
 

 

Čiastková kúpna zmluva 
(ďalej len „čiastková zmluva“) 

 
k Rámcovým dohodám na dodanie nemocničných lôžok, doplnkovej výbavy, nočných stolíkov a matracov, 

vrátane záručného servisu, uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov a § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, platnej dňa 11. 06. 2018 a účinnej dňa 12. 06. 2018  (ďalej len „RD“) 
 
 
Čiastková zmluva č. 017/1/2019/44 
 
 

I. ZMLUVNÉ STRANY 
 

Artspect spol. s r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 
Sídlo: Rybničná 40, 831 06 Bratislava   Sídlo: V. Spanyola 43, 012 07 Žilina 
IČO:47 760 265, DIČ: 2020361618    IČO: 17335825 
IČ DPH: SK2020361618     IČ DPH: SK 2020699923 
IBAN: SK40 1100 0000 0029 4505 4808   IBAN: SK94 8180 0000 0070 0028 0518 
BIC: TATRSKBX  BIC: SPSRSKBA 
V zastúpení: Robert Klein, konateľ    V zastúpení: rada riaditeľov v zložení: 

 – generálny riaditeľ: Ing. Igor Stalmašek 
– medicínsky riaditeľ: MUDr. Igor Bízik 
– ekonomický riaditeľ: Ing. Peter Braška 
          

Zápis v Obchodnom registri Okresného  Zriaďovacou listinou Ministerstva zdravotníctva SR 
č. 3724/1991-A/XIV-1 zo dňa 09.12.1991 v znení 
neskorších zmien  

súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl. č.  98670/B    
(ďalej len „Predávajúci“)     (ďalej len „Kupujúci“) 
 
 
 
 

II. PREDMET KÚPY 
 

2.1       Špecifikácia predmetu kúpy: 
 
a) Nemocničné lôžko: 
     

Nemocničné lôžko kategórie č.  L :2      Praktika 2      Počet: 271 ks 
farebné prevedenie:     Farebné prevedenie RAL 9002 
         Farebné dekory lôžka (postranice a čelá) : Linet biela 030,  

 
 Doplnková výbava nemocničného lôžka: 
 Špecifikácia doplnkovej výbavy:   

• Štandardná výbava nemocničného lôžka    Počet: 271 ks 

• Delené sklápacie bočnice (2 bočnice na každej strane)  Počet: 200 ks 

• Pár bočných líšt na drobné príslušenstvo    Počet: 271 ks 

• Set pevných bezpečnostných čiel a bočnic po celej dĺžke lôžka pre ťažko zvládnuteľných 
pacientov                                                                                                  Počet:    80 ks 

• Celotelové fixačné pásy pre nezvládnuteľných pacientov                Počet:     55 ks 

• Držiaky na ráme ložka pre uchytenie fixačných pásov  Počet:     80 ks 

• Hrazda + hrazdička       Počet: 165 ks 

• Farebné dekory lôžka (postranice a čelá) – BIELA 030                           Počet:    271 ks  
  

Matrace: 
 Typ matraca       

• Matrac  2        Počet: 271 ks 
 
 
 

Nemocničné lôžko kategórie č.  L: 3 ELEGANZA 1 
 farebné prevedenie:  RAL9002, bez dekoru     Počet: 28 ks 
 
 Doplnková výbava nemocničného lôžka: 



 

 

 Špecifikácia doplnkovej výbavy:   

• Štandardná výbava nemocničného lôžka    Počet: 28 ks 

• Delené sklápacie bočnice (2 bočnice na každej strane)  Počet: 28 ks 

• Pár bočných líšt na drobné príslušenstvo    Počet: 28 ks 

• Ukazovateľ zobrazujúci náklon ložnej plochy a chrbtového dielu v prípade delených sklopných 
bočníc        Počet: 28 ks 

• Hrazda + hrazdička       Počet: 28 ks 

• Infúzny stojan       Počet: 28 ks 

• Držiak kyslíkovej flaše (3 l alebo 5 l)     Počet: 7 ks 

• Farebné dekory lôžka (čelá a postranice) – BIELA 030                           Počet:    28 ks  
 

               Matrace: 
 Typ matraca       

• Matrac  2      Počet: 28 ks 

• Matrac  3      Počet: 2 ks 
 
 

                Nemocničné lôžko kategórie č.  L : 4  1ELEGANZA 3XC   Počet: 150 ks 
                farebné prevedenie:     RAL 9002 
                Farebné dekory lôžka (postranice a čelá) : biela Polyrey 030 
 
