
 
K ú p n a   z m l u v a 

č.  
uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zákona č.25/2006 Z.z. 

o verejnom obstarávaní 
 
 
 

Zmluvné strany 
 
 
 
Kupujúci: 
Sídlo: ul. V. Spanyola č. 43, 012 07 Žilina 
Štatutárny zástupca: Ing. Mgr. Juraj Hamaj, riaditeľ FNsP 
Osoby oprávnené jednať vo veciach: Anna Kasmanová, 
                                              tel./fax: 041/5110193 
 
 
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 
Kupujúci: 
Sídlo: ul. V. Spanyola č. 43, 012 07 Žilina 
Štatutárny zástupca: Ing. Mgr. Juraj Hamaj, riaditeľ FNsP 
Osoby oprávnené jednať vo veciach: Anna Kasmanová, 
                                              tel./fax: 041/5110193 
 
Kupujúci: 
Sídlo: ul. V. Spanyola č. 43, 012 07 Žilina 
Štatutárny zástupca: Ing. Mgr. Juraj Hamaj, riaditeľ FNsP 
Osoby oprávnené jednať vo veciach: Anna Kasmanová, 
                                              tel./fax: 041/5110193 
 
Kupujúci: 
Sídlo: ul. V. Spanyola č. 43, 012 07 Žilina 
Štatutárny zástupca: Ing. Mgr. Juraj Hamaj, riaditeľ FNsP 
Osoby oprávnené jednať vo veciach: Anna Kasmanová, 
                                              tel./fax: 041/5110193 
 
Kupujúci: 
Sídlo: ul. V. Spanyola č. 43, 012 07 Žilina 
Štatutárny zástupca: Ing. Mgr. Juraj Hamaj, riaditeľ FNsP 
Osoby oprávnené jednať vo veciach: Anna Kasmanová, 
                                              tel./fax: 041/5110193 
 
IČO: 17335825 
IČ DPH: SK2020699923 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica          
                                č. účtu: 7000280470/8180  
 
 
 
Predávajúci: 
 
Obchodný názov firmy: AGROSPOL KYSUCE s. r. o. 
Sídlo: Svrčinovec č.357, 023 12 Svrčinovec 
Štatutárny orgán: Ing. Vladimír Homola, Ing. Jaroslav Tarana, konatelia spoločnosti 
Osoby oprávnené jednať vo veciach: Peter Briestenský, vedúci obchodného úseku 
                                              tel./fax: 041/4371604 
IČO: 31576702 
DIČ: 2020421458 
IČ DPH: SK2020421458 
Bankové spojenie: Tatra banka a.s. Čadca 



                                Č. účtu: 2626501260/1100 
Zápis v obchodnom registri  
Okresný súd v Žiline, Oddiel: Sro, vložka 848/L 
alebo živnostenský list č. 502-8841 
 
 
 
Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu kúpnu zmluvu, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania   v súlade 
so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. 
 
 
 
                                                                                          I.                                                                                 

Predmet zmluvy 
 
Predávajúci dodá a kupujúci odoberie tovar – ,, Mlieko a mliečne výrobky ’’, ktoré tvorí prílohu tejto kúpnej 
zmluvy (podľa opisu obstarávania ).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
II. 

Čas plnenia 
 
1. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu max. 2 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy /do vyčerpania 
    požadovaného objemu podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy/. 
2. Dodávky sa uskutočnia nasledovne: 
    Predávajúci v súlade s čl. I. bude dodávať kupujúcemu tovar na základe telefonickej , faxovej objednávky           
    kupujúceho, najmenej 2 krát v týždni.                                     
    Súčasne sa kupujúci zaväzuje ním požadovaný tovar prevziať a zaplatiť a predávajúci sa zaväzuje previesť  
    na kupujúceho všetky vlastnícke práva s tovarom súvisiace.                                                                                                                                           
3. Dodávka sa považuje za splnenú dňom jej prevzatia kupujúcim v mieste určenia, ktorým je Fakultná nemocnica  
    s poliklinikou, ul. V. Spanyola č. 43, 012 07 Žilina.             
    Prevzatie dodávky potvrdí vždy kupujúci predávajúcemu na dodacom liste. 

 
 

 
III. 

Cena predmetu zmluvy 
 
1. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy, ktorá bola stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so     
    zákonom č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. Cena je maximálna a jej zmena počas trvania zmluvy  
    je možná len na základe písomnej úpravy. Cena je uvedená v prílohe č.1. 
2. V cene bude zahrnutá DPH a doprava na miesto určenia.      
      
