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ZMLUVA    

o zabezpečení rekondičných pobytov 

v zmysle  § 269 Obchodného zákonníka a súvisiacich právnych predpisov. 

  

Článok I 

Zmluvné strany 

 

Stranami tejto zmluvy sú: 

objednávateľ: 

 

názov:                                                  Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 

právna forma:  príspevková organizácia 

sídlo:                         Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky 

v mene ktorého podpisujú: MUDr. Karol Hajnovič - riaditeľ  

IČO:  17336112 

DIČ:                                  2021068324 

IČ DPH:                            SK2021068324 

bankové spojenie:             Štátna pokladnica 

BIC/SWIFT:                       SPSRSKBA 

číslo účtu v tvare IBAN :    SK88 8180 0000 0070 0054 0295 

správca majetku štátu zapísaný v: register organizácií vedený Štatistickým úradom Slovenskej republiky 

a živnostenský register Okresného úradu Nové Zámky pod č. 404-

9729 

(ďalej len „objednávateľ“)   

 

a 

poskytovateľ:     

obchodné meno: Liečebné termálne kúpele, a.s.     

sídlo:                     966 03 Sklené Teplice 100 

v mene ktorého podpisuje: Maroš Stanislav – generálny riaditeľ   

E-mail:                                              info@kupele-skleneteplice.sk 

IČO:                                                  31642721 

DIČ:                                                  2020480055 

IČ DPH:                                            SK2020480055 

bankové spojenie:                            Slovenská sporiteľňa, a. s. pobočka Žiar nad Hronom 

číslo účtu v tvare IBAN:                    0410820802/0900 

IBAN:  SK8109000000000410820802 

SWIFT:  GIBASKBX 

zapísaný v:    obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa,  

vložka č. 802/S 

 

(ďalej len ,,poskytovateľ“) 

(objednávateľ a poskytovateľ spolu ďalej aj „zmluvné strany“ a samostatne aj „zmluvná strana“). 

 

 

Článok I 

Predmet  zmluvy  

 

Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť programovo riadený individuálny zdravotný režim pre zamestnancov 

objednávateľa  zaradených do 3. rizikovej kategórie  (chemický, biologický faktor alebo fyzická záťaž) v zmysle 

zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

platnom znení , rekondičné pobyty pre zamestnancov exponovaných pevným aerosólom (prachom), chemickým 

faktorom, alebo karcinogénnym a mutagénnym faktorom podľa rámcového programu rekondičného pobytu pre 

zamestnancov exponovaných pevnému aerosólu (prachu), chemickým faktorom alebo karcinogénnym a 

mutagénnym faktorom v zmysle prílohy k vyhláške č. 148/2010 Z.z., ubytovanie a celodenné stravovanie v 

rámci rekondičného pobytu, liečebné procedúry pre  9 zamestnancov objednávateľa v prírodných liečebných 

kúpeľoch prevádzkovaných poskytovateľom (ďalej len „služby“) a objednávateľ sa zaväzuje za riadne 

poskytnutie služieb zaplatiť poskytovateľovi cenu uvedenú v článku III tejto zmluvy.  
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Článok II 

Podmienky a obsah rekondičného pobytu 

 

2.1 Poskytovateľ zabezpečí služby podľa čl. II. tejto zmluvy v období od júna 2021 do novembra 2021, pričom 

rekondičný pobyt v prípade každej dotknutej osoby musí trvať 7 dní a 6 nocí v kúpeľnom zariadení, t.j. kde 

je poskytovaná kúpeľná starostlivosť v zmysle zákona č. 538/2005 Z.Z. o prírodných liečivých vodách, 

prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a 

doplnení niektorých.  

 

2.2 Poskytovateľ zabezpečí služby za týchto podmienok: 

a) ubytovanie bude realizované v ubytovacom zariadení na úrovni min. ***  I. kategórie,  v 2-

posteľových izbách so sociálnym zariadením( samostatné sociálne a hygienické zariadenie) TV, 

chladnička a primerané súkromie, 

b) ubytovanie, stravu a procedúry poskytovateľ zabezpečí v jednom zariadení, t.j. pod jednou strechou, 

prípadne procedúry musia byť poskytované  v kúpeľnom mieste maximálne do 150 m od pavilónu v 

ktorom sa poskytuje ubytovania a strava,  

c) v ubytovacom zariadení nebudú počas trvania rekondičných pobytov prebiehať rekonštrukčné práce, 

d) poskytovateľ poskytne dotknutým zamestnancom zamestnávateľa celodennú stravu (raňajky, obed, 

