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 KÚPNA ZMLUVA  

uzatvorená podľa ustanovení § 409 a nasl. Obch. zák..  

 

Článok I. - Zmluvné strany 

 

ODBERATEĽ: Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o., Predná Hora 

Sídlo:                                      Muránska Huta, časť Predná Hora č. 126, 049 01 Muráň  

Zastúpený:                            MUDr. Oleg Martinove, riaditeľ                                               

IČO: 37 954 920 

DIČ: 2022037215 

IČO DPH: SK2022037215 

Bankové spojenie: VUB a.s. Revúca  

Číslo účtu:  55237-582/0200 

IBAN:  SK80 0200 0000 0000 5523 7582 

BIC:  SUBASKBX 

Rozhodnutie o registrácii:      Krajský úrad Banská Bystrica č. OVVS/NO-392005 NO 

 (ďalej len odberateľ) 

      

DODÁVATEĽ:  Fispo Clean Slovakia s.r.o. 

V zastúpení:                              Denis Kováčik - konateľ 

Bankové spojenie:  ČSOB a.s., pobočka Trenčín 

Číslo účtu:  84315703/7500 

IČO:  36301035 

IČ DPH:   SK2020175091 

IBAN:   SK40 7500 0000 0000 8431 5703 

Rozhodnutie o registrácii:          Obchod. Register Okr. Súdu v Trenčíne, oddiel Sro. Vložka č. 10784/R 

 

(ďalej len dodávateľ)                   

 

Článok II. -  Podklady pre uzatvorenie zmluvy 

2.1 Zmluva je uzatvorená v súlade s predloženou ponukou, ktorú predložil dodávateľ na základe 

výzvy odberateľa - prílohe č. 1. 

 

Článok III. - Právne predpisy 

3.1 Vzájomné vzťahy oboch zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka 

v platnom znení a Zákona o cenách v platnom znení. 

 

Článok IV. - Predmet a miesto plnenia zmluvy 

4.1 Predmetom zmluvy je dodávka tovaru „Podlahový automat DE LUXE 55 BT“,  podrobný  

popis predmetu zmluvy je súčasťou  prílohy č. 1. 

4.2 Súčasťou predmetu zmluvy je aj doprava na miesto plnenia, prevzatie a odovzdanie predmetu 

zmluvy, jeho umiestnenie na miesto určené odberateľom, inštalácia zariadenia na miesto určené 

odberateľom, záruka a servis v dohodnutom rozsahu. 

4.3 Miesto dodania predmetu zmluvy je OLÚP n. o., Predná Hora. 

4.4 Dodávateľ sa zaväzuje dodať odberateľovi predmet zmluvy, ktorý zodpovedá platným normám 

a je označený v zmysle všeobecne platných právnych predpisov, týkajúcich sa podmienok 

výroby, dovozu, predaja a označovania výrobkov v zmysle platnej legislatívy, zákona o ochrane 

spotrebiteľa a pri rešpektovaní ustanovení zákona o štátnom jazyku.  

4.5 Dodávateľ sa zaväzuje, že v prípade osobitných podmienok pre predaj, skladovanie resp. 

užívanie predmetu zmluvy na ne upozorní odberateľa. Spolu s dodávkou, resp. ako súčasť tejto 

zmluvy predloží potrebné doklady vzťahujúce sa k dodávanému tovaru. 

4.6 Dodávateľ zabezpečí, aby tovar dodaný v zmysle tejto zmluvy spĺňal náležitosti označovania 

v zmysle  Obchodného zákonníka (etikety, manuály, atesty a pod. musia byť označované 

v Slovenskom resp. Českom jazyku). 
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Článok V. - Cena za dodanie predmetu zmluvy 

5.1 Cena za dodanie predmetu zmluvy je 3.628 € bez DPH  (slovom tritisícšesťstodvadsaťosem  eur 

bez DPH). Podrobný rozpis ceny je uvedený v prílohe - ocenenej výzve, ktorú uchádzač 

predložil v súťažných podmienkach. 

5.2 Cena za dodanie predmetu zmluvy je pevne stanovená za celý predmet zmluvy a pokrýva celý 

zmluvný záväzok a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a zabezpečenie predmetu 

zmluvy.    

5.3 Dodávateľ má možnosť zameniť predmet zmluvy, alebo jeho časť, len po odsúhlasení so 

zástupcom odberateľa v dodatku k tejto zmluve.. 

 

Článok VI. - Dojednaný čas plnenia predmetu zmluvy 

6.1 Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy do 19 - 30.7.2021. 

6.2  Dodávateľ je povinný bez meškania písomne informovať odberateľa o vzniku akejkoľvek 

udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom omeškania 

s plnením alebo predĺženia času.  

