
 

                                     Z M L U V A  
o refakturácii a vysporiadaní nákladov  č.  05/2019/T uzatvorená  podľa § 269 ods. 2 

Obchodného zákonníka 

m e d z i: 

 

Dodávateľ:             Žilinský samosprávny kraj - v správe Dolnooravskej 

                                nemocnice s poliklinikou MUDr. L. Nádaši - Jégého D.Kubín 

                                Sídlo : ul. Nemocničná 1944/10, Dolný Kubín 

                                Zástupca: PhDr. Jozef Mintál, MBA, MEng. - riaditeľ 

                                Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

                                účet č. : 7000481029/8180  

                                IBAN : SK61 8180 0000 0070 0048 1029 

                                IČO : 00634905 

                                DIČ : 2020563754 

(Ďalej len „dodávateľ“) 

                              

Odberateľ:                AZURMED,  s.r.o. 

   Sídlo: M. Gaceka 2030/17, 026 01 Dolný Kubín 

   zastúpená  : MUDr. Darina Mazúrová 

                         MUDr. Juraj Mazúr 

   IČO : 44 194 200 

   DIČ : 2022624076 

   Bankové spojenie : Slov. sporiteľňa, a.s. pob. Dolný Kubín 

   č. účtu : 032 293 57 73/0900 

 (Ďalej len „odberateľ“) 

  

Dodávateľ  a odberateľ sa ďalej spoločne budú označovať tiež ako "zmluvné strany", každý z nich 

jednotlivo tiež ako "zmluvná strana". 

  

 

čl. I 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je refakturácia a vysporiadanie nákladov za uskutočnené 

telefonické hovory (pevná linka) odberateľom (okrem interných telefonických hovorov 

vrámci DONsP).  Nebytové priestory, kde je telefonická linka inštalovaná, odberateľ užíva 

na základe platnej nájomnej zmluvy o nájme majetku ŽSK.  

 

 

čl. II 

Platobné a fakturačné podmienky 

 

1. Uskutočnené telefonické hovory budú účtované podľa aktuálneho výpisu telefonických 

hovorov 2x ročne. Odberateľ sa zaväzuje  hradiť  predmetnú faktúru  v lehote splatnosti na 

vyššie označený účet vykonávateľa. 

2. Odberateľ v prípade omeškania  s úhradou  faktúry je povinný  zaplatiť úroky z omeškania 

vo  výške  podľa   ust.  §  3  nariadenia   vlády   č.  87/95  Z. z.,   ktorým  sa vykonávajú   

niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v platnom znení. 

 



čl. III 

Platnosť zmluvy 

 

          Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od  l. 1. 2019 do 31.12.2019. 

 

 

 

                                                                         čl. IV 

Záverečné ustanovenia 

 

1. V prípade  zmien nákladov  spojených s dodávkou dojednaných  služieb, napr.  zmena cien, 

je dodávateľ s odberateľom   povinný  dojednať nové  zmluvné ceny s tým, že ak odberateľ 

odmietne splniť túto povinnosť, je dodávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy. 

2. Túto zmluvu je možné ukončiť písomnou výpoveďou alebo dohodou zmluvných strán.       

Výpovedná lehota je pre obe strany dvojmesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.   

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia obidvoma zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcom po dni kedy prenajímateľ zverejní zmluvu na svojom 

webovom sídle a nájomca zverejní zmluvu v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády 

Slovenskej republiky. 
4. Vzťahy   neupravené     touto   zmluvou   sa   riadia   príslušnými   ustanoveniami   

Obchodného zákonníka. 

5. Všetky dodatky  k tejto zmluve musia byť vykonané  písomne a schválené zmluvnými 

stranami. 

6. Zmluvné strany si túto zmluvu starostlivo prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 

slobodnej a vážnej vôle byť touto zmluvou viazaní túto zmluvu prostredníctvom osôb 

oprávnených konať v ich mene vlastnoručne podpísali. 

7. Táto   zmluva   sa   vyhotovuje   v  troch   rovnopisoch,   z   ktorých   odberateľ obdrží  

jeden a dodávateľ dva. 

 

 

 

V Dolnom Kubíne 15.1.2019 

 

 

 

 

 

     --------------------                                     -------------------- 

         PhDr. Jozef Mintál, MBA, MEng. v.r.                                           odberateľ 

                                               


