
 

 

 

Dolnooravská nemocnica s 

poliklinikou  

                     MUDr. L. Nádaši - Jégého Dolný 

Kubín  
                             ul. Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín  
                                                        v zriaďovacej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja 

 

 

                                                                                                                 

Doporučene! 

K&M MEDIA s.r.o. 
 

Čierne 94 

023 13 Čierne 

V Dolnom Kubíne, dňa 13.12.2019 

Vybavuje: JUDr. Martin Hanuliak, 043/5801435 

Vec:  

O d s t ú p e n i e  od kúpnej zmluvy 

Vážený pán Kráľ – konateľ,  

dňa 29. 11. 2019 bola medzi spoločnosťou K&M MEDIA s.r.o., so sídlom: Čierne 94, 023 13 Čierne, 

IČO: 36 397 164 ako dodávateľom a Dolnooravskou nemocnicou s poliklinikou MUDr. L. 

Nádaši – Jégého Dolný Kubín, so sídlom: Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00 634 

905 ako objednávateľom uzatvorená Kúpna zmluva č. Z201936238_Z („Kúpna zmluva“), predmetom 

ktorej bol záväzok dodávateľa dodať objednávateľovi resuscitačné lôžka špecifikované v Kúpnej 

zmluve.  

Podľa čl. II, bod 2.3. Kúpnej zmluvy platí, že „Nedodržanie akejkoľvek podmienky a požiadavky 

objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie 

zmluvných podmienok.“  

V tejto súvislosti dávame do pozornosti, že dňa 10. 12. 2019 prebehlo preberacie konanie, na základe 

ktorého sme odmietli prebrať vyššie uvedené lôžka. Konkrétne, pri preberaní tovaru s názvom 

Medical bed LE – 13 (FAMED) sme vyhodnotili, že tovar nedisponuje požadovanými technickými 

vlastnosťami, ako napríklad: nemajú integrovaný antidekubitný matrac pre veľmi vysoké riziko 

dekubitov s ovládaním cez LCD dotykový panel v bočniciach a automatický laterálny náklon 

s programovateľným nastavením uhlov laterálneho náklonu. Ďalej dodávateľ nás uisťoval, že tovar má 

elektrické ovládanie laterálneho náklonu lôžka v rozsahu min. +/- 30 stupňov, pri preberaní sa 

ukázalo, že má 25 stupňov. 

Ďalej z Kúpnej zmluvy vyplýva, že „Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy pre podstatné 

porušenie zmluvy dodávateľom za dodanie predmetu zmluvy, ktorý nezodpovedá 

vlastnostiam, akosti, množstve dohodnutom v zmluve“.  

Nakoľko z vyššie uvedeného je zrejmé, že dodávateľ nedodal resuscitačné lôžka v požadovaných 

technických parametrov, tak podstatným spôsobom porušil svoje povinnosti podľa Kúpnej zmluvy. 
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Týmto odstupujeme od Kúpnej zmluvy. 

Odstúpenie je účinné dňom doručenia tohto písomného oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy 

Dodávateľovi. Odstúpením od zmluvy táto Kúpna zmluva zaniká ku dňu doručenia oznámenia 

o odstúpení Dodávateľovi. 

 

S pozdravom, 

____________________________________ 

PhDr. Jozef Mintál, MBA, MEng. 

Riaditeľ nemocnice „v.r.“ 


