
Táto KÚPNA ZMLUVA (ďalej len „Zmluva“) podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný 
zákonník, v platnom a účinnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) bola uzatvorená 
doleuvedeného dňa, mesiaca a roku medzi nasledujúcimi stranami: 
 
Názov:  Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti n.o.         
Sídlo:  Pod záhradami 2570/47, 941 31 Dvory nad Žitavou     
IČO:  52052192    
DIČ:  2120870906 
Bankové spojenie: Tatra banka  
IBAN: SK4911000000002944063403    

v zastúpení: Mgr. Katarína Vadkertiová, riaditeľka     
Telefónne číslo: + 421 917 684 722          
e-mail: katarinavadkertiova@azet.sk 

 
(ďalej len „Kupujúci“), a 

 
Názov: KONIMPEX, spoločnosť s ručením obmedzeným                  
Sídlo: Jantárova 30, 040 01 Košice     
IČO: 36 174 874     
DIČ: 2020044180    
IČ DPH: SK2020044180    
Bankové spojenie: Poštová banka    
IBAN: SK3965000000000020171966     
v zastúpení: Ing. Peter Koncz, konateľ      
Zapísaný: v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 9473/V 
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Poracký 
Telefónne číslo: +421 911 428 035 
e-mail: poracky@konimpex.sk 

 
(ďalej len „Predávajúci“) 
 
(Predávajúci a Kupujúci ďalej spolu ako „Strany“ a jednotlivo ako „Strana“) 

1. PREDMET ZMLUVY A NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA 

1.1 Predmetom tejto Zmluvy je dodanie hnuteľných vecí špecifikovaných v Prílohe 1 a Prílohe 2 
tejto Zmluvy Predávajúcim Kupujúcemu (ďalej len "Tovar"). Kupujúci aj Predávajúci súhlasne 
prehlasujú, že Tovar je na základe vyššie uvedenej špecifikácie dostatočne, určite a 
zrozumiteľne určený, predovšetkým čo do množstva, druhu a kvality. Tovar, ktorý bude dodaný 
je tovarom, ktorý Predávajúci ponúkol a nacenil v rámci prieskumu trhu, ktorý predchádzal 
uzatvoreniu tejto Zmluvy, pričom išlo o prieskum trhu s názvom „Interiérové vybavenie CIZS 
BK“. 

1.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu Tovar podľa tejto Zmluvy a previesť na neho 
vlastnícke právo k Tovaru.  

1.3 Kupujúci je povinný Tovar dodaný bez vád prevziať a zaplatiť za neho Predávajúcemu 
dohodnutú Kúpnu cenu (ako je tento pojem definovaný v čl. 2 tejto Zmluvy).  

1.4 Predávajúci je vlastníkom Tovaru a nesie nebezpečenstvo škody na ňom do nadobudnutia 
vlastníckeho práva k Tovaru Kupujúcim. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru 
prevzatím Tovaru bez vád. 

1.5 Predávajúci touto Zmluvou a za podmienok v nej uvedených Tovar Kupujúcemu predáva, 
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Kupujúci touto Zmluvou a za podmienok v nej uvedených Tovar od Predávajúceho kupuje.   

2. KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

2.1 Kúpna cena za Tovar bez vád je stanovená dohodou zmluvných strán vo výške celkom: 

35.847,00 EUR bez DPH, t. j. 43.016,40 EUR s DPH (ďalej len „Kúpna cena“). Podrobný rozpis 
ceny, t. j. ceny za jednotlivé položky sú uvedené v Prílohe 1 tejto Zmluvy. 

2.2 Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu cenu prevodom na bankový účet 
Predávajúceho uvedený v záhlaví tejto Zmluvy po doručení Tovaru bez vád na základe faktúry 
Predávajúceho s lehotou splatnosti 60 dní od doručenia faktúry Kupujúcemu. Predávajúci je 
povinný doručiť Kupujúcemu riadne vystavenú faktúru aj na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví 
tejto Zmluvy. Ak faktúra nie je riadne vystavená, Kupujúci je oprávnený ju vrátiť Predávajúcemu 
na prepracovanie.  

