
K Ú P N A    ZM L U V A  č. 201808116/001 

uzavretá podľa § 588 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka 

medzi 

 

dodávateľom:  AVIVA s.r.o.  

                      sídlo: Sv. Jakuba 20, 085 01 Bardejov 

 IČO: 44 891 563   

DIČ: 2022865977 

IČ DPH: SK2022865977 

v zastúpení :   Andrej Džupina  

číslo účtu: SK85 0900 0000 0004 5275 0435 

bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s. 

                                         a 

 

odberateľom :             Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégeho   

                                   Dolný  Kubín 

                      so sídlom: Nemocničná 1944/10, 02614 Dolný Kubín 

                       IČO:  00 634 905 

DIČ:  2020563754 

zastúpení :      PhDr. Jozef Mintál, MBA - riaditeľ 

č.účtu:  SK39 8180 0000 0070 0048 1037 

bankové spojenie : Štátna pokladnica 

                             

I.  

Predmet zmluvy 

     Predmetom tejto zmluvy je kúpa a predaj lymfodrenážneho prístroja Lympha Press Optimal, 

(v.č. 3546) a návleku Lympha Pants (v.č. 315087) a Comfy Arm Sleeve (v.č. 267503), vo 

výlučnom vlastníctve dodávateľa (ďalej len "lymfodrenážny prístroj"). 

 

II.  

Kúpna cena 

     Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene za predmet tejto zmluvy vo výške :  

3 850 Eur  bez DPH (slovom: tritisícosemstopätďesiat eur), výška DPH 20 % 770 Eur, v celkovej 

sume 4 620 Eur s DPH (slovom : štyritisícšestodvadsať eur). 



III.  

Splatnosť kúpnej ceny 

     Odberateľ uhradí kúpnu cenu uvedenú v článku II. tejto zmluvy na základe dohody 

zmluvných strán podľa faktúry vystavenej dodávateľom a to najneskôr do 30 dní od vystavenia 

faktúry a dodania tovaru.  

IV.  

Sankcie a poplatok z omeškania 

1. V prípade omeškania odberateľa s platbou o viac ako 10 dní, dodávateľ je oprávnený 

požadovať od odberateľa aj poplatok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň 

omeškania. 

2. Pokiaľ bude odberateľ v omeškaní s platením dohodnutých splátok o viac ako 15 dní, je toto 

omeškanie dôvodom na okamžité zrušenie tejto zmluvy a dôvodom na odstúpenie dodávateľa od 

tejto zmluvy.  

3. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany dodávateľa z dôvodu uvedeného v bode 2 tohto 

článku, je odberateľ povinný vydať dodávateľovi predmet tejto zmluvy, ktorý musí byť 

v nepoškodenom stave. 

4. Dodávateľ má nárok na finančnú kompenzáciu voči odberateľovi v prípade, že predmet 

predaja bude niesť známky opotrebenia pri preberaní 

 

V. 

Prevod vlastníckeho práva 

     Vlastnícke právo k predmetu tejto zmluvy prechádza na odberateľa dňom uhradenía celej 

kúpnej ceny.  

VI.  

Vedľajšie dojednania 

1.  Dodávateľ pri odovzdaní predmetu tejto zmluvy odovzdal odberateľovi tieto doklady 

      -     Dodací list 

- Záručný list pre prístroj a Záručný list pre návleky 

- Návod na použitie 

- Certifikát vydaný európskou komisiou, Vyhlásenie o zhode 

- Protokol o zaškolení obsluhy 

2.  Dodávateľ prehlasuje, že predmet tejto zmluvy je nový, nepoužívaný a originalitu predmetu 

zmluvy potvrdzuje svojim podpisom na tejto zmluve. 



3.  Dodávateľ vyhlasuje, že oboznámil odberateľa s technickým stavom predmetu tejto zmluvy a 

nezatajil žiadne skutočnosti, prípadne závady, o ktorých vedel a mohli by viesť k znehodnoteniu 

predmetu tejto zmluvy. 

4. Odberateľ vyhlasuje, že sa so stavom predmetu tejto zmluvy riadne oboznámil, bol 

dodávateľom poučený o jeho používaní a bude rešpektovať pokyny na používanie v zmysle 

návodu na použitie. 

5. Záruka na prístorj je 24 mesiacov a na návleky 12 mesiacov odo dňa dodania uvedeného na 

faktúre. 

VII.  

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Kúpna zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých dostane každá zo zmluvných  

strán po jednom vyhotovení. 

2.  Vzájomné vzťahy zmluvných strán sa spravujú touto zmluvou a v neupravených otázkach 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Ustanovenia tejto zmluvy sa môžu meniť dodatkom 

uzavretým v písomnej forme na základe dohody zmluvných strán. 

3.  Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke odberateľa. 

4.  Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola 

uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú 

a na znak súhlasu zmluvu bez akýchkoľvek výhrad podpisujú. 

 

 

V Dolnom Kubíne dňa ............................... 

 

 

 

 

 

............................................                              ................................................ 
          dodávateľ      odberateľ 
          AVIVA, sro                                                   Dolnooravská NsP Dolný Kubín 