                Doplnková výbava nemocničného lôžka: 
                Špecifikácia doplnkovej výbavy:   

•  Štandardná výbava nemocničného lôžka   Počet: 150 ks 

•  Pár bočných líšt na drobné príslušenstvo    Počet: 150 ks 

•  Hrazda + hrazdička     Počet: 150 ks 

•  Infúzny stojan       Počet:    150 ks 

•  Držiak kyslíkovej flaše (3 l alebo 5 l)                Počet:      30 ks 

•  Držiak infúznych púmp     Počet:    150 ks 

•               Farebné dekory lôžka (čelá a postranice)- BIELA 030              Počet:    150 ks 

•  
  

                  Matrace: 
 Typ matraca       

• Matrac  2      Počet: 150 ks 

• Matrac  3      Počet: 15 ks 
 

  
  Nemocničné lôžko kategórie č.  L : 9  Eleganza smart junior  Počet: 3  ks 

 farebné prevedenie:     RAL9002 
Farebné dekory lôžka (postranice a čelá) : LINET -T106 

 
 Doplnková výbava nemocničného lôžka: 

  Špecifikácia doplnkovej výbavy:   

•  Štandardná výbava nemocničného lôžka   Počet: 3 ks 

•  Pár bočných líšt na drobné príslušenstvo    Počet: 3 ks 

•  Hrazda + hrazdička     Počet: 1 ks 

•  Infúzny stojan       Počet: 3 ks 

•  Držiak kyslíkovej flaše (3 l alebo 5 l)   Počet: 2 ks 

•  Držiak infúznych púmp     Počet: 2 ks 

• Farebné dekory lôžka (čelá a postranice) – POMARANČ T106              Počet:    3 ks 
 

  
 Matrace: 

Typ matraca       

•  Matrac  1      Počet: 3  ks 
 
 
 

Nemocničné lôžko kategórie č.  L :6  LINET Multicare     Počet: 13ks 
farebné prevedenie:     Farebné prevedenie RAL 9006 

          Farebné dekory lôžka (postranice a čelá) : bez dekoru  
 
 Doplnková výbava nemocničného lôžka: 
 Špecifikácia doplnkovej výbavy:   



 

 

• Štandardná výbava nemocničného lôžka   Počet: 13 ks 

• Pár bočných líšt na drobné príslušenstvo   Počet: 13 ks 

• Držiak kyslíkovej flaše (3 l alebo 5 l)    Počet 13ks 

• Držiak infúznych púmp     Počet:     13 ks 

• Infúzny stojan       Počet:     13 ks 
  
               Matrace: 
 Typ matraca       

• Matrac  1      Počet: 13 ks 
 

Nemocničné lôžko kategórie č.  L :5  MULTICARE LE   Počet: 37ks 
farebné prevedenie:     Farebné prevedenie RAL 9006 

        Farebné dekory lôžka (postranice a čelá) : bez dekoru  
 
 Doplnková výbava nemocničného lôžka: 
 Špecifikácia doplnkovej výbavy:   

• Štandardná výbava nemocničného lôžka   Počet: 37 ks 

• Pár bočných líšt na drobné príslušenstvo   Počet: 37 ks 

• Hrazda + hrazdička                                                                  Počet      28 ks 

• Držiak kyslíkovej flaše (3 l alebo 5 l)    Počet 18  ks 

• Držiak infúznych púmp     Počet:     18 ks 

• Infúzny stojan       Počet:     28 ks 
  
               Matrace: 
 Typ matraca       

• Matrac  2      Počet: 37 ks 

• Matrac  3                                                                                   Počet       5 ks 
 
 
 
 (ďalej len „predmet kúpy“ alebo „tovar“) 
 
 
b) Záručná doba 
Dĺžka záručnej doby:  

- na konštrukciu lôžka a nočné stolíky: 60 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania tovaru; 
- na mechanické, hydraulické, elektrické a prídavné časti lôžka a matrace: 36 mesiacov odo dňa 

protokolárneho odovzdania tovaru; 
- na akumulátor, ak je nevyhnutný na plnohodnotnú funkčnosť nemocničného lôžka: 12 mesiacov odo 

dňa protokolárneho odovzdania tovaru.  
  
