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a 

UZNANIE DLHU A DOHODA O PLNENÍ DLHU V SP LÁ TKACH 

(ďalej Jen .Zmluu") uzavretá medzi zm luvnymi stranami: 

«I) Roc:be SJo\lftlsko. s. r.O. 

Sídlo: Cintorinska 3/A, 811 08 Bratislava I 
IČO : 35 887 117 
Právna fonna: 
Zapísaná: 

JČDPH: 
V mene ktorej konajú: 

spoločnosť s ručenlm obmedzeným 
y obchodnom registri Okresneho súdu Brati slava l, 
oddiel Sro, vložka čls lo 3184518. 

SK2021832087 
Anna-Maria Reinin~. prokurista 
Gerhard Barosch. na zák lade plnej 
(ďalej len .. veriu:I"") 

(2) Mestská nemo('nic8 prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce 
Sídlo: Bernolákova 4, 953 34 Zlaté Moravce 
I ČO: 17336015 
Právna forma : 
V mene ktorej konajú: 

Príspevková organizácia 

JUDr. Ing. Martin Cimru - riaditer 
(ďalej len •. dlfnik-) 

Článok I 
Úvodné ustanovenia 

1.1 Na základe písom ných objednávok dlžníka dodával alalebo poskytoval veriteľ v období od 
31/08120 I O do 27/1 01201 O dlžn íkovi tovar v dohodnutom mnotstve a/alebo služby 
dohodnutom rozsahu. 

1.2 Účastníci zhodne kon!tatuju. že veriler má voči dlŽllíkovi pohl'adávky po lehote splatnosti 
z titulu neuhradenia dojednanej ceny v celkovej vý~ke 12617,16- EUR (ďalej len .,Dlh") bez 

príslu~enstva. Dlh sa skladá z nasledovných jednotlivých pohľadávok uvedených v prílohe č. 1 

tejto zmlu vy. 

I.J Dlžník týmto svoj Dlh voči veriteľovi uznava v celom rozsahu čo do dôvodu a vý~ky v zmysle 
§ 323 Obchodného zákonníka. 

1.4 Účastníci ďa lej zhodne kon~talujú . že podľa vyjadrenia dlžníka dlžnik nemá možnosť uhradil' 

Dlh jednorazovo. a preto učastníci uzatvárajú túto dohodu o splateni Dlhu v splátkach. 
Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa učastníci dohodli na uzavreti tejto dohody o splatení 

Dlhu v splátkach za podmienok ďalej uvedených. 
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(2) Mestská nemo('nic8 prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce 
Sídlo: Bernolákova 4, 953 34 Zlaté Moravce 
I ČO: 17336015 
Právna forma : 
V mene ktorej konajú: 

Príspevková organizácia 

JUDr. Ing. Martin Cimru - riaditer 
(ďalej len •. dlfnik-) 

Článok I 
Úvodné ustanovenia 

1.1 Na základe písom ných objednávok dlžníka dodával alalebo poskytoval veriteľ v období od 
31/08120 I O do 27/1 01201 O dlžn íkovi tovar v dohodnutom mnotstve a/alebo služby 
dohodnutom rozsahu. 

1.2 Účastníci zhodne kon!tatuju. že veriler má voči dlŽllíkovi pohl'adávky po lehote splatnosti 
z titulu neuhradenia dojednanej ceny v celkovej vý~ke 12617,16- EUR (ďalej len .,Dlh") bez 

príslu~enstva. Dlh sa skladá z nasledovných jednotlivých pohľadávok uvedených v prílohe č. 1 

tejto zmlu vy. 

I.J Dlžník týmto svoj Dlh voči veriteľovi uznava v celom rozsahu čo do dôvodu a vý~ky v zmysle 
§ 323 Obchodného zákonníka. 

