
Kúpna zmluva 
uzavretá podľa príslušných ustanovení § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 

513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov 
___________________________________________________________________________ 

 

Čl. I 
Zmluvné strany 

1. Kupujúci:                                  
Názov:                             Obec Zemplínska Teplica   
So sídlom:               Okružná 340/2, 076 64 Zemplínska Teplica  

Štatutárny zástupca, funkcia:         Mgr. Jozefína Uhaľová  
Bankové spojenie:             Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu:                                     SK11 5600 0000 0043 2203 5001  
IČO:                                               00332194   
DIČ:                2020741294  
Kontaktná osoba:                           Mgr. Jozefína Uhaľová   
(ďalej len „kupujúci“ a/alebo spolu s predávajúcim „zmluvné strany“ ) 
 

2. Predávajúci: 
Názov:     HygArt s.r.o. 
So sídlom:    Nábrežná 861/15, 085 01  Bardejov  
Bankové spojenie:  Fio Banka a.s .pobočka Bardejov 
Číslo účtu:    2601714454/8330 
IČO:     51447878 
DIČ:     2120702969 
Kontaktná osoba:                             Jozef  Dereník, konateľ, +421 0918 792 401, info@hygart.sk  
 

Čl. II 
Predmet zmluvy 

 

1. Predávajúci sa zaväzuje na základe objednávky kupujúceho, po dobu platnosti tejto zmluvy a zo zmluvných 

podmienok dohodnutých zmluvnými stranami, dodávať kupujúcemu tovar do: zásobníkov na utierky na 

ruky Reflex, toaletný Tork T6, dezinfekčný gél, ktoré má od predávajúceho v prenájme po dobu 

platnosti tejto zmluvy. Spotrebný hygienický materiál do zásobníkov (utierky, mydlo, toaletný 

papier, dezinfekcia), uvedené v cenovej ponuke predávajúceho, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy 

a previesť na neho vlastnícke právo. Kupujúci sa zaväzuje za predmet zmluvy zaplatiť dohodnutú kúpnu 

cenu. 
2. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím a uhradením kúpnej ceny. Do tejto doby je 

tovar vlastníctvom predávajúceho.  
 

 

Čl. III 
Termín plnenia, miesto plnenia 

 

1.  Zmluva sa uzatvára na dobu 36 mesiacov,  od podpísania zmluvy. 
2.    V cene dodávky je doprava tovaru na miesto určenia, primeraný zisk, montáž zásobníkov a pod. Predmet 

zákazky bude dodaný podľa pokynov kupujúceho. 
3.   Predávajúci uskutoční dodávku predmetu zmluvy   po častiach na základe  objednávok vystavenej 

kupujúcim. 
4.     Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevzatie chybnej, poškodenej alebo nekompletnej dodávky. 
5.     Kupujúci je povinný predávajúcemu potvrdiť prevzatie tovaru na dodacom liste, ktorý zároveň   slúži aj 
        ako záručný list. 
6.  Kupujúci je povinný dodať tovar do v lehote do 72 hodín od doručenia objednávky. 
7.     Objednávky môžu prichádzať počas celej doby plnenia: telefonicky, faxom, mailom, osobne, poštou. 
 



 

 

 

 

Čl. IV 
Stanovenie ceny 

 

1. Kúpna cena predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 

 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 

 vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách  v znení neskorších predpisov. 
2.    Kúpna cena je cenou maximálnou a konečnou pre kalendárny rok. Predávajúci si vyhradzuje právo úpravy 

cien vždy v mesiaci február príslušného kalendárneho roka, vzhľadom na úpravu nákupných cien 

ovplyvnených nárastom alebo poklesom cien od výrobcov.  
3. Kúpnou cenou sa rozumie cena tovaru vrátane dopravných nákladov a ceny obalov. 
4.     Kupujúci neposkytuje predávajúcemu zálohové platby. 

 

 

 

Čl. V 
Platobné podmienky 

 

1.    Cenu za dodanie predmetu zmluvy uhradí kupujúci na základe faktúry. Doba splatnosti faktúry  je 14 dní 
       odo dňa jej doručenia kupujúcemu. 
2.    Faktúra vystavená predávajúcim musí obsahovať všetky náležitosti vyžadované príslušnými  právnymi  
       predpismi. 
 