 

Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť na dodané nemocničné lôžka a všetky jeho súčasti komplexnú záruku 
v uvedenej dobe, odo dňa protokolárneho odovzdania tovaru Kupujúcemu. Komplexná záruka predstavuje 
súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za dodaný tovar vykonávať Predávajúci po dobu trvania záručnej 
doby na dodanom tovare za účelom bezporuchovej prevádzky tovaru a za účelom udržania všetkých 
parametrov uvedených v technickej špecifikácií dodaného tovaru. Bližšia špecifikácia záruky a služieb 
poskytovaných počas záručnej doby je uvedená v Prílohe č. 2 RD. 
 

2.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar a poskytnúť služby spojené s komplexnou zárukou, v súlade so 
špecifikáciou podľa RD Kupujúcemu a Kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar a poskytnuté služby prevziať 
a zaplatiť za ne dohodnutú kúpnu cenu. 

 
2.3 Súčasťou záväzku Predávajúceho sú aj služby spojené s dodaním tovaru, t.j. zabezpečenie dopravy, 

vyloženie v mieste dodania, kompletizácia a inštalácia v mieste dodania, uvedenie tovaru do prevádzky 
v mieste dodania, zaškolenie zdravotníckeho personálu Kupujúceho vydaním protokolu o zaškolení. 
Súčasťou záväzku Predávajúceho je poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné 
použitie tovaru na stanovený účel.  

 
 
 
 

III. PODMIENKY KÚPY 
 
3.1 Predávajúci sa zaväzuje Kupujúcemu dodať tovar postupne v množstve a type v zmysle špecifikácie 

uvedenej v článku II, bod 2.1 tejto čiastkovej zmluvy a to najneskôr do októbra 2019, v zmysle vopred 



 

 

stanoveného harmonogramu, ktorý Predávajúci predloží Kupujúcemu do 15 dní od nadobudnutia účinnosti 
zmluvy. V prípade, ak sa Kupujúci a Predávajúci v tejto čiastkovej zmluve nedohodnú na dobe dodania 
tovaru, platí, že Predávajúci je povinný dodať tovar v lehote stanovenej ako maximálna doba dodania 
tovaru uvedená v RD.  

 
3.2 Miestom dodania tovaru je: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 

07 Žilina. 
 
3.3 Predávajúci je povinný upovedomiť preukázateľným spôsobom Kupujúceho o dodaní tovaru aspoň 

5 pracovných dní vopred tak, aby Kupujúci mohol poskytnúť potrebnú súčinnosť. 
 
3.4 Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že dodanie predmetu kúpy do miesta dodania sa bude realizovať 

v pracovné dni okrem piatku a dňa predchádzajúcemu pracovnému voľnu v predmetnom týždni, vždy 
v maximálnom počte 130 ks postelí za týždeň. Za uvedeným účelom sa Kupujúci zaväzuje zabezpečiť 
voľné prístupové cesty k miestu dodania, voľné priestory pre manipuláciu kamiónov a nákladných áut, ako 
aj primerané priestory pre manipuláciu vyloženého tovaru.  

 
3.5 Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť odvoz odpadu vzniknutého z dodávky predmetu kúpy na vlastné 

náklady s tým, že kontajner bude vyvážaný ihneď po naplnení. Kupujúci za týmto účelom vyhradí miesto 
pre kontajner v mieste dodania tovaru. V prípade, že kontajner bude obsahovať prašné častice bude 
zaplachtovaný.  

 
3.6  Kupujúci zabezpečí na svoje náklady skladovanie predmetu kúpy v mieste dodania.  
 
3.7  Predávajúci sa zaväzuje najneskôr v príslušný deň dodania predmetu kúpy pripraviť pre kupujúceho súpis 

položiek dodávaného tovaru aj s výrobnými číslami a zaslať ho emailom na adresu: dorcik@fnspza.sk.  
 
3.8 Kupujúci sa zaväzuje zabezpečiť v mieste dodania minimálne 1 nákladný (lôžkový) výťah rozmerovo 

vhodný, ktorý bude určený pre umiestňovanie predmetu kúpy na jednotlivé oddelenia nemocnice.  
3.9  Na nasledujúci pracovný deň po dodaní tovaru a jeho vyložení v mieste dodania sa Predávajúci zaväzuje 

začať s kompletizáciou dodávaného tovaru v súčinnosti s Kupujúcimi a ich umiestňovaním na jednotlivé 
oddelenia v mieste dodania, uvedením predmetu kúpy do prevádzky v mieste dodania a poskytnúť 
písomné doklady potrebné na riadne a bezchybné použitie tovaru na stanovený účel.  