1.4 Účastníci ďa lej zhodne kon~talujú . že podľa vyjadrenia dlžníka dlžnik nemá možnosť uhradil' 

Dlh jednorazovo. a preto učastníci uzatvárajú túto dohodu o splateni Dlhu v splátkach. 
Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa učastníci dohodli na uzavreti tejto dohody o splatení 

Dlhu v splátkach za podmienok ďalej uvedených. 



Článok 2 
Predmet Zmluvy 

2.1 Účastnici sa dohodli. že dlžník svoj Dlh voči veriteľovi zaplati v mesačných splátkach, ktoré 
sú splatné vždy k poslednému dňu v mesiaci bezhotovostne na bankový účet veriteľa. tak ako 
je uvedené v prílohe č.2 tejto zmluvy. 

2.2 Záväzok dlžníka zaplatiť splátku Dlhu sa považuje za splnený okamihom pripísania 
peňažných prostriedkov zodpovedajúcich danej splátke Dlhu na účet dlžníka. 

2.3 Účastníci sa dohodli. že ak sa dlžník dostane do omeškania so zaplatením niektorej zo splátok 
Dlhu. je veriteľ oprávnený požadovať zaplatenie celého Dlhu vo výške jeho nezaplateného 
zostatku spolu so zodpovedajúcim dojednaným úrokom z omeškania. a to odo dňa pôvodnej 
splatnosti Dlhu. 

2.4 Dlžník je oprávnený uhradiť veriterovi Dlh v celosti kedykoľvek. Dlžník je povinný uhradiť 
veritel'ovi: Dlh v celosti. ak sa zlepšia jeho ekonomické pomery. 

Článok 111. 
Dôverné informácie a povinnosť mltanlivosti 

3.1 Zmluvné strany sa zaväzujú. že budú zachovávať obchodné tajomstvo druhej zmluvnej strany 
a mlčanlivosť o dôverných informáciách a zabezpečia , že takato povinnosť bude v rovnakom 
rozsahu zaväzovať aj ich zamestnancov. 

3.2 Dôvernými informáciami sa pre účely tejto Zmluvy rozumejú najmä tato Zmluva ajej prílohy, 
podmienky spoluprace zmluvných strán a všetky informácie, ktoré boli poskytnuté jednou 
zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, 

3,4 Zmluvné strany sa najmä zaväzujú, že dôverné infonnácie neoznámia ani inak nesprístupnia 
tretím osobám, nezverejnia, ani nepoužijú dôverné informácie inak ako na účely plnenia 
svojich záväzkov a výkonu svojich práv podľa tejto Zmluvy. Uvedené sa netýka poskytnutia 
dôverných informácii externým poradcom zmluvnej strany ani spolupracujúcim tretím osobám 
za podmienky, že tieto osoby budú taktiež zaviazané mlčanlivosťou na základe zákona alebo 
osobitnej zmluvy. 

3.5 Povinnosť mlčanlivosti podľa tohto článku trvá aj po skončení tejto Zmluvy bez časového 

obmedzenia. 

3.6 Vyššie uvedené povinnosti sa nevzťahujú na povinnosť poskytnúť chránené údaje a dôverné 
informácie orgánom verejnej správy na základe zákona alebo právoplatného rozhodnutia súdu 
alebo iného orgánu verejnej správy. Takúto sKutočnosť povinná zmluvná strana neodkladne 
písomne oznámi druhej zmluvnej strane. Zmluvná strana, ktorá má takto dôverné informácie 
poskytnúť, je však povinná využiť všetky existujúce prostriedky v súlade s právnymi 
predpismi na odmietnutie alebo obmedzenie oznámenia a sprístupnenia dôverných informácií. 
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tretím osobám, nezverejnia, ani nepoužijú dôverné informácie inak ako na účely plnenia 
svojich záväzkov a výkonu svojich práv podľa tejto Zmluvy. Uvedené sa netýka poskytnutia 
dôverných informácii externým poradcom zmluvnej strany ani spolupracujúcim tretím osobám 
za podmienky, že tieto osoby budú taktiež zaviazané mlčanlivosťou na základe zákona alebo 
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predpismi na odmietnutie alebo obmedzenie oznámenia a sprístupnenia dôverných informácií. 