     

 
 

      
IV. 

Miesto a spôsob plnenia, dodacia lehota a dodacie podmienky 
 
1. Miestom plnenia predmetu zmluvy je Fakultná nemocnica s poliklinikou , ul. Spanyola č. 43 , 012 07 Žilina. 
2. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy do miesta plnenia podľa čl. IV bod 1 priebežne podľa potreby  
    a v množstvách uvedených na objednávke  najmenej 2 – krát v týždni, počas platnosti tejto kúpnej zmluvy. 
3. Dodaný predmet zmluvy bude zabalený podľa platných podmienok pre jednotlivé výrobky tejto zmluvy.  
    Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdené zástupcom kupujúceho na dodacom liste  
    a preberacom protokole. Pre potreby riadneho materiálového zaúčtovania u kupujúceho doplní predávajúci ceny   



    podľa zmluvy. 
4. Predávajúci je povinný po obdržaní objednávky dodať tovar do 48 hodín. 
     
 
 
 
 
 

V. 
Povinnosti predávajúceho 

 
1. Predávajúci je povinný dodať tovar v dohodnutom rozsahu, akosti a kvalite. 
2. Predávajúci je povinný obratom písomne oznámiť kupujúcemu všetky príčiny, ktoré môžu ohroziť plnenie   
    predmetu tejto zmluvy zo strany výrobcu, alebo dodávateľa. V tomto prípade je povinný navrhnúť  
    náhradné plnenie predmetu zmluvy. 
3. Predávajúci je povinný do 1 dňa po obdržaní reklamácie podať svoje stanovisko k reklamácii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. 
Platobné podmienky 

 
1. Predávajúci vyfakturuje expedovaný tovar kupujúcemu a faktúru odošle poštou na adresu podľa čl. IV  
    v zmysle rozsahu predmetu obstarania. 
2. Faktúra spracovaná v súlade s platnou legislatívou (zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, zákonom č.   
    222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení) a odovzdaná v jednom originálnom výtlačku a bude obsahovať  
    minimálne tieto údaje: 
    a/ označenie predávajúceho a kupujúceho, peňažný ústav, číslo účtu, 
    b/ IČ DPH, DIČ predávajúceho a IČO kupujúceho, 
    c/ názvy, jednotkové množstvá, jednotkové ceny bez DPH, ceny celkom bez DPH, DPH celkom, celková cena  
        s DPH, 
    d/ číslo zmluvy a deň jej uzatvorenia 
    e/ celková fakturovaná suma 
    f/ doklad o odovzdaní predmetu plnenia kupujúcemu v sídle FNsP Žilina. 
3. Splatnosť faktúr je do 90 dní odo dňa dodania tovaru. Kupujúci môže po dohode s predávajúcim na     
    základe finančných možností skrátiť dobu splatnosti predmetu zmluvy. Platba sa bude realizovať po dodaní   
    a prevzatí predmetu zákazky, podpísaní preberacieho protokolu kupujúcim v súlade s uzavretou kúpnou   
    zmluvou. 
4. Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky.   
    V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry. 
5. Vystavenie faktúry vylučuje dodatočné nároky predávajúceho v termíne splatnosti. 
6. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť cenu dodávky tovaru podľa fakturácie na účet predávajúceho v termíne splatnosti. 
7. Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok. 
 
 
 
 
 
 
 

VII. 
Povinnosti kupujúceho 

1. Vady tovaru, ktoré sú zjavné (nezrovnalosti v množstve, porušenosť, neúplnosť dodávky) reklamuje kupujúci    
    písomne bez meškania, najneskôr do 1 dňa od prevzatia dodávky. 
2. Vady akosti reklamuje kupujúci písomne bez zbytočného odkladu po tom, čo tieto vady zistil, najneskôr však  
    do konca záručnej lehoty. 