večera) zodpovedajúce zásadám správnej výživy, 

e) prvý deň pobytu začína obedom, posledný končí raňajkami /švédske stoly s teplými a studenými 

nápojmi/, 

f) obedy a večere budú poskytnuté  formou výberu z minimálne troch jedál alebo výberom z bufetu 

podávaných spolu s nealkoholickými nápojmi, 

g) na požiadanie poskytovateľ poskytne studený balíček v nominálnej hodnote jedla, ktoré sa takýmto 

balíčkom nahrádza, 

h) na začiatku rekondičného pobytu absolvuje účastník vstupnú lekársku prehliadku, kde bude 

preukázateľne oboznámený s programom rekondičného pobytu a liečebnými procedúrami,  

i) poskytovateľ poskytne vstupnú lekársku prehliadka do 24 hodín od nástupu na liečebný pobyt,  

j) minimálne 2 procedúry denne v trvaní procedúr  minimálne 20 minút/l procedúra, 

k) poskytovateľ  sa zaväzuje, že rekondičný pobyt zabezpečí odborne spôsobilí zdravotnícki pracovníci, 

ktorí majú kvalifikáciu v odboroch ako napríklad fyzioterapia, balneológia a liečebná rehabilitácia, 

preventívne pracovné lekárstvo, klinické pracovné lekárstvo, hygiena výživy a zdravotná výchova, 

l) na konci rekondičného pobytu absolvuje účastník výstupnú lekársku prehliadku, 

m) zariadenie, kde sa bude rekondičný pobyt uskutočňovať, musí spĺňať požiadavky na ubytovanie a 

stravovanie podľa  § 20, 21 a 26 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

n) obsah rekondičného pobytu musí zodpovedať obsahu rekondičného pobytu určenému podľa § 11 

zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „zákon o BOZP“).   

o) rekondičný pobyt musí zodpovedať podmienkam určených vyhláškou MZ SR č. 148/2010 Z.z. 

o podrobnostiach, o účele, obsahu a rámcových programoch rekondičného pobytu, 

p) rekondičný pobyt má byť zameraný najmä na rámcový program rekondičného pobytu pre 

zamestnancov exponovaných pevnému aerosólu (prachu), chemickým faktorom alebo karcinogénnym 

a mutagénnym faktorom podľa prílohy k vyhláške č. 148/2010 Z.z. a to na  kondičné cvičenie, cvičenie 

v prírode, odborná inštruktáž nácviku správneho dýchania a vykašliavania, inhalácie s použitím 

vhodnej prírodnej liečivej vody (prípadne aj plnenej v spotrebiteľskom balení), pobyt v prírode - 

prechádzky, turistika, vhodný druh športu, otužovanie, 

q) procedúry s preventívnym zameraním, najmä prostriedky vodoliečby zvyšujúce odolnosť organizmu, 

r) odborná inštruktáž racionálnej výživy a prípadného obmedzenia fajčenia. 

 

 2.3 Počet účastníkov rekondičného pobytu v jednom termíne a presné termíny nástupov budú určené vzájomnou 

dohodou zmluvných strán.   

  

2.4 Poskytovateľ zabezpečí rekondičné pobyty dotknutým zamestnancom objednávateľa s programovo 

riadeným individuálnym zdravotným režimom pre zamestnancov zaradených do 3. rizikovej kategórie  

(chemický, biologický faktor alebo fyzická záťaž) v zmysle zákona o BOZP.  
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Článok III. 

Cena pobytu a platobné podmienky 

 

3.1  Cena  za poskytovateľom riadne poskytnuté služby  je 234 Eur za jedného dotknutého zamestnanca 

objednávateľa, t. j. celková cena za 9 dotknutých  zamestnancov objednávateľa činí celkom spolu 2 106,00 

Eur  (slovom: dvetisícstošesť Eur ). 

 

3.2  Cena je stanovená ako maximálna a obsahuje všetky náklady poskytovateľa súvisiace s poskytnutím služieb     

        podľa tejto zmluvy a to najmä a nie len cenu liečebno-rehabilitačných procedúr, vstupnú a výstupnú    

        lekársku prehliadku, cenu za ubytovanie (vrátane miestnej dane z ubytovania), cenu za stravovanie.   