 
3.10 Prvotné zaškolenie zdravotníckeho personálu Kupujúceho sa zaväzuje vykonať Predávajúci pred 

dodávkou tovaru vo forme katalógovej, ústnej alebo videoprezentácie v rámci porady vedúcich sestier. 
Osobou zodpovednou za naplánovanie porád vedúcich sestier za účelom prvotného zaškolenia 
v súčinnosti s Predávajúcim je PhDr. Gabriela Tvrdá, e-mail: gabriela.tvrda@fnspza.sk, tel. č. +421 0910 
953 051. 

 
3.11  Po prvotnom zaškolení v zmysle čl. III. bodu 3.10 tejto čiastkovej zmluvy sa Predávajúci zaväzuje zaškoliť 

zdravotnícky personál  v termíne, ktorý si Kupujúci a Predávajúci dohodnú a odsúhlasia po dodávke tovaru 
na jednotlivé oddelenia v mieste dodania tovaru v zmysle tejto čiastkovej zmluvy a vydať menný protokol 
o zaškolení. 

 
3.12 Predávajúci je povinný pri plnení tejto čiastkovej zmluvy dodržiavať všetky právne a ostatné predpisy na 

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“), ochrany pred požiarmi (ďalej len 
„OPP“) a ochrany životného prostredia.  

 
3.13 Po dodaní predmetu kúpy na miesto dodania a jeho následnej inštalácie v mieste dodania, vykoná nezávislý 

expert Ministerstva zdravotníctva SR (ďalej len „znalec“) kontrolu dodaného a inštalovaného tovaru, a to 
porovnaním dodaného tovaru so vzorkou, ktorá bola zo strany predávajúceho predložená Ministerstvu 
zdravotníctva SR v súlade s postupom zadávania zákazky, ktorej výsledkom bolo uzavretie RD. Znalec sa 
zaväzuje vykonať kontrolu na mieste dodania a inštalácie tovaru do troch pracovných dní od dodania 
a inštalácie tovaru, pričom tovar sa považuje za skutočne dodaný v prípade vydania súhlasného stanoviska 
znalca, že dodaný tovar je zhodný s predloženou vzorkou. 

 
3.14 Prevzatie dodaného tovaru v súlade s harmonogramom dodávok Kupujúci Predávajúcemu písomne 

potvrdí na dodacom liste alebo akceptačnom protokole. Jedna kópia dodacieho listu alebo akceptačného 
protokolu ostáva Kupujúcemu. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady Kupujúceho pri dodaní tovaru 
ostáva tovar vo vlastníctve Predávajúceho až do doby, kým Predávajúci neodstráni prekážku, ktorá bráni 
Kupujúcemu riadne tovar prevziať. Kupujúci prevezme len taký tovar, ku ktorému bolo vydané súhlasné 
stanovisko znalca. 

 
 

IV. CENA PREDMETU KÚPY 
 

mailto:gabriela.tvrda@fnspza.sk


 

 

4.1       Celková kúpna cena za predmet kúpy uvedený v článku II. bode 2.1 tejto čiastkovej zmluvy je  
Cena v EUR bez DPH:  1 298 968 ,00€   
DPH vo výške 20%:     259 793,60€ 
Cena v EUR s DPH:           1 558 761,60€ 
 
Cena v EUR s DPH slovom: (jedenmiliónpäťstopäťdesiatosemtisícsedemstošesťdesiatjeden eur a 60 
centov)  

4.2  Kupujúci uhradí celkovú kúpnu cenu uvedenú v bode 4.1 tohto článku čiastkovej zmluvy 
po častiach na základe faktúr vystavených Predávajúcim, pričom Predávajúci je oprávnený vystaviť 
faktúru/y najskôr po dodaní časti tovaru a podpísaní dodacieho listu alebo akceptačného protokolu 
preukazujúceho čiastkovú dodávku tovaru v zmysle tejto čiastkovej zmluvy bez akýchkoľvek 
nedorobkov a vád. 

 
4.3  Celkovú kúpnu cenu podľa bodu 4.1 tejto čiastkovej zmluvy uhradí Kupujúci nasledovným 

spôsobom: 
  

90% z ceny čiastkového dodania tovaru každej faktúry po dodaní časti tovaru, na ktorú sa faktúra 
vzťahuje. Faktúru vystaví Predávajúci v zmysle čl. IV bodu 4.2 tejto čiastkovej zmluvy do 15 dní od 
čiastkového dodania časti tovaru Kupujúcemu, t. j. odo dňa protokolárneho odovzdania časti tovaru 
v zmysle čl. III. bodu 3.4 tejto čiastkovej zmluvy, so splatnosťou 60 kalendárnych dní odo dňa 
doručenia formálne a vecne správnej faktúry Kupujúcemu. Kupujúci vykoná úhradu faktúry 
bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho uvedený v  čl. I. tejto zmluvy. 
  

