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KÚPNA ZMLUVA  
podľa ustanovenia § 409 a nasl., zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  

(ďalej len „Zmluva“) uzatvorená medzi zmluvnými stranami: 
 

 
1. ZMLUVNÉ STRANY 

 
 

1.1 Odberateľ:   

Obchodné meno:      MM MEDICAL s. r. o. 
Sídlo:     Myslavská 644/190/A, 040 16 Košice - mestská časť Myslava 
Zastúpený:    JUDr. Ing. Michal Juhás, prokurista spoločnosti 
IČO:     46 833 315 
    
DIČ:      
Zápis:     
Konajúci:    
Bankové spojenie:   
IBAN:    ....................................................... 
účet vedený v:   ....................................................... 

(ďalej ako „Odberateľ“) 

 
a 
 
1.2 Dodávateľ: 

Obchodné meno:      
Sídlo:        
IČO:     
DIČ:      
Zápis:     
Konajúci:    
Bankové spojenie:   
IBAN:    ....................................................... 
účet vedený v:   ....................................................... 

    

(ďalej ako „Dodávateľ“) 

(Odberateľ a Dodávateľ spoločne ďalej len „Zmluvné strany“) 
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2. PREDMET ZMLUVY 
2.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok dodávateľa dodať odberateľovi tovar, ktorým je _______. 

2.2 Bližšia špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú 
súčasť tejto Zmluvy.  

2.3 Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za riadne a včas dodaný tovar dohodnutú cenu.  

2.4 Predmet Zmluvy sa poskytuje pre účely projektu „Eliminácia rizika dopadov koherentného 
žiarenia pri dermatologických zákrokoch“, kód ITMS2014+: 313012R720.  

 
3. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY   
3.1 Odberateľ sa zaväzuje objednaný tovar prevziať a zaplatiť dodávateľovi za dodaný tovar 

kúpnu cenu, na základe faktúry, ktorú dodávateľ vystaví po dodávke tovaru.  

3.2 Súčasťou ceny je aj DPH. V cene dohodnutej podľa bodu 1 tohto článku sú započítané všetky 
náklady dodávateľa (napr. clá, správne a iné poplatky), ktoré v súvislosti s dodávkou tovaru 
podľa tejto dohody vynaloží.  

3.3 V prípade ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena za 
rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a dodávateľ už 
preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, 
pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 5% v neprospech 
ceny podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie 
objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním a 
poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou. 

3.4 Cena za dodávaný tovar na základe tejto zmluvy bude dodávateľovi odberateľom uhradená 
bezhotovostným prevodom, na základe faktúry. Dodávateľ je povinný faktúru vystaviť 
najneskôr do 5 pracovných dní od dodania tovaru. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom 
odpísania fakturovanej ceny z účtu odberateľa na účet dodávateľa.  

3.5 Odberateľ je oprávnený uhradiť cenu za dodávaný tovar aj vopred ešte pred dodaním tovaru 
(napr. pri objednávke), a to na základe zálohovej faktúry vystavenej dodávateľom; v takom 
prípade je dodávateľ povinný následne vystaviť riadnu faktúru k prijatej platbe, resp. 
vyúčtovaciu faktúru podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov. Zálohová faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania fakturovanej 
ceny z účtu odberateľa na účet dodávateľa. 

3.6 Zmluvné strany sa dohodli, že za tovar sa zaplatí až po dodaní tovaru, odkontrolovaní 
správnosti dodaných výrobkov a písomnom potvrdení prijatia tovaru 

3.7 Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry so všetkými zákonnými 
náležitosťami odberateľovi. 

3.8 Faktúry (resp. zálohové faktúry) musia obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o 
dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, ak faktúra (resp. zálohová 
faktúra) nebude obsahovať tieto náležitosti, odberateľ má právo vrátiť ju na doplnenie a 
prepracovanie dodávateľovi, pričom počas tejto doby lehota splatnosti neplynie.   

 

4. MIESTO DODANIA 
4.1 Odberateľ sa zaväzuje tovar definovaný v ods. 2.1 prevziať a zaplatiť 
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4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že miestom dodávky tovaru na základe tejto Zmluvy je:   
MM MEDICAL s. r. o., prevádzka Mojmírova 12, 040 01 Košice – Staré Mesto. 
 

5. PODMIENKY, ROZSAH A SPÔSOB PLNENIA 
5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva sa bude realizovať jednorazovo. 

