
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 
 

 
 
I.    Všeobecné ustanovenia 
 
1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na právne vzťahy medzi Univerzitnou 

nemocnicou L. Pasteura Košice, so sídlom Rastislavova 43, 041 90 Košice, IČO: 00 606 707 (ďalej len „UNLP“) ako 
objednávateľom (kupujúcim) a dodávateľmi tovaru, poskytovateľmi služieb a vykonávateľmi stavebných prác 
(ďalej len „Dodávateľ“), ktoré sú UNLP obstarávané  formou písomnej objednávky.   

2. Akceptácia objednávky , ktorá môže byť uskutočnená najmä potvrdením prijatia písomnej objednávky zo strany 
Dodávateľa alebo faktickým dodaním predmetu plnenia sa považuje podľa týchto VOP za uzatvorenie zmluvy. 

3. UNLP ako štátna príspevková organizácia je verejným obstarávateľom, ktorý v rámci plnenia svojich úloh 
obstaráva tovar, služby a stavebné práce postupmi stanovenými zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. 

 UNLP je subjektom verejného práva podľa § 261 ods. 3 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení 
neskorších predpisov.  

 UNLP je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa zák. č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej 
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. 

4. Dodávateľ je subjektom oprávneným na dodávanie tovaru a/alebo poskytovanie služieb a/alebo vykonávanie 
stavebných prác v rozsahu činnosti podľa svojho oprávnenia na podnikanie.  

 
 
II. Zmena veriteľa  bez súhlasu UNLP ako dlžníka 
 
1. Pre vzájomné zmluvné vzťahy, ktoré sú alebo v budúcnosti budú medzi UNLP a Dodávateľom realizované formou 

písomných objednávok, v súlade s § 525 ods. 2 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších 
predpisov platí, že: 
a) pohľadávky spoločne s príslušenstvom, ktoré vzniknú z akéhokoľvek vzájomného zmluvného vzťahu 

Dodávateľovi ako veriteľovi a UNLP ako dlžníkovi, Dodávateľ nepostúpi tretej osobe bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu UNLP ako dlžníka. Písomný súhlas za UNLP je oprávnený vydať len jeho  štatutárny orgán 
a to jeho riadnym podpísaním. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho písomného súhlasu UNLP je 
absolútne neplatné; 

b) Dodávateľ sa zaväzuje, že nevykoná bez predchádzajúceho písomného súhlasu UNLP ako dlžníka, žiadny 
právny ani faktický  úkon, ktorým by bola alebo ktorého dôsledkom by bola alebo mohla byť zmena v osobe 
veriteľa alebo nadobudnutie práv Dodávateľa ako veriteľa voči UNLP ako dlžníkovi, ktorý mu umožňuje platná 
právna úprava o zabezpečení záväzku, najmä, nie však výlučne: pohľadávku voči UNLP nepostúpi, pohľadávku 
UNLP nezaloží ako majetok, neprijme ponuku ručenia alebo bankovej záruky, nepristúpi k dohode o započítaní 
pohľadávok so svojim veriteľom, a to vo vzťahu k pohľadávkam, vrátane príslušenstva, ktoré existujú 
a/alebo ktoré v budúcnosti vzniknú z ich akéhokoľvek vzájomného zmluvného vzťahu Dodávateľovi ako 
veriteľovi a UNLP ako dlžníkovi. Akýkoľvek právny úkon Dodávateľa ako veriteľa vedúci k zmene v osobe 
veriteľa alebo nadobudnutiu práv veriteľa je bez predchádzajúceho písomného súhlasu UNLP ako dlžníka 
absolútne neplatný. Písomný súhlas za UNLP je oprávnený vydať len jeho  štatutárny orgán a to jeho riadnym 
podpísaním. 

c) Dodávateľ nie je oprávnený previesť alebo postúpiť práva a povinnosti z akéhokoľvek zmluvného vzťahu 
uzatvoreného medzi ním a UNLP tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu UNLP. Postúpenie 
práv a povinností bez predchádzajúceho písomného súhlasu UNLP je neplatné. 