5 % z celkovej ceny na základe žiadosti o úhradu časti kúpnej ceny vystavenej Predávajúcim, a to 
do 15 dní od uplynutia 36 mesiacov odo dňa dodania tovaru v zmysle čl. III. bodu 3.4 tejto čiastkovej 
zmluvy Kupujúcemu, t.j. odo dňa protokolárneho odovzdania tovaru so splatnosťou 60 
kalendárnych dní odo dňa doručenia formálne a vecne správnej faktúry Kupujúcemu. Kupujúci 
vykoná úhradu faktúry bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho uvedený v čl. I. 
tejto zmluvy. 

  

5 % z celkovej ceny na základe žiadosti o  úhradu zvyšnej časti kúpnej ceny vystavenej 
Predávajúcim, a to do 15 dní od uplynutia komplexnej záruky v trvaní 60 mesiacov na konštrukciu 
lôžka a nočné stolíky odo dňa ich protokolárneho odovzdania v  zmysle čl. III. bodu 3.4 tejto 
čiastkovej zmluvy Kupujúcemu, so splatnosťou 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia formálne a 
vecne správnej faktúry Kupujúcemu. Kupujúci vykoná úhradu faktúry bezhotovostným prevodom na 
bankový účet Predávajúceho uvedený v čl. I. tejto zmluvy. 

 
 

4.4 Faktúry musia mať náležitosti daňového dokladu v súlade s ustanovením § 74 ods. 1 zákona 
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musia obsahovať číslo 
RD a číslo čiastkovej zmluvy. 

 
 

4.5 Predávajúci je povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu alebo akceptačného protokolu ako 
jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s  dodacím listom. 

 

4.6 V prípade, ak faktúra nebude obsahovať náležitosti alebo prílohy podľa bodov 4.3 a 4.4 tohto 
článku, alebo ak bude faktúra vykazovať iné vecné alebo formálne nedostatky, je Kupujúci 
oprávnený vrátiť ju Predávajúcemu na opravu alebo doplnenie. V takom prípade nová lehota 
splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry Kupujúcemu. 
V prípade, že Kupujúci do 14 kalendárnych dní odo dňa obdržania faktúry nezašle Predávajúcemu 
písomný nesúhlas s obsahovou vecnou alebo formálnou stránkou faktúry, považuje sa faktúra za 
odsúhlasenú kupujúcim. 

 

4.7 Kúpna cena zahŕňa dopravu tovaru do miesta dodania, všetky ostatné náklady Predávajúceho 
vynaložené v súvislosti s dodaním tovaru Kupujúcemu, uvedením tovaru do prevádzky (inštaláciou), 
zaškolením zdravotníckeho personálu v deň inštalácie tovaru, poskytnutím užívateľskej 
dokumentácie, prevodom vlastníctva k tovaru na Kupujúceho, ako aj poskytovaním záručného servisu 
v mieste uvedenia do prevádzky (inštalácie).  Ak nie je stanovené inak, v dohodnutej kúpnej cene a v cene 
za poskytnutie služieb nie je zahrnutá právnym predpisom stanovená daň z pridanej hodnoty - t.j. 
k fakturovaným cenám za dodaný tovar bude uplatnená DPH v zmysle platných právnych predpisov 
Slovenskej republiky v čase uskutočnenia plnenia. 

 

4.8  Predávajúci nie je oprávnený postúpiť akúkoľvek svoju pohľadávku z tejto čiastkovej zmluvy na tretiu 
osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho. Písomný súhlas Kupujúceho s týmto 
úkonom je zároveň platný len za podmienky, že bol na tento úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas 
Ministerstva zdravotníctva SR. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky Predávajúceho v 
rozpore s týmto ustanovením, je podľa § 39 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov neplatný. 



 

 

 
4.9       Predávajúci berie na vedomie, že započítanie pohľadávok štátu je možné len na základe písomnej dohody 

o započítaní pohľadávky štátu a to v zmysle § 8 zák.č, 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu v platnom 
znení. 

