
uzatvorená podľa $ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

Objednávateľ: 

ZMLUVA 

o zabezpečení rekondičných pobytov 

č. 2/AH12/2023 

právnych predpisov 

ČI. I 
Zmluvné strany 

LIKAVA - centrum sociálnych služieb 

sídlo: 

zriaďovateľ: 

štatutárny zástupca: 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 

IBAN: 

Osoby oprávnené jednať v: 

Zmluvných veciach 

- Telefonický kontakt 

- e-mail: 

Realizačných veciach 

- Telefonický kontakt 

. - — e-mail: 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

Poskytovateľ: KÚPELE LÚČKY a.s. 

Likavka 9, 034 95 Likavka 

Žilinský samosprávny kraj 
Ing. Katarína Húsenicová 

00648871 

2020591419 

nie je platcom DPH 

Štátna pokladnica 
SK56 8180 0000 0070 0048 8685 

Simona Vávra 

044/430 58 38 // 0910 656 222 

simona.vavra(d)vuczilina.sk 

Mgr. Jana Buzogová Melková 

044/430 58 35 

jana.buzogovaí(©vuczilina.sk 

sídlo: 
v zastúpení: 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
bankové spojenie: 

číslo účtu: 

kontaktná osoba: 

tel.: 

fax: 

e-mail: 

register: 

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

uzatvorili túto zmluvu: 

Lúčky 530, 034 82 Lúč 
Mgr. Jaroslav Komora, predseda predstavenstva 

JUDr. Ing. Jaroslav Komora, člen predstavenstva 

31633218 

2020431061 
SK2020431061 

Slovenská sporiteľňa 

SK 6409 0000 0000 0056 719698 

Ing. Eva Rojčeková 
044/439 28 28 // 0903 705 323 

044/439 23 70 

kupele(dkupele-lucky.sk 

OR OS Žilina, odd. Sa., vložka č. 412/L 

 



  

ČI. II 
Predmet plnenia zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Poskytovateľa vo vlastnom mene na vlastnú 

zodpovednosť poskytnúť pre Objednávateľa rekondičné pobyty s liečebným režimom 

v dížke 7 dní (6 nocí) v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov zamestnancom vo vybraných povolaniach, v ktorých vykonávajú práce 

zaradené orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do tretej alebo 

štvrtej kategórie (ďalej len „rekondičné pobyty“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť za 

riadne a včas poskytnuté rekondičné pobyty podľa tejto zmluvy Poskytovateľovi cenu 

v súlade s článkom III. tejto zmluvy. 

ČI. III 
Cena pobytu a platobné podmienky 

1. Cena za poskytnuté služby, t.j. celodennú stravu (raňajky, obedy a večere sa podávajú 

formou bufetových stolov), ubytovanie a liečebné procedúry, je nasledovná: 

CENA 

- osoba/noc — Dependance Adam?“+, Cyril>%+%, Majaž““%, Diana“ %%: 

na 1l noc 72 Eur/osoba 

Cena platí počas celého roka 2023. 

v 

2. Faktúry musia spíňať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade so zákonom č. 

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúry vystaví 

Poskytovateľ vždy ku konkrétnej objednávke v lehote 15 dní od riadne poskytnutého 

posledného rekondičného pobytu v zmysle objednávky. 

Ako prílohu k faktúre Poskytovateľ priloží: 

- kópiu objednávky, na základe ktorej je fakturácia realizovaná, 

- menný zoznam účastníkov s príslušnými identifikačnými údajmi, ktorí vo 

fakturovanom období absolvovali rekondičný pobyt. 

Prílohy k faktúre musia byť opatrené pečiatkou Poskytovateľa a podpisom 

zodpovednej osoby Poskytovateľa. 

3. Ceny v zmluve sú ceny komplexné a budú takto fakturované Objednávateľovi. Dodanie 

je oslobodené od DPH. 