3. DODANIE TOVARU  

3.1 Predávajúci sa zaväzuje na vlastné náklady dopraviť Tovar do 3 týždňov od nadobudnutia 
účinnosti tejto Zmluvy na adresu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Bátorove 
Kosihy, vyložiť ho na uvedenom mieste, vyniesť do určenej miestnosti a zabezpečiť inštaláciu 
a montáž nábytku na mieste plnenia a umiestnenie do určenej miestnosti na Kupujúcim určené 
miesto. Tovar musí byť dodaný Kupujúcemu v obale či obaloch, umožňujúcich bezpečnú 
manipuláciu Tovaru tak, aby nedošlo k jeho strate, poškodeniu alebo zničeniu. Predávajúci 
upozorní Kupujúceho na dodanie Tovaru telefonicky, faxom alebo elektronickou poštou 
najmenej jeden pracovný deň pred jeho uskutočnením. 

4. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

4.1 Vadou sa rozumie odchýlka od množstva, druhu či kvality Tovaru alebo jeho časti, stanovených 
touto Zmluvou alebo technickými normami či inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
Predávajúci zodpovedá za vady zjavné, skryté a právne, ktoré má Tovar v dobe jeho 
odovzdania Kupujúcemu a ďalej za tie, ktoré sa na Tovare vyskytnú v záručnej dobe uvedenej 
v čl. 4.3.  

4.2 Predávajúci prehlasuje, že je výlučným vlastníkom Tovaru, že na Tovare neviaznu žiadne práva 
tretích osôb a že nie je daná žiadna prekážka, ktorá by mu bránila s Tovarom podľa tejto Zmluvy 
disponovať. Predávajúci prehlasuje, že Tovar nemá žiadne vady, ktoré by bránili jeho použitiu 
na obvyklé účely.  

4.3 Predávajúci poskytuje v zmysle § 429 Obchodného zákonníka Kupujúcemu záruku za akosť 
Tovaru spočívajúcu v tom, že Tovar, ako aj jeho časti a jednotlivé komponenty, budú po záručnú 
dobu spôsobilé na použitie na obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Záručná doba 
začína plynúť dňom prevzatia Tovaru bez vád Kupujúcim a trvá 2 roky.  

4.4 V prípade, že Kupujúci neuvedie pri vytknutí vady či vád Tovaru v rámci záručnej doby 
Predávajúcemu inú požiadavku, je Predávajúci povinný vytknuté vady najneskôr do 15 dní 
potom, čo mu budú oznámené, na vlastné náklady odstrániť, pričom pokiaľ tak Predávajúci v 
plnom rozsahu neučiní, má Kupujúci právo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny Tovaru 
alebo od tejto Zmluvy odstúpiť. Ďalšie nároky Kupujúceho vyplývajúce z titulu vád Tovaru zo 
všeobecne záväzných právnych predpisov týmto nie sú dotknuté.  

4.5 Ďalej Predávajúci zodpovedá za všetky vady Tovaru, ktoré sa vyskytnú po dobe uvedenej v čl. 
4.1., či po uplynutí záručnej doby uvedenej v čl. 4.2., pokiaľ boli spôsobené porušením jeho 
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povinností.  

4.6 Strany sa výslovne dohodli, že za podstatné porušenie tejto Zmluvy v zmysle § 345 ods. 1 
Obchodného zákonníka so všetkými dôsledkami z toho vyplývajúcich, je považované 
nedodržanie čo i len niektorej z kvalitatívnych podmienok Predávajúcim, alebo ak sa niektoré 
prehlásenie Predávajúceho uvedené v tejto Zmluve ukáže ako nepravdivé.  

4.7 Pokiaľ porušením povinností Predávajúceho, vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych 
predpisov či z tejto Zmluvy vznikne Kupujúcemu alebo tretím osobám v dôsledku použitia či 
užívania Tovaru akákoľvek škoda, zodpovedá za ňu Predávajúci, a to bez ohľadu na zavinenie 
a bez ohľadu na prípadnú existenciu okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ustanovenia 
§ 374 ods. 1 Obchodného zákonníka.  

5. SPLNENIE ZÁVÄZKU PREDÁVAJÚCEHO - ODOVZDANIE A PREVZATIE TOVARU A 
DOKLADOV  

5.1 Tovar bude Predávajúcim odovzdaný a Kupujúcim prevzatý na základe dodacieho listu. Dodací 
listu bude obsahovať špecifikáciu Tovaru, miesto a dátum jeho odovzdania a vyhlásenie 
Kupujúceho, či Tovar preberá alebo nie a pokiaľ nie, z akých dôvodov. 

5.2 Kupujúci je oprávnený odmietnuť Tovar prevziať, ak sa bude na ňom alebo jeho časti vyskytovať 
v okamihu odovzdania vada či viacero vád.  