---

3.7 Každá zmluvná sIrana zodpovedá druhej zmluvnej strane za škodu spôsobenu porušením 

povinnosti mlčanlivosti. 

Článok IV. 
Zá"erelné ustanovenia 

4.1 Právne vzťahy osobitne v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými právnymi predpismi 
Slovenskej republ iky. 

4.2 Táto Zmluva je platná a účinná dňom jej podpisu opravnenými zástupcami oboch zmluvných 

strán. 

4.3 Zmluvné strany sa zaväzuju. že všetky s pory. ktore vzniknu z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s 

ňou budú riešené prednostne zmierom. Ak nedôjde k vyriešeniu sporu zmierom, spor 
rozhodne vtcne a miestne prislu!!ný súd určený podľa procesných právnych predpisov 

Slovenskej republiky. 

4.4 Táto Zmluva môže byť doplnená a zmenená len na základe dohody oboch zm luvných strán. 
a to vo forme písomného dodatku podplsaného opravnenými zäslupcami oboch zmluvných 

strán. 

4.5 Pokiaľ niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy je neplaTné. neúčinne alebo nevykonateľné. nemá to 

vplyv na platnosť. účinnosť alebo vykonate rnosl' ostatných ustanoveni tejto Zm luvy. 

V prípade, že niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy je neplatné. neúčinné alebo nevykonateľné. 

alebo sa nasledne takým stane, zaväzuj u sa zmluvné strany. že ho nahradia ustanovením, ktoré 

najviac zodpovedá ich pôvodnej vôli. 

4.6 Zmluva je vyhotovené v dvoch rovnopi soch, pričom každá zo zmluvných strán obdrži jedno 

vyhotovenie Zmluvy. 

4.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pre(itali. jej obsahu porozumeli a súhlasia s ním 

a že Zmluvu uzatvárajú slobodne. vážne a bez nátlaku. na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

V Bratislave dňa 

Roche Slovensko, s.r.O. 

C;rhard Barosch , 

na zák lade plnej moci 

V Zlatých Moravciach. dňa of'i. IJ. rJ2 t -S 

MN Zg:18té .~vct' .\" '''i'' . ' ' ... " "J l tl . . .. 

/ ... - "",[ .. 
- , , _ '" ," ' ,,1':111 " ',Io;a [1 ''3:::-. 

, " .. · ",i," , .. " , : T " : I(.IH!~ce 

i. 
JUDr. Ing. Martin Cimrak 

riadi teľ 
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PriJoha č. 1 : 

Klient 

MESTSKA NEMOCNICA ZLATE MORAVe 

MESTSKA NEMOCNICA ZLATE MORAve 

MESTSKA NEMOCNICA ZLATE ~RAVC 

MESTSKA NEMOCNICA ZLATE MORAve 
MESTSKA NEMOCNICA ZLATE MORAve 

MESTSKA NEMOCNICA 2LATE MORAve 
MESTSKA NEMOCNICA ZLATE MORAve 

MESTSKA NEMOCNICA ZLA TE MORAve 

S 
" 

V Bratis lave dňa. 

Roche S lovensko. s.r.o. 

urista 
, ' 

.' , ,li«iW { , , 
Gerhard Barosch. 

na základe plnej moci 

Zosutok 

360 OO( 
23766lť 

126231€ 
284590( 

1474.25 ( 

2 7S2,02 ( 

~,20€ 

637,87€ 

U61716t 

Cislo faktury Vystaven", SpI.a1nost 

BM5l307588 25.9.2013 24.11.2013 
BM51307587 26.9.2013 25.11.2013 
BMSl306834 30.8.2013 29.10.2013 