6.3 V prípade živelnej pohromy, nepriaznivého počasia a oprávneného nariadenia prerušenia 

realizácie predmetu zmluvy sa termín dodania predmetu zmluvy predĺži o lehotu prerušenia 

prác. 

6.4 O odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy bude spísaný preberací protokol, podľa ucelených 

čiastkových plnení. Preberacie konanie ako aj riadenie realizácie dodávky bude zabezpečovať 

komisia zložená z obidvoch zmluvných strán. 

6.5 Dodržanie termínu plnenia je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia odberateľa 

potrebného pre úspešné splnenie kompletnej dodávky.  

6.6 Dodávateľ sa zaväzuje odovzdať odberateľovi doklady, ktoré sa na tovar  vzťahujú a umožniť 

odberateľovi nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru v súlade s touto zmluvou. 

 

Článok VII. - Platobné podmienky, fakturácia 

7.1. Dodávateľ má právo vystaviť faktúru po dodaní predmetu zmluvy. 

7.2. Jednotková cena jednotlivých druhov tovaru dodávky je stanovená dohodou zmluvných strán v 

zmysle  zákona o cenách v znení neskorších predpisov. Jednotková cena jednotlivých druhov 

tovaru dodávky je stanovená ako kúpna cena, v EUR. 

7.3. K cene bude fakturovaná čiastka DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov /ďalej len “zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH”/. V cene sú 

zahrnuté všetky náklady spojené s dodaním , inštaláciou, uvedením zariadenia do prevádzky a 

odborným zaškolením personálu. 

7.4. Zmenu ceny z dôvodu zmeny cien vstupných surovín, energie a palív, zmeny colných, daňových 

a cenových predpisov ovplyvňujúcich štruktúru dohodnutej ceny, je možné upraviť len 

písomnou formou odsúhlaseného dodatku ku kúpnej zmluve obidvoma zmluvnými stranami. 

7.5. V prípade, že faktúry nebudú obsahovať uvedené náležitosti uvedené v § 71 zákona č. 222/2004 

Z. z. o DPH, odberateľ je oprávnený vrátiť ju dodávateľovi na doplnenie. V takomto prípade sa 

preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry 

odberateľovi. 

7.6. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. Cena celkom 

a cena jednotlivých položiek sa zaokrúhľuje na 2 desatinné miesta. Cena DPH sa zaokrúhľuje 

na 2 desatinné miesta. 

7.7. Splatnosť faktúry je po odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy a následnom doručení faktúry 

30 dní.  

7.8. Zmluvné strany sa dohodli, že odberateľ dodrží lehotu splatnosti, ak najneskôr v deň splatnosti 

uvedený na faktúre bude fakturovaná suma odpísaná z účtu odberateľa. 

 

Článok VIII. - Záručná doba a servis 

8.1 Záručná lehota na predmet zmluvy je 24 mesiacov na stroj a 12 mesiacov na batérie a začína 

plynúť odovzdaním a prevzatím predmetu zmluvy. Záruka sa vzťahuje na poruchy funkčnosti, 

výrobné a skryté vady výrobku spôsobené vadou materiálu alebo súčiastok. 



Kúpna zmluva  strana 3 z 8 

 OLÚP n..o. Predná Hora  
 

8.2 Záruka sa netýka prípadov, keď došlo k  poškodeniu  výrobku neodborným zásahom, zmenám 

funkčných vlastností výrobku v dôsledku nesprávnej obsluhy, živelnej pohromy či iných 

vonkajších okolností. 

8.3 Záručný servisný zásah dodávateľ vykonáva prostredníctvom svojich technických 

zamestnancov do 2-3 dní po nahlásení poruchy počas pracovných dní. 

8.4 Pozáručný servisný zásah dodávateľ vykonáva prostredníctvom svojich technických 

zamestnancov do 3-5 dní po nahlásení poruchy počas pracovných dní. 

8.5 Dodávateľ ručí za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že 

zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo 

znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve 

predpokladaným účelom. 

8.6 V prípade, že dodávateľ v priebehu spracovania dokumentácie zistí nezrovnalosti v 

poskytnutých podkladoch a skutkovom stave, je povinný na tieto odberateľa  upozorniť. 

8.7 Ak odberateľ prevezme vadnú dodávku, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady. 

8.8 Na žiadosť odberateľa je dodávateľ povinný bez zbytočného odkladu vady svojej dodávky 

odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do 

rozhodnutia o reklamácii. 