4. Objednávateľ uhradí oprávnene fakturovanú sumu do 30 dní odo dňa doručenia 

faktúry. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje deň odpisu oprávnene účtovanej 

sumy z účtu Objednávateľa.  



  

5. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna, a to 

najneskôr v deň jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota jej 
f. 

splainosti. Nová lehota začína plynúť znova odo dňa doručenia opravenej faktúry. 

ČI. IV 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

Poskytovateľ je povinný zabezpečiť pre účastníkov rekondičných pobytov LIKAVA - 

centrum sociálnych služieb ubytovanie v Dependancoch Adamš#, Majaš##, Cynilš#š, 

Diana“"““ v dvojposteľových izbách so sociálnym zariadením, televízorom, chladničkou, 

pripojením na internet a stravu formou plnej penzie (raňajky, obed, večera), a to tak, že 

prvý deň pobytu stravovanie začína obedom a posledný deň pobytu končí raňajkami. 

rx 

Poskytovateľ je povinný zabezpečiť účastníkom vstupnú lekársku prehliadku, 2x liečebné 

procedúry v priemere na prenocovanie na základe odporučenia kúpeľného lekára, 1x 

denne vstup do bazénov podľa výberu — vonkajšie bazény na 2 hodiny alebo vnútorný 

bazén na 1 hodinu, 1x za pobyt vstup do vitálneho sveta, 1x za pobyt vstup do 

kardiofitness na 1 hodinu. 

Poskytovateľ sa zaväzuje zaistiť zoznámenie účastníkov rekondičných pobytov 

s liečebným poriadkom. Pokiaľ zo strany účastníkov dôjde k jeho porušeniu, bude to 

oznámené Objednávateľovi. 

Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť účasť zamestnancov objednávateľa na rekondičnom 

pobyte v kúpeľnom zariadení KÚPELE LÚČKY a.s., Lúč 

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať rekondičné pobyty podľa tejto zmluvy v súlade s 

vydaným platným oprávnením na poskytovanie rekondičných pobytov a v súlade s 

platnou legislativou. 

Poskytovateľ zodpovedá za škody na veciach účastníkov rekondičných pobytov 

prinesených do zariadenia rekondičného pobytu alebo na veciach odložených na miestach 

k tomu určených v zariadení, a to v rozsahu a za podmienok stanovených platným 

zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Občiansky zákonník“). 

Poskytovateľ odovzdá Objednávateľovi len dokumentáciu týkajúcu sa rekondičných 

pobytov, ktorá nie je zdravotnou dokumentáciou podľa všeobecne záväzných právnych 

predpisov a ktorej vedenie a uchovanie nie je povinnosťou lekára alebo iného 

ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka. 

Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať a poskytovať si pri plnení záväzkov 

vyplývajúcich im z tejto Zmluvy všetku potrebnú súčinnosť. Zmluvné strany sa ďalej 

zaväzujú informovať sa o všetkých skutočnostiach relevantných pre riadne a včasné 

plnenie svojich povinností a záväzkov vyplývajúcich im z tejto Zmluvy, ako aj o  



akýchkoľvek skutočnostiach, ktoré by mohli zmariť alebo podstatne sťažiť plnenie 

predmetu tejto Zmluvy. 

ČI. V 
Sankcie 

„. V prípade, že Poskytovateľ neposkytne Rekondičné pobyty v súlade, v rozsahu a v kvalite 

dohodnutých v tejto Zmluve je Objednávateľ oprávnený uplatniť si voči Poskytovateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 10% z Ceny Rekondičného pobytu za každého jednotlivého 

zamestnanca zariadenia LIKAVA — centrum sociálnych služieb, a to za každý deň 

nedodržania dohodnutých podmienok uvedených v tejto Zmluve. 

V prípade opakovaného porušenia zabezpečeného záväzku Poskytovatela je Objednávateľ 

oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto bodu 

Zmluvy nie je v žiadnom rozsahu dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody. 