BMSl3OS107 27.6.2013 26.&.2013 

BM51306164 L8.2013 30.9.2013 

6MSl 303937 16.5.2013 15.7. 2013 

BMSl304634 6.6.2013 5.8.2013 

BMSl303473 25.4.2013 24.6.2013 

V Zlatých Moravciach. dňa /t? {I. dcls 

JUDr. Ing. Martin C imräk 

riaditel' 

. ' .~ " .; ,'j !lr'> :; 
, ~., : !ryr;>vce 

PriJoha č. 1 : 

Klient 

MESTSKA NEMOCNICA ZLATE MORAVe 

MESTSKA NEMOCNICA ZLATE MORAve 

MESTSKA NEMOCNICA ZLATE ~RAVC 

MESTSKA NEMOCNICA ZLATE MORAve 
MESTSKA NEMOCNICA ZLATE MORAve 

MESTSKA NEMOCNICA 2LATE MORAve 
MESTSKA NEMOCNICA ZLATE MORAve 

MESTSKA NEMOCNICA ZLA TE MORAve 

S 
" 

V Bratis lave dňa. 
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, ' 

.' , ,li«iW { , , 
Gerhard Barosch. 
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23766lť 

126231€ 
284590( 
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6MSl 303937 16.5.2013 15.7. 2013 

BMSl304634 6.6.2013 5.8.2013 

BMSl303473 25.4.2013 24.6.2013 

V Zlatých Moravciach. dňa /t? {I. dcls 

JUDr. Ing. Martin C imräk 

riaditel' 

. ' .~ " .; ,'j !lr'> :; 
, ~., : !ryr;>vce 



Prilona t.2 : Splátkový kalendár 

Klient 

MORAVe 

MESlSKA NEMOCNICA ZLATt MORAVC 

MESTSKA NEMOCNICA ZLATE MORAve 

MESTSICA NEMOCNICA ZLATE MORAve 

MEffiKA N(MQCNICAZLATE MORAve 

V Bratislave dňa 

Roche Slo"eosko, s.r.o. 

Ann -Maria Reinig, ,~ _ _ , 

pro urista 
/ . 

I I A ilu.'t/1 
Gerhard Barosch, 
na základe plnej moci 

Zo§t3tok 

376,6H 

360,OO{ 

2000,OO€ 

7S2,02ť 

908,20€ 

elslo faktury Vystilvl!nil ehlo spliltky Splatno~t 

8MS1301SB8 

8MS1)l3937 

8MSIXll937 

BMS1lO4634 

26.9.2013 , 30.122013 

25.9.2013 , 30.12. 2013 
• 

l 

16.5.2013 •• 30.3.2014 2000,OO€ 

16.S.20B 5. 30.4.2014 

15.15.2013 5. 30.4.2014 

V Zlatých Moravciach, dňa rf. t.j'. !1 (lt!J 
MN Zlaté MorW"ft"-.· •. """i'; ~ : 31 

. l ' ' . ! .. _·; :,I(r.>f..:" 0 6 ", 4 ,. ' .. ,." ,· ;. rlty.wce 

U 
JUDr. Ing. Martin Cimrák 

riaditel' 
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V Zlatých Moravciach, dňa rf. t.j'. !1 (lt!J 
MN Zlaté MorW"ft"-.· •. """i'; ~ : 31 

. l ' ' . ! .. _·; :,I(r.>f..:" 0 6 ", 4 ,. ' .. ,." ,· ;. rlty.wce 

U 
JUDr. Ing. Martin Cimrák 

riaditel' 
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PLNOMOCENSTVO 

Podpisa""': 