5.3 Predávajúci je povinný spolu s Tovarom odovzdať Kupujúcemu všetky listiny, ktoré sú potrebné 
na nakladanie s Tovarom a na jeho riadne užívanie. 

5.4 V prípade, že sa na Tovare alebo jeho časti bude vyskytovať v okamihu odovzdania vada či 
viacero vád, je Kupujúci oprávnený, nie však povinný, Tovar prevziať, pričom uvedie, že Tovar 
preberá s vadami, tieto v dodacom liste konkretizuje a ustanoví Predávajúcemu lehotu na ich 
odstránenie v dĺžke najmenej 5 dní. Strany sa výslovne dohodli, že v takomto prípade sa 
nejedná o prevzatie Tovaru bez vád v zmysle iných ustanovení tejto Zmluvy.  

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

6.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch 
zmluvných strán a účinnosť iba v prípade kladného výsledku predmetnej administratívnej 
kontroly súťaže a schválenia súťaže zo strany poskytovateľa NFP. Po schválení súťaže zo 
strany poskytovateľa NFP zmluva nadobudne účinnosť, pričom to nemôže byť skôr ako dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle platnej legislatívy. V prípade záporného výsledku 
administratívnej kontroly súťaže a neschválenia súťaže zo strany poskytovateľa NFP, sa 
zmluvné strany dohodli, že táto zmluva sa od počiatku zrušuje. Predávajúci vyhlasuje, že si 
neuplatní u Kupujúceho žiadny nárok na prípadnú vzniknutú škodu či nárok na náhradu 
nákladov. 
 

6.2 Túto Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba písomnými dodatkami, podpísanými oboma 
stranami. Všetky v tejto Zmluve uvedené prílohy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.  
 

6.3 Ak nastanú u niektorej zo Strán okolnosti brániace riadnemu plneniu tejto Zmluvy, je povinná to 
bez zbytočného odkladu oznámiť druhej Strane.  

6.4 Táto Zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, pričom každá zo strán obdrží dve 
vyhotovenia.  

6.5 Táto Zmluva sa riadi úpravou podľa Obchodného zákonníka. Všetky údaje a informácie, ktoré 
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si Strany poskytli pri uzavieraní tejto Zmluvy, sú považované za dôverné v zmysle § 271 
Obchodného zákonníka, pričom žiadna zo Strán ich nesmie sprístupniť alebo poskytnúť tretej 
osobe ani ich použiť v rozpore s ich účelom pre vlastnú potrebu.  

6.6 Predávajúci berie na vedomie a výslovne sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu overovania 
na mieste súvisiaceho s dodávanými tovarmi, prácami a službami, a to kedykoľvek počas 
platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP oprávnenými osobami na výkon tejto 
kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

6.7 Oprávnenými osobami sú:- poskytovateľ NFP EÚ a ŠR a ním poverené osoby,- Najvyšší 
kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, - Orgán auditu, jeho 
spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,- 
splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,- Orgán 
zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,- osoby prizvané vyššie uvedenými orgánmi v 
súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ. 

6.8 V prípade, že akékoľvek ustanovenie Zmluvy sa stane neplatným alebo nevymáhateľným, 
zostávajú ostatné ustanovenia Zmluvy platné, pokiaľ z povahy Zmluvy alebo z jej obsahu alebo 
z okolností, za ktorých bola uzatvorená, nevyplýva, že takéto neplatné alebo nevymáhateľné 
ustanovenie sa nedá oddeliť od ostatného obsahu Zmluvy. Strany sa zaväzujú nahradiť 
neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie iným, ktoré by bolo v súlade s právnymi predpismi 
Slovenskej republiky a čo najlepšie vystihovalo hospodársky účel pôvodného neplatného alebo 
nevymáhateľného ustanovenia.  

6.9 Zmluvné strany po jej prečítaní prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že Zmluva bola spísaná 
určite, zrozumiteľne, na základe ich skutočnej a slobodnej vôle, bez nátlaku na niektorú zo 
zmluvných strán. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.  

 
Prílohy: 
 
  

1. Ponuka Predávajúceho v rámci prieskumu trhu 
2. Špecifikácia ponúkaného tovaru 

 

 

V Košiciach dňa 25.11.2020 V Bátorových Kosihách dňa 27.11.2020 

 

___________________ 

Ing. Peter Koncz 

konateľ 

___________________ 

Mgr. Katarína Vadkertiová 

riaditeľka  

 