 

Článok IX. - Prevod vlastníckych práv 

9.1. Užívacie a vlastnícke právo na predmet zmluvy vzniká dňom odovzdania a prevzatia predmetu 

zmluvy. 

 

Článok X. - Zmluvné pokuty a úroky 

10.1 Pri oneskorenom zaplatení faktúry je dodávateľ oprávnený žiadať úrok z omeškania 0,05% 

z dlžnej sumy za každý deň omeškania, najviac však do výšky 5% z ceny dodaného predmetu 

zmluvy. Základom pre výpočet budú ceny bez DPH. 

10.2 Pri oneskorenej dodávke tovaru v zmysle tejto zmluvy je odberateľ oprávnený žiadať zmluvnú 

pokutu vo výške 0,05% z celkovej sumy objednaného tovaru za každý deň omeškania dodávky,  

najviac však do výšky 5% z ceny dodaného predmetu zmluvy. Základom pre výpočet budú ceny 

bez DPH. 

10.3 Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté kúpnou zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, 

či a v akej výške vznikne druhej strane škoda. 

10.4 Dohodnuté zmluvné pokuty a sankcie je povinná strana zaplatiť strane oprávnenej do 21 dní 

odo dňa ich uplatnenia. 

 

Článok XI. - Riešenie sporov a odstúpenie od zmluvy 

11.1 Tento zmluvný vzťah sa riadi právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky. 

11.2 Prípadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknú zo zmluvy sa budú zmluvné strany usilovať 

riešiť predovšetkým formou dohody. V prípade, že k dohode nedôjde, požiada jedna strana zo 

zmluvných strán o rozhodnutie súd. Na rozhodnutie sporu je príslušný súd v sídle odberateľa. 

11.3 Spory zmluvných strán neoprávňujú dodávateľa zastaviť dodávky predmetu plnenia. 

11.4 Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného 

zákonníka. Dodávateľovi prináleží náhrada iba za skutočne dodaný predmet zmluvy ku dňu 

odstúpenia od zmluvy. 

11.5 Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť dodávok. 

11.6 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. 

11.7 Odberateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípadoch: 

a) ak dodávateľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby iným 

dodávateľom, je v konkurznom konaní, alebo ide do likvidácie. Odberateľ môže žiadať 

náhradu škody za nesplnenie celej dodávky. Vykonané dodávky sa zúčtujú podľa zmluvných 

cien s tým, že budú znížené o výšku náhrady škôd, 

b) ak dodávateľ je v omeškaní s plnením podľa dohodnutého časového harmonogramu. 

Odberateľ však musí vyzvať dodávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie 

záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne prehlásiť, že v prípade neplnenia aj po 

stanovenom termíne od zmluvy odstúpi, 

c) ak dodávateľ inak neplní podmienky zmluvy. 
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11.8 Dodávateľ  môže odstúpiť od  zmluvy  v prípade, ak odberateľ neplní svoje zmluvné povinnosti 

a tým dodávateľovi znemožní dodanie tovaru a je v omeškaní s úhradou dohodnutých platieb. 

Musí však vyzvať odberateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov 

vyplývajúcich zo zmluvy a písomne prehlásiť, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne 

od zmluvy odstúpi. 

 

Článok XII. - Vyššia moc 

12.1. Vyššou mocou pre účely tejto kúpnej zmluvy sa rozumejú všetky udalosti, ktoré neexistovali 

ku dňu podpisu zmluvy alebo, ktoré nemohli byť zmluvnými stranami predvídané, ktoré sa 

vyskytnú mimo vplyvu odberateľa a dodávateľa, alebo jeho subdodávateľov a výskytu a účinku 

ktorých sa nemohlo zabrániť opatreniami a prostriedkami, ktoré sa v príslušnej situácii môžu 

očakávať a požadovať, a v dôsledku ktorých nie je možné plniť zmluvu v lehotách a za 

podmienok v nej uvedených ( napr. epidémia, prírodné katastrofy, štrajk, alebo iné pracovné 

konflikty, konfiškácie, nedostatok energie, ozbrojené konflikty, občianske nepokoje, embargo, 

dovozné alebo vývozné obmedzenia alebo iné vládne zásahy atď. ) 

12.2. Počas trvania vyššej moci bude plnenie povinností odberateľa a dodávateľa pozastavené, a 

nebudú uplatňované žiadne sankcie za oneskorenie v plnení. Lehoty a podmienky dodávok, 

ktoré sú ovplyvnené týmito okolnosťami budú upravené tak, aby sa zohľadnili následky týchto 

udalostí.  