Rothe Slovensko, s.r.o. 
• u .idlurn: Cinlorlnska 3/A, 8t 1 08 8rall.18v8 
ICO: 35 B87 t17 
Zapi san';' : v obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava l, oddiel S"" vložka č, 31845/8 
V mene ktorej konajú: 
RNDr, Beáta Bellové, konalaJka 
Anna-Maria Reinig , prokurista 

oplnomooňuje 

Gerharda S_roacha 

Pracovné pozlcia: Senior KontrolOr- l:iUb-feglOn 
JuhNychod 

na: 

konanre v mene Roche Slovensko. s,r.o. vO veciach 
týkajúcich sa činnosti divlzie Oiagnostlcs, a to najmä: 

al právnych vztahov k lekárskym prfstrojom vo 
vlastnietve ,poločno.ti Roche Slovensko, 6.r.O., 
alebo ktoré v budúcnosti bUdú vo vlastnlctve 
Roche Slovensko, S.r.O, so zákaznikmi spoločnosti 
Roche Slovensko. s.r.o. : 

b) právnych vzt'ahov so zakaznlkm! spoločnosti 
Roche Slovenoko. s.r.o. y oblasti servisnych 
služieb pookytovaných zákaznikom na prlslrojoch 
YO vlastnictve zákaznlkov • prlstrojoch YO 

vla.tnlctve spoločnosti Roche Slovensko, s.r.o.; 

c) pravnych vzťahov so zákaznikmi spoločnosti 
Roche Slovensko, S.r.o. v oblasti nákupu a predaja 
servisných a diagnostických. spotrebných a 
kontrolných maleri';'loy; 

dl prnvnych vzt'ahov spoločnosti Roche Stovensko. 
s .1.O . v oblasti colných slutieb, skladovania a 
prepravy lekárskych prlstrojov. servisných a 
diagnostických. spotrebných a kontrolných 
materialoy; 

e) právnych vzťahov týkajúcich sa správy pohladilVak 
spoločnosti Roche Slovensko, S.r.o., divlzie 
Oia9nostics, a to najma, nie v~ak výlučne, dohôd o 
plneni dlhu v splalkach a podpisovanie za Roche 
Slovensko, s.r.o. notárskych llipisnle obsohujúcich 
súhlas povinnej osoby s vykonaternostou podra 
§ 41 ods. 2 p!sm. cl zákona t . 233/1995 Zb. o 
súdnych exekliloroch a exekučnej tinnosti 
(Exekutny poriadok) a o lmene 8 doplneni ďalälch 
zákonov v zneni neskor&lch predpisov, v ktorých 
Roche Slovensko. s.r.o . vystupuje ako osoba 
oprévnena; 

POWER OF ATTORNEY 

The undersigned: 

Roche SlovenakoI s.r.o . 
Seated at: CiIltorlnska 3/A, 811 08 Bratistava 
ID Number: 35887 117 
Registered at: Commercial Registry of the Dlstriet 
Court Br.~.tava l, See. Sro, Insert No. 31845/B 
Represented by: 
RNDr. Beata 6ellová, Execvtlye 
Anna-Maria Reinig. Procurisl 

hereby ap points 

Gerhard BarOlch 

Position: Senior Controller- Sub-region SouIhiEast 

for: 

acting on beha~ of Roche Slovensko, s.r.o, in 
questions related to Oiagnostic. Division. espeeially 
concerning: 

al legal relations to the medical devices owned by 
Roche Slovensko, s.r.o., or which will be owned by 
Roche Slovensko, • . r.o, in the Mure, with the 
customers of Rocha Slovensko, s.r.o.; 

bl legal relations with customers of Roche Slovensko, 
s.r,O, rel8ted to performing the maintenance 
services on medical devicea owned by the 
customer or by Roche Slovensko, s.r.O.: 

e) legal relations with Ihe eustemers of Roche 
Stovensko, s.r.o. in the field of purchase and sale 
of service and diagnostics, control and consumable 
material: 

d) legol relations of Rocha Slovansko, s.r.o. in the 
field of performlng the custom service., storoge 
and transport of medical devices and diagnos!ics, 
control and consumable materi at; 

e) legal relations concerning the credit management 
of Roche Slovensko, s.r.o., Oiagnoslics Division. 
especially, but not limited to, agreement. on 
fulfilment of the debt in instalmenls and signing of 
behatf ot Roche Slovensko, S.r,O .. as the entHted 
party, notary deed. Including Ihe consent of the 
obliged person with the execution accorlling to Art, 
4t sub, 2 letter cl of Ihe Act No. 233/1995 Col/, on 
Cou~ Executor. and Execution (Execution Order) 
and on am"ndment and .upplement of other act., 
88 amended: 