 
V. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

5.1 Predávajúci je povinný poučiť všetky fyzické osoby, ktoré sa budú podieľať v jeho mene a na jeho 
zodpovednosť pri plnení zmluvy mlčanlivosťou. Predávajúci predloží podpísané poučenie o povinnosti 
mlčanlivosti pred plnením zmluvy pre každú vyslanú fyzickú osobu, alebo pred samotným výkonom práce 
každá vyslaná fyzická osoba sa oboznámi s poučením u Kupujúceho a poučenie podpíše. Bez uvedeného 
vyslanej osobe nebude umožnený výkon práce na pracoviskách Kupujúceho, kde môže prísť do styku 
s osobnými údajmi. 

5.2 Neumožnený vstup do priestorov Kupujúceho zástupcovi Predávajúceho bez poučenia o mlčanlivosti sa 
nepovažuje za neposkytnutie súčinnosti pri plnení zmluvy zo strany Kupujúceho. 

5.3 Vyslaná fyzická osoba zároveň podpíše oboznámenie sa s informáciou o spracovaní osobných údajov v 
zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR 
SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – Evidencia 
zástupcov a dodávateľov a odberateľov.  

5.4 Poučenie o mlčanlivosti s prehlásením o informovaní tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy. 

5.5 Predávajúci zodpovedá za porušenie povinnosti za vyslané fyzické osoby, ktoré sa podieľajú na plnení 
zmluvy v mene Predávajúceho v priestoroch Kupujúceho.  

 

 

 
 

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

6.1 Dojednania zmluvných strán neupravené touto čiastkovou zmluvou sa riadia ustanoveniami RD.  

6.2 Pre účely plnenia predmetu tejto čiastkovej zmluvy, určujú zmluvné strany každá za seba nasledovné 
kontaktné osoby, ktoré budú koordinovať a riadiť proces dodávky a inštalácie tovaru: 

 a) za Predávajúceho:  meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Šponar, tel. 0911 845 455, e-mail: 
sponar@artspect.sk 

        meno a priezvisko: Peter Pocisk, tel. 0907 746 070, e-mail: servis@artspect.sk 

               b) za Kupujúceho: meno a priezvisko: Eduard Dorčík Mgr., 0911 670 340 dorcik@fnspza.sk 

                                                                             Bohdan Cinko Ing., 0910 953 050 cinko@fnspza.sk 

 Meniť kontaktné osoby môže každá zmluvná strana za seba jednostranným písomným oznámením druhej 
strane aj bez potreby vyhotovenia dodatku k tejto čiastkovej zmluve.  

6.3 Čiastkovú zmluvu je možné  meniť  a dopĺňať  len formou  písomných a číslovaných dodatkov  podpísaných 
obidvoma  zmluvnými  stranami.   

6.4 Ostatné právne vzťahy, výslovne touto zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.  

6.5 Ak niektoré ustanovenia tejto čiastkovej zmluvy stratili platnosť, alebo sú platné len sčasti alebo neskôr 
stratia platnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných ustanovení sa 
použije úprava, ktorá sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto čiastkovej zmluvy. 

6.6 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto čiastkovej zmluvy budú riešiť rokovaním 
o možnej dohode.  

6.7 Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi zmluvnými stranami na základe tejto čiastkovej 
zmluvy sa budú riadiť slovenským právnym poriadkom. Prípadné spory, o ktorých sa zmluvné strany 
nedohodli, budú postúpené na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému všeobecnému súdu SR.  

6.8 Táto čiastková zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Táto zmluva je 
povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení. 
Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto zmluva vrátane všetkých jej súčastí a príloh bude 
zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register“). Register je verejný zoznam povinne 
zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe. Zverejnenie 
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zmluvy v registri sa nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie obchodného tajomstva. Zmluva je účinná 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v registri. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých 
Kupujúci obdrží dve vyhotovenia a Predávajúci jedno vyhotovenie.  

6.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto čiastkovú zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že 
obsah čiastkovej zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali. 

 
 
Za Predávajúceho:     Za Kupujúceho:  
 
 
V ..................... dňa ...............    V ..................... dňa ............... 

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

Robert Klein                 Ing. Igor Stalmašek          
výkonný riaditeľ a konateľ spoločnosti   generálny riaditeľ     
    

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

       Ing. Peter Braška  
ekonomický riaditeľ 

 
 

         
Príloha č. 1: Poučenie o povinnosti mlčanlivosti               


