
                                                                                            č.j.               /2014/MP 

 
 
Objednávateľ:             Mesto Nitra  
adresa:                         Štefánikova 60, 950 06  Nitra 
zastúpené:  Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc., primátor mesta  
IČO:            0008 307 
DIČ:    2021102853 
IČ DPH:           - 
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
číslo účtu:  5049179817/0900   
kontaktná adresa :       Mestská polícia  
                                    Cintorínska 6 
                                    949 01 Nitra 
tel.:      037/69 22 555                 
fax:   037/69 22 502 
e-mail:          msp@mspnitra.sk, nitry@mspnitra.sk 

a 
 
Poskytovateľ:               
adresa:    
v zastúpení:                    
IČO:              
DIČ:              
IČ DPH:           
bankové spojenie:      
číslo účtu:           
tel.:              
e-mail:               
                         

uzatvorili túto Zmluvu o poskytnutí služby - 
 zabezpečenie rekondičných pobytov:  

 
I. Predmet plnenia zmluvy 

Predmetom zmluvy je zabezpečenie 7-dňového (6 nocí) rekondičného pobytu pre zamestnancov 
Mesta Nitry - Mestskej polície vo vopred určených termínoch v zariadení poskytovateľa 
v kalendárnom roku 2014. 
 

II. Práva a povinnosti  
  Poskytovateľ  sa zaväzuje:  
1. Zabezpečiť pre účastníkov rekondičných pobytov objednávateľa ubytovanie v  

jednoposteľových a dvojposteľových izbách  so sociálnym zariadením, televíznym prijímačom 
a stravu formou plnej penzie (raňajky, obed, večera). 

2. Zabezpečiť účastníkom minimálne 3 liečebné procedúry v priemere na deň t.j. celkom 18 
procedúr.  

3. Zabezpečiť zoznámenie účastníkov rekondičných pobytov s ubytovacím poriadkom. Pokiaľ zo 
strany účastníkov dôjde k jeho porušeniu, oznámi porušenie objednávateľovi. 

        
Objednávateľ sa zaväzuje : 
 Zabezpečiť poskytovateľovi účasť zamestnancov na rekondičnom pobyte podľa rozpisu 

termínov. 
 



III. Cena pobytu a platobné podmienky 
1. Cena za poskytnuté služby, t.j. plná penzia (raňajky, obedy a večere), ubytovanie a liečebné 

procedúry, je ........... € . 
2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu na základe doručenej faktúry. Splatnosť tejto faktúry je 14 

dní odo dňa doručenia objednávateľovi. Za deň úhrady sa považuje odpísanie finančnej čiastky z 
účtu objednávateľa v prospech účtu poskytovateľa.. Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu. 

3. Faktúra bude vystavená podľa skutočného počtu účastníkov a poslaná bezprostredne po 
ukončení rekondičného programu.  

4. Doba splatnosti sa stanovuje 14 dní od doručenia faktúry. 
5. Ceny v zmluve sú ceny komplexné a budú takto fakturované objednávateľovi.  

 Dodanie je oslobodené od DPH. 
6. Objednávateľ neposkytuje zálohovú platbu. 

 
IV. Sankcie 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu v prípade nedodržania 
podmienok plnenia v zmysle čl. II. bod 1,2 vo výške 10 % z ceny pobytu. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi úrok z omeškania za nedodržanie termínu 
úhrady faktúry v súlade s čl. III. bod 3 vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. 

 
V. Ďalšie dojednania  

     Ostatné podmienky: 
1. Dohodnutý nástupný termín je možné zo závažných dôvodov stornovať v lehote najneskôr 7 

kalendárnych dní pred nástupom. Nedodržaním uvedenej lehoty vzniká poskytovateľovi nárok 
na úhradu plnej výšky prideleného poukazu. 

2. V prípade objektívnej nemožnosti využiť dohodnutý nástupný termín z mimoriadne 
závažných dôvodov (náhla zmena zdravotného stavu podložená lekárskou správou) nebude 
poskytovateľ vyžadovať úhradu poukazu.  

3. Úhrada za škody a straty, ktoré vzniknú v zariadení hotela účastníkmi rekondičného pobytu, 
budú vymáhané od tých osôb, ktoré predmetnú škodu  spôsobili. 

 
VI. Záverečné ustanovenie 

1. Vzťahy v tejto zmluve neupravené sa  riadia  príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka.  

2.  Akékoľvek zmeny, resp. dodatky musia mať písomnú formu. Táto zmluva je napísaná 
v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá obdrží dva exempláre. 

3.   Zmluva sa uzatvára na kalendárny rok 2014. 
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke mesta Nitra www.nitra.sk.  
 
 
                   V Nitre dňa:                                                                   V .................. dňa: 
          
                  ……………………                                                                   ……………………..   
                    za objednávateľa                                                                         za poskytovateľa                                  
                       Jozef  Dvonč                                                                                                                           
                  primátor mesta Nitry                                                                                                                                  