2. V prípade, ak Dodávateľ poruší akýkoľvek svoj záväzok podľa bodu 1. tohto článku VOP, je Dodávateľ povinný 
zaplatiť UNLP zmluvnú pokutu vo výške 10% z hodnoty postúpenej pohľadávky, vo vzťahu ku ktorej tento svoj 
záväzok porušil. Za porušenie záväzku sa považuje každý právny aj faktický úkon zodpovedajúci konaniu, ktoré je 
vymedzené v bode 1. tohto článku VOP. Na účel výpočtu zmluvnej pokuty sa za porušenie záväzku považuje každý 
jeden právny a faktický úkon a za hodnotu pohľadávky sa považuje jej nominálna výška vzťahujúca sa ku 
konkrétnemu porušeniu záväzku. 

 
 
III.  Úroky z omeškania 
 
 
1. V prípade omeškania UNLP ako objednávateľa s úhradou peňažného záväzku alebo jeho časti (s úhradou faktúr) 

za dodaný tovar a /alebo poskytnuté služby a /alebo vykonané stavebné práce, má Dodávateľ nárok na zaplatenie 
úrokov z omeškania v sadzbe, ktorú stanoví vláda Slovenskej republiky nariadením (§ 369a zák. č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov). 

 
 
 



IV.  Lehota splatnosti faktúr 
 
1. UNLP ako dlžník je povinná splniť peňažný záväzok z dodania tovaru a/alebo poskytnutia služieb a/alebo 

vykonania stavebných prác v lehote splatnosti 60 (šesťdesiat) kalendárnych dní odo dňa doručenia dokladu 
(faktúry) UNLP. 

2. Lehota splatnosti faktúry vystavenej UNLP za zmluvnú pokutu v zmysle II. bod 2. týchto VOP je 14 (štrnásť) 
kalendárnych dní odo dňa doručenia   faktúry do sídla Dodávateľa. 

 
V.  Spoločné  ustanovenia 
 
1. Dodávateľ prijatím objednávky alebo dodaním tovaru a/alebo poskytnutím služieb a/alebo vykonaním 

stavebných prác potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal, ich obsahu porozumel a v celom rozsahu s nimi súhlasí.  
2. V prípade prijatia objednávky alebo v prípade dodania tovaru a/alebo poskytnutia služieb a/alebo vykonania 

stavebných prác, sa tento zmluvný vzťah riadi VOP platnými v čase prijatia objednávky alebo v čase dodania 
tovaru a/alebo poskytnutia služieb a/alebo vykonania stavebných prác. 

3. Ustanovenia týchto  VOP vzťahujúce sa k objednávkam sa v celom rozsahu vzťahujú aj na obstaranie /dodania 
tovaru na základe tzv. hláseniek. 

4. Pre písomné objednávky, ktoré sú čiastkovým plnením zmluvy/rámcovej dohody platí, že v  rozsahu, v akom sa 
ustanovenia zmluvy/rámcovej dohody uzatvorenej medzi UNLP a Dodávateľom líšia od ustanovení týchto VOP, sú 
rozhodujúce ustanovenia zmluvy/rámcovej dohody. 

5. Zmluva podľa VOP sa považuje za uzatvorenú akceptáciou objednávky, ktorá môže byť uskutočnená najmä  
potvrdením prijatia objednávky zo strany Dodávateľa alebo faktickým dodaním predmetu zmluvy. V prípade 
dodávky tovaru pred doručením objednávky zo strany UNLP, sa zmluva považuje za uzatvorenú akceptáciou 
písomného potvrdenia o prevzatí tovaru (napr. objednávka). Za akceptáciu písomného potvrdenia o prevzatí 
tovaru sa považuje faktúra vystavená Dodávateľom. 

 
VI.  Záverečné  ustanovenia 
 
1. V prípade rozporu medzi ustanoveniami týchto VOP a platnými právnymi predpismi SR budú mať prednosť 

ustanovenia platných právnych predpisov SR. 
2. UNLP si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP, ktorá nadobudne účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej 

stránke UNLP www.unlp.sk . 
3. Tieto VOP sú schválené Radou riaditeľov  UNPL s  účinnosťou od  1.10.2020.  
 
 
 
V Košiciach, dňa 22.9.2020                       
 
 