 

3.3   Platobné podmienky :  

Fakturácia  bude  vykonávaná  po  častiach  a to  na  základe  samostatných  faktúr vyhotovených  po  

poskytnutí  rekondičných  pobytov  na  základe  písomnej  objednávky. Poskytovateľ vystaví  faktúru  

vždy  ku  konkrétnej  objednávke. Daňový  doklad  bude  obsahovať  okrem všetkých  zákonných  

náležitostí  aj  skutočný  počet  účastníkov rekondičného pobytu a počet  liečebných  dní. Doba splatnosti 

faktúr sa stanovuje na 60 dní od doručenia faktúry objednávateľovi. Ak faktúra nebude  obsahovať  všetky  

náležitosti,  objednávateľ  je  oprávnený  vrátiť  ju  na  prepracovanie, pričom doba splatnosti bude plynúť 

až odo dňa doručenia správne prepracovanej faktúry objednávateľovi. Poskytovateľ služby je povinný 

vystaviť faktúru za poskytnutie služby najneskôr do piateho pracovného dňa v mesiaci, nasledujúceho po 

dni poskytnutí služby. Faktúry musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s § 74 

zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Ak faktúra nebude po 

stránke vecnej alebo formálnej správne vyhotovená, verejný obstarávateľ ju vráti dodávateľovi na opravu, 

zmenu alebo doplnenie  a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia prepracovanej faktúry 

verejnému obstarávateľovi.  

 

Článok IV 

Záverečné ustanovenia 

 

4.1  Túto zmluvu je možné ukončiť dohodou alebo výpoveďou s dvojmesačnou výpovednou lehotou,  

ktorá začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.  

 

4.2  Práva a  povinnosti  zmluvných  strán  touto  zmluvou výslovne neupravené, sa  spravujú príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných príslušných právnych predpisov SR.  

 

4.3 Je zakázané postúpenie pohľadávok poskytovateľa podľa § 524 a nasl. Zákona č. 40/1964 zb. Občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len “Občiansky zákonník”) bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu objednávateľa. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky poskytovateľa v rozpore s 

dohodou objednávateľa a poskytovateľa podľa predchádzajúcej vety bude podľa § 39 Občianskeho 

zákonníka neplatný.  
 
       Akceptácia ručiteľského vyhlásenia podľa § 303 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v 

znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník“) zo strany poskytovateľa je bez 

predchádzajúceho súhlasu objednávateľa zakázaná. Právny úkon, ktorým poskytovateľ akceptuje ručiteľské 

vyhlásenie tretej osoby, na základe ktorého sa tretia osoba stane veriteľom objednávateľa v rozpore s 

dohodou objednávateľa a poskytovateľa podľa predchádzajúcej vety bude podľa § 39 zákona č.40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov neplatné. 

 

 

4.5 Písomnosti súvisiace s touto zmluvou sa doručujú do sídiel zmluvných strán. Ak zmluvná strana písomne 

oznámi druhej zmluvnej strane korešpondenčnú adresu odlišnú od jej sídla, doručuje druhá zmluvná strana 

po doručení takéhoto písomného oznámenia písomnosti súvisiace s touto zmluvou na takto oznámenú 

korešpondenčnú adresu. 
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4.6 Každá písomnosť súvisiaca s touto zmluvou sa považuje za doručenú: 

- dňom jej prevzatia adresátom, 

- dňom odmietnuia jej prevzatia adresátom, 

- dňom jej vrátenia adresátovi doručovateľom, ak písomnosť nebola doručená z dôvodu na strane 

adresáta, i keď sa o tom adresát nedozvie.  

 

4.7 Zmluva  sa  uzatvára  do 30.11.2021, nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť podľa § 47a ods. 1 

Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý je 

informačným systémom verejnej správy vedeným Úradom vlády Slovenskej republiky v elektronickej 

podobe. 

 

4.8 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom obe zmluvné strany prevezmú po dvoch         

originálnych rovnopisoch. Akékoľvek zmeny, resp. dodatky musia mať písomnú formu, musia byť 

očíslované poradovým číslom, musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami a môžu byť uzavreté iba 

za podmienok stanovených zákonom o verejnom obstarávaní. 

 

4.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom sa riadne oboznámili,  pričom všetky 

ustanovenia zmluvy sú im zrozumiteľné a vyjadrujú slobodnú a vážnu vôľu zmluvných strán, ktorá nie je 

prejavená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo zmluvné strany potvrdzujú svojimi 

podpismi. 

 

 

 

 

 

 

Sklené Teplice, dňa .....................................     Nové Zámky, dňa  ................................... 

 

 

 

 

 

 

v mene poskytovateľa  :            v mene objednávateľa  : 

 

 

 

 

 

...........................................  ........................................... 

Maroš Stanislav                                    MUDr. Karol Hajnovič 

Generálny riaditeľ LTK, a.s. Sklené Teplice                              riaditeľ FNsP Nové Zámky  

  

                                       

 

 

 

 

 


