umožňuje platná právna úprava o zabezpečení záväzku, najmä nie však 
výlučne, pohľadávku nezaloží ako majetok, neprijme ponuku bankovej záruky, 
nepristúpi k dohode o započítaní pohľadávok so svojim veriteľom a to vo vzťahu k 
pohľadávkam, vrátane príslušenstva, ktoré ku dňu platnosti tejto Zmluvy existujú a 
ktoré v budúcnosti vzniknú z ich akéhokoľvek vzájomného zmluvného vzťahu 
predávajúcemu ako veriteľovi a kupujúcemu ako dlžníkovi. Zmluvné strany sa 
dohodli, Že akýkoľvek právny úkon predávajúceho ako veriteľa vedúci k zmene v 
osobe veriteľa je bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho ako dlžníka 
absolútne neplatný. Súhlas za objednávateľa je oprávnený vydať len jeho štatutárny 
orgán. Porušenie povinnosti uvedené v tomto bode je považované za podstatné 
porušenie tejto Zmluvy. 

5. Predávajúci sa zaväzuje že: 
a. bude zachovávať mlčanlivosťou všetkých informáciách získaných v 

súvislosti s touto zmluvou, zistených pri plnení predmetu podľa tejto 
zmluvy a tieto informácie nebude zverejňovať, ani ich žiadnym spôsobom 
rozširovať, vo vzťahu k tretím osobám, 

b. nevyužije akékoľvek informácie, ktoré zistí alebo s prihliadnutím na 
okolnosti by mohol zistiť pri plnení predmetu tejto zmluvy vo svoj 
prospech, ani po ukončení platnosti tejto zmluvy, 

c. všetky informácie a písomné dokumenty, ktoré budú na základe tejto 
zmluvy vypracované, bude považovať za dôverné, a to bez časového 
obmedzenia aj po ukončení platnosti zmluvy, 

d. informácie a podklady poskytnuté kupujúcim alebo tretími osobami pre 
plnenie predmetu tejto zmluvy nepoužije na iný účel ako plnenie tejto 
zmluvy. 

6. Predávajúci berie na vedomie, že kupujúci zverejní túto zmluvu a jej dodatky v 
Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade so 
zákonom č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č.40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade pochybností sa písomnosti podľa tejto 
zmluvy a súvisiace s týmto zmluvným vzťahom považujú za doručené na tretí deň 
odo dňa ich odoslania doporučenou poštou na adresu sídla účastníka zmluvy, pričom 
deň odoslania sa do tejto lehoty nepočíta. 



8. Porušenie povinností uvedených v tomto článku je považované za podstatné 
porušenie tejto zmluvy. 

9. Predávajúci je povinný v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zabezpečiť ochranu osobných údajov 
osôb, ktoré kupujúci ako sprostredkovateľ pri svojej činnosti spracúva a s ktorými 
môže prísť predávajúci, zamestnanci predávajúceho a tretie osoby vo vzťahu k 
predávajúcemu, do styku pri vykonávaní činnosti podľa tejto zmluvy. Predávajúci je 
povinný poučiť o povinnosti mlčanlivosti zamestnancov predávajúceho a všetky 
tretie osoby, ktoré v mene predávajúceho budú vykonávať činnosti alebo sa 
akýmkoľvek spôsobom budú zúčastňovať na plnení tejto zmluvy predávajúcim. 

 
čl. VIII. 

Záverečné ustanovenia 

l . Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len na základe dohody oboch zmluvných strán a 
to vo forme písomných dodatkov k tejto zmluve 

2. Právne vzťahy osobitne touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými 
ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov 
a ďalšími súvisiacimi predpismi. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom kupujúci aj predávajúci 
obdržia po jednom vyhotovení zmluvy. 

V Trnave dňa:  V Martine dňa:  
 
 
 
 
....................................................     .......................................................... 

Marek Antoňák    MUDr. Dušan Krkoška, PhD. MBA 

        konateľ                riaditeľ 

 AfB Slovakia s.r.o.   Univerzitná nemocnica Martin 


