
Zmluva 
o poskytnutí  práva vstupu a zotrvania osobných motorových vozidiel  v objekte Fakultnej 

nemocnice s poliklinikou Nové Zámky 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

( ďalej len „Zmluva“ )  
 

I. 
Zmluvné strany 

 
Poskytovateľ:    Slovenská republika 
v správe:    Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky  
sídlo:     Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky 
právna forma:                                     príspevková organizácia  
identifikačné číslo:   17336112 
daňové identifikačné číslo:  2021068324 
identifikačné číslo pre DPH:  SK2021068324 
štatutárny orgán oprávnený konať:   MUDr. Karol Hajnovič  - riaditeľ 
bankové spojenie:   Štátna pokladnica 
číslo účtu v tvare IBAN:                      SK81 8180 0000 0070 0054 0324 
zapísaný v:    register organizácií vedený Štatistickým úradom  
     Slovenskej republiky a živnostenským úradom   

Okresného úradu Nové Zámky pod č. 404-9729   
 
(ďalej len „Poskytovateľ“) 
 
a 
   
Prijímateľ:    Unilabs Slovensko, s. r. o.                
sídlo:      Záborského 2, 036 01 Martin 
právna forma:     spoločnosť s ručením obmedzeným 
štatutárny orgán oprávnený konať: Ing. Peter Lednický, konateľ 
     Ing. Jozef Karlík, konateľ 
identifikačné číslo:    31 647 758 
daňové identifikačné číslo:  2020577603 
identifikačné číslo pre DPH:  SK2020577603 
bankové spojenie:   UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu v tvare IBAN:   SK59 1111 0000 0066  0225 3029 
zapísaný v: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, 

Vložka: č. 63112/L  
 
(ďalej len "Prijímateľ") 
 
(Poskytovateľ a Prijímateľ spolu ďalej len „zmluvné strany“). 
 

II. 
Predmet zmluvy 

1. Poskytovateľ je výlučným vlastníkom pozemku parc. č. KN-C 2733/1, zastavaná plocha a nádvorie, 
vo výmere 202963 m2, nachádzajúceho sa na Slovenskej ulici 11 A v Nových Zámkoch,  zapísaného 
v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1010,  vedenom Okresným úradom Nové Zámky, 
katastrálny odbor pre katastrálne územie Nové Zámky, obec Nové Zámky, okres Nové Zámky ( ďalej 
len „Objekt“ ). 
 



2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi právo vstupu a  zotrvania 
osobných motorových vozidiel Prijímateľa v Objekte Poskytovateľa na vyhradených miestach po 
dobu 24 hodín denne počas trvania platnosti Zmluvy v počte päť (5) vyhradených miest, pre osobné 
motorové vozidlá Prijímateľa, špecifikovaných v Prílohe č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť 
Zmluvy ( ďalej aj ako „Poskytnuté právo“ ). 
 

3. Miestom zotrvania je  miesto v Objekte Poskytovateľa, ktoré určí Poskytovateľ. Určené miesto pre 
jedno osobné motorové vozidlo je vyznačené vodorovným značením, ohraničujúcim  jedno 
odstavné miesto a osadené tabuľkou s uvedením EČV osobného motorového vozidla. Umiestnenie 
určeného miesta  Objekte Poskytovateľa je uvedené v polohopise, ktorý troví neoddeliteľnú súčasť 
Zmluvy ako Príloha č. 1. 

III. 
Doba trvania Zmluvy 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.  
 

2. Zmluva sa skončí: 
a. písomnou dohodou medzi zmluvnými stranami  
b. písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán bez udania dôvodu.  Výpovedná 

lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola druhej zmluvnej strane 
doručená výpoveď. Výpovedná  lehota sú 3 (tri) mesiace. 

c. písomným odstúpením od Zmluvy jednej zo zmluvných strán za podmienok uvedených 
v tejto Zmluve.; Zmluva sa zrušuje okamihom doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej 
zmluvnej strane  

 
IV. 

Platobné podmienky 
1. Prijímateľ  uhradí Poskytovateľovi dohodnutú zmluvnú cenu 3,- EUR( slovom tri eura ) za 1 (jedno) 

vyhradené miesto pre 1 (jedno)  osobné motorové vozidlo na 1 (jeden) deň. K cene sa uplatní platná 
sadzba  DPH ( ďalej len „Cena“ ). 
 