12.3. Zmluvná strana postihnutá vyššou mocou upozorní druhú zmluvnú stranu písomne a bez 

odkladu, na začiatok a koniec trvania vyššej moci a predloží dôkazy vydané príslušnými 

verejnými orgánmi – najmä Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou. 

12.4. Zmluvné strany môžu zmluvu s okamžitou platnosťou vypovedať, ak omeškanie výkonov z 

dôvodu vyššej moci prekročí 6 (šesť) mesiacov, a ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným, 

a nedôjde k dohode o predmete, čase, a cene plnenia, má strana, ktorá sa odvolá na vyššiu moc 

právo dostúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia. 

 

Článok XIII. - Dôverné informácie 

13.1. Zmluvné strany sa zaväzujú považovať všetky technické a obchodné informácie ako aj 

záležitosti oboch spoločností a predmetu ich činnosti, ktoré im boli poskytnuté počas alebo pred 

vznikom zmluvného vzťahu medzi stranami za dôverné. Toto zahrňuje aj informácie o obsahu 

tejto zmluvy. 

 

Článok XIV. - Postúpenie pohľadávky 

14.1. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ má právo akýmkoľvek spôsobom nakladať 

s pohľadávkou voči odberateľovi, vzniknutou z právneho vzťahu z tejto zmluvy, najmä túto 

postúpiť alebo započítavať, len po predchádzajúcom písomnom súhlase odberateľa. 

 

Článok XV. – Obaly 

15.1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli: 

a) obaly, ktorých cena je resp. nie je zahrnutá v cene tovaru nie sú predmetom osobitnej evidencie 

ani osobitnej fakturácie, 

b) dodávateľ zabezpečí po dodaní tovaru likvidáciu obalov na vlastné náklady. 

 

Článok XVI. - Záverečné ustanovenia 

16.1.  Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými 

zástupcami zmluvných strán. Zmluvné strany berú na vedomie a sú uzrozumené s tým, že 

plnenie podľa tejto zmluvy bude v mene dodávateľa realizovať pre odberateľa na svoj účet 

autorizovaný zástupca, s čím odberateľ súhlasí. 

16.2. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú 

platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

16.3. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle §-u 47a zákona 

č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

16.4. Podľa zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), zmluvné strany súhlasia so zverejnením 

všetkých údajov uvedených v tejto zmluve. 
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16.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zásady vyplývajúce z nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom 

pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) v spojitosti so Zákonom č. 18/2018   Z. z. o 

ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane 

osobných údajov“). Zhotoviteľ sa v zmysle GDPR a zákona o ochrane osobných údajov 

zaväzuje: 

- rešpektovať autorské práva k materiálom poskytnutým od objednávateľa,  

- vynášať údaje, zariadenia a iné materiály patriace objednávateľovi z priestorov 

objednávateľa len s písomným súhlasom objednávateľa,  

- počas výkonu prác v priestoroch objednávateľa rešpektovať všetky administratívne a 

prevádzkové dokumenty objednávateľa, ak nie je v zmluve dohodnuté inak,  

- v prípade styku zhotoviteľa s osobnými a chránenými údajmi spracúvanými v prostredí 

objednávateľa vrátane osobných údajov pacientov, ktorým je v prostredí OLÚP n.o. 

poskytovaná zdravotná starostlivosť a zdravotnej dokumentácie, zaradených do osobitnej 

kategórie osobných údajov, je povinnosťou zhotoviteľa zachovávať mlčanlivosť a to aj po 

ukončení platnosti zmluvy, na základe „zákona“, 

- zabezpečiť poučenia zamestnancov zhotoviteľa, ktorí vykonávajú činnosti pre 

objednávateľa vyplývajúce zo zmluvných záväzkov. 

16.6. Vzťahy neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

16.7.  Zmluva je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. To sa týka 

aj vyhotovení všetkých dodatkov ku zmluve. 

16.8.  Zmluvné strany zmluvu prečítali, porozumeli jej a na znak súhlasu s jej obsahom ju dobrovoľne 

vlastnoručne podpísali. 

16.9. Príloha č. 1 obsahuje Ponuka a podrobná špecifikáciu predmetu zmluvy. 

16.10. Príloha č. 2 obsahuje Prehlásenie OLÚP n.o. Predná Hora. 

 

 

Predná Hora, dňa: 27.07.2021 

 

 

 

 

   dodávateľ       odberateľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kúpna zmluva  strana 6 z 8 

 OLÚP n..o. Predná Hora  
 

 

 
 

 

 

 



Kúpna zmluva  strana 7 z 8 

 OLÚP n..o. Predná Hora  
 

 



Kúpna zmluva  strana 8 z 8 

 OLÚP n..o. Predná Hora  
 

 
 