5.2 Lehota dodania tovaru nesmie byť dlhšia ako 30 dní od doručenia objednávky dodávateľovi.    

5.3 Dodávateľ podpisom tejto Zmluvy vyjadruje svoj súhlas so spracúvaním jeho údajov v 
rozsahu: obchodné meno a sídlo, výška neuhradených záväzkov, vrátane údajov týkajúcich sa 
dodávky tovaru podľa tejto zmluvy, a s ich sprístupnením prípadne ostatným spoločnostiam 
skupiny odberateľa, ak patrí odberateľ do skupiny, a to za účelom využitia spoločných 
technických a personálnych zdrojov skupiny odberateľ a pre poskytovanie služieb, 
vymáhanie pohľadávok a uplatňovanie zákonných práv odberateľa a alebo dodávateľa a tiež 
zasielanie marketingových ponúk v rámci priameho marketingu. Odberateľ týmto vyhlasuje 
a zaväzuje sa, že všetky dodávateľom poskytnuté údaje budú Odberateľom riadne uchované, 
sprístupnené výlučne v rámci skupiny odberateľa a na účely súvisiace s dodávkou tovaru 
odberateľovi. Po poskytnutí údajov týmto osobám sú tieto osoby oprávnené spracúvať 
poskytnuté údaje na rovnaké účely, na aké je na základe príslušných právnych predpisov 
alebo na základe súhlasu odberateľa oprávnený spracúvať tieto údaje dodávateľ. Udelený 
súhlas môže dodávateľ kedykoľvek odvolať. 

5.4 Zmluvné strany sa zaväzujú, že počas celého trvania Zmluvy si budú poskytovať vzájomnú 
súčinnosť, ktorá je potrebná k plneniu predmetu Zmluvy 

5.5 Dodávateľ nie je oprávnený účtovať odberateľovi ďalšie náklady súvisiace s dodávkou tovaru 
a jeho inštaláciou, najmä prepravné náklady, náklady na poistenie tovaru.   

 

6. MNOŽSTVO, AKOSŤ DODÁVANÉHO TOVARU, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA 
6.1 Dodávateľ je povinný dodať tovar v takom množstve, akosti a takého druhu, ako je uvedené 

v prílohe č. 1. 

6.2 Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ poskytuje záruku na dodávaný tovar. Záručná doba 
je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia dodávateľom a odberateľom podpísaného 
dodacieho/záručného listu zástupcom odberateľa.   

6.3 Reklamáciu vady dodávaného tovaru je odberateľ povinný uplatniť u dodávateľa bez 
zbytočného odkladu po jej zistení, najneskôr však do 5 pracovných dní po zistení vady, a to v 
písomnej forme.   

6.4 Dodávateľ sa zaväzuje po uplatnení reklamácie odberateľom reklamovanú vadu bez 
zbytočného odkladu odstrániť na vlastné náklady.  

6.5 Dodávateľ je povinný dodávať tovar, ktorý spĺňa technickú špecifikáciu podľa prílohy č. 1 
tejto Zmluvy, bez faktických a právnych vád a v dohodnutej akosti.   

 

7. SANKCIE 
7.1 V prípade omeškania dodávateľa s dodávkou tovaru podľa tejto Zmluvy, má odberateľ právo 

požadovať od dodávateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z dohodnutej ceny za každý deň 
omeškania s dodávkou tovaru.  
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7.2 Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť odberateľovi všetky okolnosti, ktoré 
zistil pri dodávke tovaru  a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov odberateľa.  

7.3 Dodávateľ sa nesmie odchýliť od pokynov odberateľa, inak zodpovedá za škodu spôsobenú 
týmto porušením.   

7.4 Dodávateľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikla odberateľovi nesplnením svojich záväzkov 
alebo omeškaním. Odberateľ je oprávnený požadovať náhradu škody podľa § 373 a nasl. 
Obchodného zákonníka.  

7.5 Nedodržanie všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácie predmetu zmluvy je podstatným 
porušením zmluvy a má za následok odstúpenie objednávateľa od zmluvy a udelenie 
negatívnej referencie. 
 

8. OSOBITNÉ USTANOVENIA 
8.1 Dodávateľ bude pri plnení svojich zmluvných povinností postupovať s odbornou 

starostlivosťou, v súlade s platnou legislatívou a v prípade financovania predmetu plnenia z 
prostriedkov Európskej únie alebo z iných finančných mechanizmov, aj v súlade so zmluvou 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej aj len ako „NFP“) a všetkými 
právnymi dokumentmi a inými záväznými pokynmi, na ktoré zmluva o poskytnutí NFP 
odkazuje, najmä schváleným projektom, dokumentmi riadiaceho 
orgánu/sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom a inými strategickými 
dokumentmi, o ktorých musí byť zo strany odberateľ a informovaný. 

8.2 Dodávateľ  je povinný strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon 
kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ vo veciach týkajúcich sa 
plnenia tejto Zmluvy, najmä zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych 
štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a  audite a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov počas platnosti a účinnosti 
Zmluvy o poskytnutí NFP oprávnenými osobami, ktorými sú najmä:  

a) Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a ním poverené osoby 
(Riadiaci orgán),  

b) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a ním poverené osoby 
(Sprostredkovateľský orgán), 

c) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu 
a nimi poverené osoby,  

d) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,  
e) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby 

poverené na výkon kontroly/auditu, 
f) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 
g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 
h) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými 

Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.  
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8.3 Oprávnené osoby uvedené v predchádzajúcom odseku sú oprávnené vykonať kontrolu alebo 
audit v súvislosti o zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorej 
predmetom je projekt „Eliminácia rizika dopadov koherentného žiarenia pri 
dermatologických zákrokoch“ kód ITMS2014+: 313012R720. 