• 

f} právnych vzfahov s dodévalel'mi spolOCnosli ' 
Roche Slovenstto, s.r.O. v oblasti nákupu 
materiálov a služieb pre divlziu DiagnostiCI; 

g) Iných právnych vzťahov tykajúcich sa činnosti 
divlzie DiagnostlC5 spoločnosti Roche Slovensko, 
s.r.O . 

Toto plnomocenstvo Ir platné od 23.9.2013 do 
13.12 2013. 

Pán Gerhard Ba~h je oprllvnený na konanie v 
mene Roche SkJvensko, 5,' .0. vo veciach uvedenYch 
vyUie vylučne fipolu , konaterom alebo prokuristom 
spoločnosti Roche SlOVensl<o , a.r.o. 

V Bratislave dfla 17. septembra 2013 

Rocha Slovensko, S .I .O. 

...... k( ............ . 
RNDr. Beáta Bello~ , konalerka 

f) 5egal relations wi1hitíe &upplier6 (v.ndors) of Rocha 
Slovensko, s,r,o. In the fleld of purChase of 
materiala and services for the Diagnostics Division: 

g) other legal relations related Io Ihe business actlvlly 
of Dlagnostlcs Oivision of Rocha Slovensko, s.r.o. 

This Power of Attornr)' Is valid from 23 Septrmber 
20131i1113 December 2013. 

Mt, G~rd 8arnsch shall be enlitled to ac1 on behalf 
o, ROChe Slovensko, s.r.o. in the mattera ,taled above 
only together wilh the Executive or Procurist of the 
company Roche SlOvensko, s.r.o. 

In Bratislava. the day of 17. Septomber 2013 

Roche Slovensko, s.r.o . 

RNDr. Beáta Bef!ová , Elfecutive 

Ann Maria Reinig, P 
~--

-----_.----------' 
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~--

-----_.----------' 



'. i 

; ' 

!', 
~. 

OSVEDČENIE 

o pravosti podpisu 

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosl' podpisu: RNDr, Beata BellovII, dátum 
narodenia ktorého(ej) 
toložnosť som zlstll(a) z8Konnym sposooom, Spú'OD zistenia tot02nostl: plamy ClOKIIIO totozn0511 - úradný dokl"d: 
Občiansky preukaz, séria alalebo číslo: , ktorý(á) listinu predo mnou vlastnoručne podplsal(a). 
Centrálny regi.ter osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové čislo O 616302J2013. 

Bratislava d~a 18.9.2013 

OSVEDČENIE 

o pravosti podpisu 

#' ~ , ... ................... ....... .......... .... . 
Mgr. Juraj ŠikUla 

Notársky koncipiem 

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpi sov osvedčujem pravosť podpisu: Anna-Maria Reinig. dátum nnrodenia 
ktorého(ej) totožnosl' som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob 

zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - tiradný doklad : Cestovný pas, séria alalebo člslo: 
klorý(A) listinu predo mnou vlastnoručne podpfsal(a). Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu 
poradové čfslo O 616303/2013. 

Rr.tislavo d',. 18.9.2013 .... ........... ..... .... ..... ................ 
Mgr. Juraj Šikuta 

Notársky koncipient 

:1 
! Upozornenie! Notár legalizáciou 

n~oS\lťdtuje pravdivos!' skutočnosti 
uvädlanýeh v Ii.tin. (§S8 od • . 4 
Not'rskeho poriBdk.u) 
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