3. Všetky vady dodávky reklamuje kupujúci písomne. 
4. Oznámenie o vadách musí obsahovať: 
    a/ číslo zmluvy 
    b/ názov, označenie a typ reklamovaného výrobku (jeho výrobné číslo) 
    c/ protokol o vadách (presný popis vád) 
5. Nároky kupujúceho z vád tovaru: 
    a/ požadovať poskytnutie plnenia predávajúceho podľa tejto zmluvy 
    b/ požadovať náhradný tovar výmenou za tovar vadný 
    c/ požadovať odstránenie vadného tovaru 
    d/ odstúpiť od zmluvy 
6. Voľbu nároku z vád tovaru kupujúci oznámi predávajúcemu v zaslanom oznámení o vadách. 
7. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 1 dňa. 
8. Pokiaľ predávajúci nesúhlasí s reklamáciou tovaru, ktorú uplatňuje kupujúci v riadnom termíne, prizvú sa na   
    posúdenie závažnosti, rozsahu a príčin vzniknutých chýb odborníci z firmy výrobcu tovaru a nezávislého  
    kontrolného orgánu kontroly tovaru, ktorí vystavia posudok o skutkovom stave reklamácie a určia povahu  
    vzniknutej vady na tovare. Náklady s tým spojené hradí strana, ktorá spor prehrala. Formu a spôsob úhrady  
    škody je vecou dohody oboch zmluvných strán. V prípade nedohodnutia sa v predmetnej záležitosti bude                                                                                          
    reklamácia uplatnená v zmysle Obchodného zákonníka. 
9. Reklamovať vady akosti v priebehu záručnej lehoty je kupujúci oprávnený v prípade, že zo strany kupujúceho  
    boli dodržané všetky podmienky na skladovanie a používanie. 

  
 
 
 
 
 

VIII. 
Zmluvné pokuty a úrok z omeškania 

 
1. V prípade, že predávajúci nedodrží čas plnenia, zaplatí kupujúcemu úrok z omeškania, ktorý sa odvodzuje od 
    základnej úrokovej sadzby /diskontnej sadzby/ Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania s 
    plnením peňažného dlhu, podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z.z., ktorým sa vykonávajú 
    niektoré ustanovenia Občianského zákonníka v znení nariadenia vlády č. 586/2008 Z.z.. 
2. V prípade omeškania úhrady faktúry môže predávajúci účtovať kupujúcemu úrok z omeškania, ktorý sa  
    odvodzuje od základnej úrokovej sadzby /diskontnej sadzby/ Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu 
    omeškania s plnením peňažného dlhu, podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z.z., ktorým sa 
    vykonávajú niektoré ustanovenia Občianského zákonníka v znení nariadenia vlády č. 586/2008 Z.z.. 
3. Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana v závislosti na tom, v akej výške  
    vznikne druhej strane škoda. 
 

IX. 
Odstúpenie od zmluvy 

 
1. Zmluva môže byť zmenená na základe písomného súhlasu oboch zmluvných strán. Od zmluvy môže odstúpiť  
    účastník, ak druhý účastník závažným spôsobom porušuje dohodnuté zmluvné podmienky a bol na možnosť    
    odstúpenia od zmluvy písomne upozornený. 
2. Výpovedná doba je jeden mesiac. Výpovedná doba začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po  
    doručení písomnej výpovede. 
3.  Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak dostane relevantnú ponuku na kvalitatívne porovnateľné 
     výrobky od iného subjektu za podstatne nižšiu kúpnu cenu ako je dohodnutá v tejto kúpnej zmluve. V tomto          
     prípade má kupujúci povinnosť navrhnúť predávajúcemu zníženie ceny predmetu dodávky v súlade s     
     transparentnou ponukou. Predávajúci má povinnosť zaujať stanovisko k navrhovanému zníženiu ceny do  
     15 dní. Pokliaľ sa zmluvné strany nedohodnú na navrhovanom znížení ceny, kupujúci má právo odstúpiť 
     od zmluvy.  
 

X. 
Osobitné ujednania 

 
1. Kupujúci si vyhradzuje právo neodobrať celkové predpokladané množstvo tovaru z dôvodov nedostatku 
    finančných prostriedkov alebo organizačných a prevádzkových zmien bez nároku predávajúceho na jeho 
    ušlý zisk. 
2. Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť ceny tovarov v prípade, že dôjde k zvýšeniu cien vstupných    
    materiálov, médií a nákupných cien prikúpených výrobkov. 



     
 

XI. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného  
    zákonníka č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 
3. Zmluvné strany zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju dobrovoľne vlastnoručne  
    podpísali. 
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom. 
5. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach majúcich platnosť originálu, z ktorých každá zmluvná  
    strana obdrží po dva rovnopisy. 
6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že akékoľvek spory, ktoré vzniknú pri plnení tejto zmluvy, budú prednostne riešiť   
    vzájomnou dohodou. V prípade, že akýkoľvek pokus o zmier bude neúspešný, obráti sa zmluvná strana, ktorá sa  
    bude cítiť poškodená vo svojich právach, na príslušný súd. 
7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej  
    zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 
 
Dátum podpisu: 
 
 
.........................................................                                                        .................................................... 
           Za predávajúceho                                                                                     Za kupujúceho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