. V prípade, že sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry a faktúru neuhradí 

ani do 10 dní po tom, čo mu bola doručená písomná výzva na jej zaplatenie, je 

Poskytovateľ oprávnený uplatňovať si voči Objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 

0,03 % z dlžnej čiastky a to za každý aj začatý deň omeškania v súlade s ust. $ 369 

Obchodného zákonníka. 

. Povinná strana je povinná dohodnuté sankcie uhradiť strane oprávnenej do 30 dní odo dňa 

ich uplatnenia. 

. Poskytnuté rekondičné pobyty je možné zo závažných dôvodov stornovať v lehote 

najneskôr 30 kalendárnych dní pred nástupom. Nedodržaním uvedenej lehoty vzniká 

Poskytovateľovi nárok na úhradu plnej výšky prideleného rekondičního pobytu. 

V prípade objektívnej nemožnosti Objednávateľa využiť dohodnutý nástupný termín 

z mimoriadne závažných dôvodov (náhla zmena zdravotného stavu podložená lekárskou 

správou) nebude Poskytovateľ vyžadovať úhradu poukazu. 

. Objednávateľ má právo stornovať pobyt bez poplatkov do 29 dní pred nástupom 

zamestnancov. V prípade, že pobyt stornuje neskôr, zaplatí nasledovný poplatok platný 

pre všetky druhy pobytov: 

do 28 dní pred nástupom 5€ 

menej ako 27 dní 10% z celkovej sumy pobytu 

menej ako 15 dní 25 % z celkovej sumy pobytu 

menej ako 7 dní 50% z celkovej sumy pobytu 

bez oznámenia storna 100 % z celkovej sumy pobytu



  

V prípade skrátenia pobytu v priebehu jeho čerpania, prípadne nečerpania vopred 

objednaných služieb účtujeme stornopoplatok vo výške 100%, 1.j. kúpele majú právo 

nevrátiť Časť kúpnej ceny za tieto služby. 

ČI. VI 
Odstúpenie od zmluvy 

. Od tejto zmluvy môže zmluvná strana odstúpiť v súlade s príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka. Účinky odstúpenia od tejto zmluvy nastanú dňom, kedy bude 

písomné oznámenie o odstúpení strany odstupujúcej doručené druhej strane. 

Za podstatné porušenie zmluvných povinností na strane Poskytovateľa sa považuje najmä 

nedodržanie termínu pre vykonanie rekondičného pobytu a/alebo porušenie povinnosti 

Poskytovateľa postupovať pri plnení tejto zmluvy s odbornou starostlivosťou. 

Zmluvu možno ukončiť aj písomnou výpoveďou zo strany Objednávateľa bez uvedenia 

dôvodu. Výpovedná lehota je dvojmesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca 

nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 

ČI. VII 

. Záverečné ustanovenia 

Zmluva je platná dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 15.12.2023. 

Zmluva môže byť zmenená alebo doplnená na základe dohody zmluvných strán iba 

formou písomných dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami, ktoré budú 

neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy. 

Ak nie je dohodnuté v tejto Zmluve inak, riadia sa právne vzťahy touto zmluvou zvlášť 

neupravené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich 

všeobecne záväzných právnych predpisov. 

Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dva vyhotovenia obdrží 

Objednávateľ a dva vyhotovenia obdrží Poskytovateľ. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva je uzavretá po vzájomnom prerokovaní, pred jej 

podpísaním si ju prečítali, uzavreli ju slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne 

  
 



  

nevýhodných podmienok, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne 

podpísali. 

V Likavke, dňa: .. V Lúčkach, dňa ............oooeooooovnonnooonu 

  

  
#úadyee — ZaENIYvY o O—OTOROR 9a soda ssabodáccú 

Ing. Katarína Húsenicová Mgr. Jaroslav Komora 

riaditeľka Predseda predstavenstva 

JUDr. Ing. Jaroslav Komora 

Člen predstavenstva


