
             č.j.:     /2014/OŠMaŠ            

Zmluva o poskytnutí služby: 
Rekondičné  pobyty 

 
uzatvorená medzi týmito zmluvnými stranami: 
 
1. Objednávateľ:                Mesto Nitra 
    Sídlo:                                Štefánikova trieda 60, 950 06  Nitra 
    Zastúpené:                        Jozef Dvonč -  primátor mesta Nitra 
    Bankové spojenie:           Slovenská sporiteľňa 
    Číslo účtu:                        5049783280 / 0900 
    IČO:                                  00 308 307 
    IČ PDH:            SK 202 110 2853 
             ( ďalej len „objednávateľ“)  
    Osoba oprávnená rokovať 
    vo veciach právnych:        Mgr. Katarína Kotlárová 
    Osoba oprávnená vo 
    veciach zmluvných:          PaedDr. Mária Orságová 
 
     a 
2. Poskytovateľ:                 
    Sídlo:                              
    Zastúpené:                                                                      
    Bankové spojenie:         
    Číslo účtu:                      
    IČO:           
    IČ PDH:                         
 
 
 
 

ČLÁNOK  I. 
Predmet a čas plnenia 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytovať pre objednávateľa požadovanú 

službu na základe ponuky, ktorá vychádzala z výzvy a bola vyhlásená podľa § 102 zákona č. 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť  
3. Poskytovateľ  sa  zaväzuje  zabezpečiť  liečebno-rekondičné pobyty pre zamestnancov 

objednávateľa v čase od  1.4.2014  do 15.12.2014   v termínoch  podľa  samostatného rozpisu 
(ďalej len „rozpis“ v príslušnom gramatickom tvare). 

4. Objednávateľ predloží poskytovateľovi presný zoznam zamestnancov a rozpis termínov 
najneskôr do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 
 
 
 
 
 
 
 



ČLÁNOK II. 
Cena a platobné podmienky 

 
1. Celková cena liečebno-rekondičného pobytu je v zmysle ponuky uchádzača: 

  A)     
 Cena zahŕňa: 
  - ubytovanie v  
  - plnú penziu 
  - zdravotnícke služby:  
  Cena nezahŕňa: 
  - kúpeľný poplatok     /osoba a noc  
  - možnosť príplatku na jednoposteľovú izbu  vo výške     / deň. 
  
    Poskytovateľ ponúka  bonus:   
B)   
 Cena zahŕňa: 
  - ubytovanie v   
  - zdravotnícke služby: :  
  Cena nezahŕňa: 
  - kúpeľný poplatok       / osoba a noc 
  - možnosť príplatku na jednoposteľovú izbu  vo výške    / deň. 
  
    Poskytovateľ ponúka  bonus: 
 
2.  Objednávateľ  si objednáva u poskytovateľa rekondičné pobyty v zmysle rozpisu turnusov, 

ktorý predloží poskytovateľovi podľa č. I.4 tejto zmluvy.  
3. Poskytovateľ na základe predloženého rozpisu turnusov vystaví potvrdenie rezervácie, 

ktoré zašle objednávateľovi najneskôr do 15 dní od doručenia rozpisu. 
4.  Po ukončení každého turnusu rekondičných pobytov poskytovateľ vystaví účtovný doklad 

(faktúru) za rekondičné pobyty zamestnancov do 7 dní v dvoch vyhotoveniach so 
splatnosťou 14 dní. Súčasťou faktúry bude menný zoznam zamestnancov materských škôl 
v Nitre obsahujúci výpočet celkovej ceny za rekondičný pobyt. 

 
 
     ČLÁNOK  III. 
             Ďalšie dojednania 
 
1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi služby  na  odbornej úrovni  a v 

požadovanom rozsahu a kvalite. 
2. Pre prípad stornovania turnusu rekondičného pobytu, resp. stornovania účasti osoby na 

rekondičnom pobyte si zmluvné strany dohodli nasledujúce storno poplatky z celkových 
cien rekondičných pobytov určených v zmysle tejto zmluvy, a to nasledovne : 

 do 35 dní pred nástupom     - bez storno poplatku 
 menej ako  35 dní    - storno poplatok 5,- EUR / osoba 
 menej ako 28 dní    - storno poplatok 10 % 
 menej ako 15 dni    - storno poplatok 25 % 
 6 dni a menej dní    - storno poplatok 50 % 
 bez oznámenia storna    - storno poplatok 75 % 
 



3. V  prípade  skrátenia  pobytu zo strany objednávateľa a/alebo klienta a/alebo osoby 
zúčastnenej na rekondičnom pobyte v priebehu jeho čerpania, bude účtovaný storno  
poplatok  vo výške  100 % z čiastky  za nečerpané  služby,  ktoré boli  touto zmluvou 
dojednané. 

      
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. 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. 

4. Zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné robiť len na základe písomnej Dohody 
zmluvných strán. 

5. Vzťahy  zmluvných  strán,  vyplývajúce z tejto zmluvy a vzťahy v tejto zmlúv 
neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších 
všeobecne záväzných právnych predpisov. 

6. Táto  zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží dve 
vyhotovenia. 
 

                      
                           
 

V ................................ dňa...............               V Nitre, dňa: 
Za dodávateľa:                                                 Za objednávateľa: 

 
 
 
 
 
 

....................................                                     ..............................................  
                    Jozef  Dvonč      
                                                                                         Primátor mesta Nitra 
 
 
 
 


