
Zmluva o poskytnutí služby: 
                                     Rekondične – rehabilitačné  pobyty 
 
uzatvorená medzi týmito zmluvnými stranami: 
 
 
 
1. Objednávateľ:              Mesto Nitra 
    Sídlo:                              Štefánikova tr. 60, 950 06  Nitra 
    Zastúpené:                      Doc .Ing. Jozef Dvonč, CSc. -  primátor mesta Nitra 
    Číslo účtu:                      0800283002/5600 
    IČO:                               308 307 
 
             ( ďalej len objednávateľ)  
     a 
2. Poskytovateľ:          
    Sídlo:                              
    Zastúpené:                                                                       
    Číslo účtu:                          
                                               (ďalej len poskytovateľ) 
 
 
 
 
     ČLÁNOK  I.  
   
                                                  Predmet a čas plnenia 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytovať podľa termínu plnenia 
     tejto zmluvy na vlastné náklady  pre objednávateľa požadovanú 
     službu na základe ponuky, ktorá vychádzala z výzvy a bola vyhlásená podľa § 9 ods. 9 
     zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien. 
     Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre zamestnancov  objednávateľa 6-dňové (5    
     nocí)   Rekondično- rehabilitačné  pobyty v kúpeľoch ................ 
2 .Poskytovateľ  sa  zaväzuje  zabezpečiť  liečebno-rekondičné pobyty v termíne  od  15.2014  
3  do 15.12.2014. 

   
 
 
 
 
     ČLÁNOK II. 
           Cena a platobné podmienky 
 

1. Cena   za   liečebno-rekondičný pobyt  je  v zmysle ponuky uchádzača  : 



 
 
 
2. Objednávateľ  bude objednávať rekondične – rehabilitačné pobyty minimálne do 15. dňa 
predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.  
3. Poskytovateľ na základe objednávky vystaví potvrdenie rezervácie a písomne oznámi túto 
skutočnosť objednávateľovi do 5 dní od vystavenia potvrdenia rezervácie. 
4. Poskytovateľ v súlade so Zákonom o DPH 222/2004 Zb. par. 73, do 15 dní od poskytnutia 
služby vystaví účtovný doklad (faktúru) v dvoch vyhotoveniach so splatnosťou 14 dní odo 
dňa doručenia objednávateľovi. Súčasťou faktúry bude menný zoznam zamestnancov MsÚ 
v Nitre, výpočet ceny.  
5. Ak bude frekvencia pobytov tak nízka, že spôsob uvedený v ods. 4 by bol neefektívny, 
môže Poskytovateľ vystaviť faktúru zberne za kalendárny mesiac a to do 7 dní nasledujúceho 
kalendárneho mesiaca so splatnosťou 14 dní odo dňa doručenia objednávateľovi..  
6. Zmluvná pokuta za každý deň omeškania platby je 0,1% z dlžnej sumy.  
 
 
     ČLÁNOK  III. 
             Ďalšie dojednania 
 
1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi služby  na  odbornej úrovni  a v 

požadovanom rozsahu a kvalite. 
2. V prípade, že zamestnanec nebude môcť nastúpiť na rehabilitačný pobyt zo     
     závažných dôvodov, objednávateľ je povinný upovedomiť o tejto skutočnosti        
     poskytovateľa a poskytovateľ nebude objednávateľovi účtovať sankcie za   
     nedodržanie zmluvy. 

3. Ak zamestnanec nenastúpi na rekondičný pobyt v stanovenom termíne bez      
      ospravedlnenia, môže poskytovateľ po uplynutí 3 dní neobsadené lôžko obsadiť    
      pričom objednávateľovi účtuje 100% ceny za prvú noc. Účtovanú sumu  
      uhradí zamestnanec na vlastné náklady. 
 
      
     ČLÁNOK IV. 
    Záverečné ustanovenia 
1.  Túto zmluvu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a  o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení 
a) Mesto Nitra zverejní na webovom sídle mesta, alebo 
b) ak zmluva nie je zverejnená podľa písm. a) tohto ods. do 7 dní odo dňa jej 
uzatvorenia, môže účastník zmluvy podať návrh na zverejnenie zmluvy v Obchodnom 
vestníku. 

2. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom 
na § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka). 

3. Zmluvné strany sa dohodli na možnosti ukončenia trvania tejto zmluvy na základe 
písomnej dohody účastníkov.     

4. Táto zmluva zaniká: 
a) uplynutím času podľa čl. I., bod 2 

              b) dohodou zmluvných strán 
        c)výpoveďou s výpovednou lehotou 1 mesiac,  ktorá  začína plynúť  od prvého dňa 
nasledujúceho  kalendárneho mesiaca od doručenia výpovede druhej strane. 

     



           5.  Zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné robiť len na základe písomnej   
                Dohody zmluvných strán. 
           6.  Vzťahy  zmluvných  strán,  vyplývajúce z tejto zmluvy a vzťahy v tejto zmluve 

     neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a        
     ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov. 
7.  Táto  zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží dve  
     vyhotovenia. 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
                                                               
 
 
 
     
                                                                           V Nitre, dňa: 
Za dodávateľa:                                                 Za objednávateľa: 
 
....................................                                     ..............................................  
                                                                          Jozef  Dvonč      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