 

Čl. VI 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1.     Kupujúci je povinný prevziať zakúpený tovar. 
2.     Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote  splatnosti. 
3.     Kupujúci je povinný potvrdiť v dodacom alebo prepravnom liste prevzatie tovaru svojím      podpisom alebo    
        podpisom ním poverenej osoby. 
4.  Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom  zmluvnými  
        stranami. 
5.  Predávajúci má povinnosť dodať v zmysle schválenej cenovej ponuky kupujúcemu tovar  v dohodnutom  
         množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom  potrebným na jeho  
         uchovanie a ochranu. 
6.      Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie tovaru. 
7.  Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný  tovar. 
 

 

 

Čl. VII 
Zmluvné pokuty 

 

1.     V prípade omeškania predávajúceho s dodržaním termínu plnenia dodávky je kupujúci oprávnený  
         vyúčtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10,- Eur za každý týždeň  omeškania. 
2.  Pre prípad omeškania kupujúceho s platením jeho peňažných záväzkov je predávajúci oprávnený 
 vyúčtovať kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 
 

 



Čl. VIII 
Zodpovednosť za nedostatky a náhrada škody 

 

1.  Pre zmluvné strany budú platiť ustanovenia § 422 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú 
 nároky zo zodpovednosti za nedostatky. 
2.  Kupujúci je povinný prezrieť tovar pri osobnom odbere na mieste dodania. 
3.  Predávajúci poskytuje  záruku na predmet plnenia 36 mesiacov. 
4.  Oznámenie nedostatkov (reklamácia) môžu byť uskutočnené e-mailom alebo poštovou zásielkou. Doručené 

oznámenie o nedostatkoch musí obsahovať: označenie kúpnej zmluvy, popis nedostatkov a ich prejavov, 

počet chybných  kusov. Služby vyplývajúce zo štandardnej záruky sú dostupné počas bežnej pracovnej 

doby predávajúceho, a to pondelok – piatok od 8.00 do 16.30 mimo dní pracovného voľna a pokoja. 

Kontakt na predávajúceho je pre účely reklamácie: info@hygart.sk, tel.: +421 918 792 401. 
5.  Kupujúci musí umožniť predávajúcemu na základe jeho požiadavky fyzické overenie  oprávnenosti  
         reklamácie. 
6.  Predávajúci sa zaväzuje vybaviť reklamáciu v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia 

 písomnej reklamácie v závislosti od druhu nedostatku. 
7.  Dodanie tovaru s nedostatkami  je podstatným porušením zmluvy a kupujúci môže odstúpiť od zmluvy. 
8.  Všetok reklamovaný tovar je predávajúci povinný prevziať v mieste jeho dodania. Kupujúci všetok  
         reklamovaný tovar odovzdá na reklamáciu predávajúcemu, ktorý zabezpečí jeho presun  na vlastné  
         náklady.  

 

Čl. IX 
Záverečné ustanovenia 

 

1.    Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom  nasledujúcim  
        po dni jej zverejnenia.  
2.  Zmluvné strany berú na vedomie, že zverejnenie zmluvy a prílohy  v súlade a v rozsahu  zákona č.  
        211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov nie je porušením  
        alebo ohrozením obchodného tajomstva. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tejto  
        zmluvy v plnom rozsahu. 
3.  Túto zmluvu je možné meniť písomným dodatkom podpísaným zástupcami zmluvných strán. 
4.     Zmluvný vzťah je možné ukončiť dohodou alebo výpoveďou. Výpovedná lehota je jednomesačná a začína 

plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej strane. Taktiež si predávajúci 

vyhradzuje právo na ukončenie zmluvy a žiadať vrátenie zásobníkov a dávkovačov, náhradu ušlého zisku, 

v prípade, že kupujúci nakúpi tovar od konkurencie a používa ho v zásobníkoch a dávkovačoch 

predávajúceho.  

5.  Ustanovenia, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného  
         zákonníka a ďalšími všeobecne právnymi predpismi. 
6.  Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana dostane po jednom 

 rovnopisy. 
7.  Zmluvné strany svojím podpisom vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, plne jej porozumeli a súhlasia s ňou. 

 

 

V Zemplínskej Teplici 27. 05. 2020                                                               V Bardejove  27.05.2020  
 

 

 

.....................................................                               ..................................................... 
        Mgr. Jozefína Uhaľová                                                                                  Jozef Dereník 
                   starostka                 konateľ



 