2. Prijímateľ  sa zaväzuje  uhrádzať Cenu mesačne, a to vždy za kalendárny mesiac, ktorý predchádza 
mesiacu, v ktorom bola vystavená faktúra za Poskytnuté právo,  bezhotovostnou formou 
platobného styku na základe faktúry Poskytovateľa, a to prevodom na účet Poskytovateľa  uvedený 
v článku I. tejto Zmluvy v rámci identifikácie Poskytovateľa.  Poskytovateľa  je povinný vystaviť a 
doručiť Prijímateľovi faktúru - daňový doklad za Poskytnuté právo za príslušný mesiac,  prvým dňom 
príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bolo právo poskytnuté. 
Splatnosť každej faktúry je 21 dní odo dňa jej vystavenia, pričom Poskytovateľ je povinný doručiť 
faktúru, najneskôr do ôsmeho (8.) dňa odo dňa vystavenia, inak sa o počet dní omeškania s 
doručením predlžuje lehota splatnosti faktúry. Faktúra vystavená na základe tejto Zmluvy musí 
obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa platného právneho predpisu. Ak faktúra nebude 
obsahovať náležitosti podľa predchádzajúcej vety, je Prijímateľ  oprávnený ju vrátiť (aj opakovane) 
Poskytovateľovi  na odstránenie jej nedostatkov, pričom plynutie lehoty splatnosti vystavenej 
faktúry sa preruší a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry v dĺžke 15 dní 
od doručenia opravenej faktúry. 
 

3. Celková mesačná výška úhrady  bude tvoriť násobok  Ceny za kalendárny deň a počtu kalendárnych 
dní v príslušnom kalendárnom mesiaci. Za jeden deň sa považuje doba 24 hodín. 
 

4. Mesačné platby  na základe faktúr vystavených Poskytovateľom sa Prijímateľ zaväzuje  uhrádzať v 
lehote splatnosti uvedenej na faktúrach . V prípade omeškania so zaplatením  sa Prijímateľ zaväzuje 
zaplatiť Poskytovateľovi  úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania 
až do zaplatenia. 



5. V prípade, že Prijímateľ bude v omeškaní s ktoroukoľvek platbou viac ako 1 (jeden) mesiac, má 
Poskytovateľ právo na odstúpenie od Zmluvy.   

 
 

V.  
Osobitné ustanovenia 

Prijímateľ  obdrží od Poskytovateľa identifikačnú kartu ku každému osobnému motorovému vozidlu 
identifikovanému v Prílohe č. 2, na základe ktorej  počas zmluvného obdobia bude mať voľný vstup do 
Objektu Poskytovateľa a  na miesto zotrvania v Objekte Poskytovateľa, a ktorá  mu bude slúžiť na 
preukázanie tohto práva v Objekte Poskytovateľa.  
 

VI. 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch , pre každú zmluvnú stranu po jednom exemplári. 
 
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom ich podpisu štatutárnymi zástupcami zmluvných strán a účinnosť 

dňom jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky. 
 

3. Túto zmluvu možno meniť alebo doplniť len písomnými očíslovanými dodatkami , ktoré nadobudnú 
platnosť dňom ich podpisu štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom 
nasledujúcim po ich zverejnení v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky. 
 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že zmena Príloha č. 2 sa nebude považovať za zmenu alebo doplnenie 
Zmluvy, ktorá by si vyžadovala uzavretie dodatku ku Zmluve. 
 

5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali , s jej obsahom súhlasia , čo potvrdzujú svojimi podpismi . 
 
Príloha č. 1 -  Polohopisné určenie miesta 
Príloha č. 2 -  Súpis osobných motorových vozidiel 
 
 
V Nových Zámkoch, dňa ...................................   V Martine, dňa .................................... 
 
 
Za Poskytovateľa :       Za Prijímateľa :  
 
MUDr. Karol Hajnovič       Ing. Peter Lednický, konateľ 
riaditeľ  
Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky     
 

Ing. Jozef Karlík, konateľ 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