8.4 Dodávateľ je povinný vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie 
kontroly/auditu a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu 
kontroly/auditu. 

 

9. ODKLAD ÚČINNOSTI 
9.1 Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku z 

fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok 
Verejného obstarávania (ďalej len „VO“), pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy 
z kontroly odberateľovi. Ak boli v rámci finančnej kontroly VO identifikované nedostatky, 
ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom 
súhlasu prijímateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a 
kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa 
Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za VO. 

 

10. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 
10.1 Odberateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvného vzťahu s 

dodávateľom v prípade, ak ešte nedošlo k plneniu zo zmluvného vzťahu medzi odberateľ  a 
dodávateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie 
výdavkov vzniknutých z Verejného obstarávania.  

 

11. DORUČOVANIE 
11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že „adresa na doručovanie“ je adresa sídla, ktorú každá zo 

Zmluvných strán uviedla v záhlaví tejto Zmluvy. V prípade zmeny sídla/pobytu je adresou na 
doručovanie posledná známa adresa, ktorú Zmluvná strana preukázateľne oznámila druhej 
Zmluvnej strane ako adresu na doručovanie. V spore preukazuje oznámenie zmeny adresy na 
doručovanie tá Zmluvná strana, ktorej sa zmena týka. V pochybnostiach platí, že zmena 
adresy na doručovanie nebola druhej Zmluvnej strane riadne oznámená. 

 
11.2 Písomnosť sa považuje za doručenú dňom jej prevzatia adresátom. Za doručenú sa písomnosť 

považuje aj v tom prípade, ak písomnosť, odoslaná na doručovaciu adresu, bola vrátená 
odosielateľovi ako nedoručená, bez ohľadu na dôvod nedoručenia, a to aj vtedy, ak sa adresát 
o tejto písomnosti nedozvie. Dňom doručenia je v takom prípade deň vrátenia zásielky 
odosielateľovi. 

 
 
12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
12.1 Rozhodné právo. Právne vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia ustanoveniami zákona 

č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike. 

 



Strana 6 z 7 

 

12.2 Právomoc súdov. Súdy Slovenskej republiky majú výlučnú právomoc na rozhodovanie 
akýchkoľvek sporov týkajúcich sa tejto Zmluvy. 

 
12.3 Písomná dohoda. Táto Zmluva sa môže meniť alebo zrušiť iba dohodou Zmluvných strán 

v písomnej forme. 
 
12.4 Oddeliteľnosť. Ak by ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy bolo považované súdom 

alebo správnym orgánom za úplne alebo čiastočne neplatné, odporovateľné, nevymožiteľné 
alebo nerozumné, bude v rozsahu tejto neplatnosti, odporovateľnosti, nevymožiteľnosti 
alebo nerozumnosti považované za oddeliteľné a ostávajúce ustanovenia Zmluvy a zostávajúca 
časť tohto ustanovenia si zachová platnosť a plnú účinnosť. 

 
12.5 Úplná dohoda. Táto Zmluva tvorí úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami týkajúcu sa 

predmetnej záležitosti. Podpisom tejto Zmluvy zanikajú všetky predchádzajúce písomné 
a ústne dohody súvisiace s predmetom tejto Zmluvy a žiadna zo Zmluvných strán sa nemôže 
dovolávať zvláštnych v tejto Zmluve neuvedených ústnych dojednaní a dohôd. 

 
12.6 Rovnopisy. Táto Zmluva bola vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, jeden (1) rovnopis pre 

každú Zmluvnú stranu. 
 
12.7 Účinnosť. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami 

a účinnosť po ukončení finančnej kontroly v zmysle čl. 9. 
 

12.8 Postúpenie pohľadávky. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ nie je oprávnený postúpiť 
akékoľvek svoje pohľadávky voči objednávateľovi podľa § 524 Občianskeho zákonníka 
plynúce z tejto zmluvy alebo súvisiace s touto zmluvu na tretí subjekt bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu objednávateľa. Právny úkon, na základe ktorého dodávateľ postúpi svoje 
pohľadávky bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa na tretiu osobu, je podľa 
Občianskeho zákonníka neplatný. 

 
12.9 Spoločné vyhlásenia. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich 

zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že Zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne 
nevýhodných podmienok, že si obsah Zmluvy dôkladne prečítali a že tento im je 
jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ju 
vlastnoručne podpisujú. 

 
 
V Košiciach dňa ......................................       
 
Odberateľ: Dodávateľ: 
 
 
 
 
 
____________________________ ___________________________ 
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Prílohy:  
Príloha č.1 Špecifikácia predmetu zákazky  


