
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI Č. 36/2021 
uzatvorená v zmysle§ 269 ods. 2 a nasl.  zákona č. 513/1992 Z. z.  Obchodný zákonníka 

 v znení neskorších predpisov  
 
uzatvorená medzi: 
NOVOVITAL, príspevková organizácia 
so sídlom Hlavné námestie 7, 940 35 Nové Zámky, Slovenská republika 
IČO: 34 014 721 
IČ DPH: SK2020143191  
bankové spojenie: VÚB, a.s. 
číslo účtu: IBAN : SK85 0200 0000 0012 3266 9955 
spol. zapísaná v OR OS Nitra, odd.: Po, vl.č.:10058/N 
za organizáciu koná :  Ing. Ľudovít Lebó, riaditeľ organizácie 
(ďalej ako „poskytovateľ“) 
 
a 
 
Mgr. Silvia Garajová  
so sídlom: Janka Kráľa 5, 974 01 Banská Bystrica  
Penzión Sisi , Belecká 418, Podhájska  
IČO: 45944571 
DIC: 1083167349 
Zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Banská Bystrica č. 620-31785 
( ďalej ako „objednávateľ“)  
 
( ďalej spolu ako „zmluvné strany“)   
 
 

Čl. I.  
Predmet zmluvy  

 
1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť objednávateľovi za ďalej dohodnutých zmluvných 

podmienok permanentky  oprávňujúce na vstup do  Termálneho kúpaliska Štrand nachádzajúceho sa na 
Bezručovej ulici 21 v Nových Zámkoch , ktoré poskytovateľ prevádzkuje.    

1.2 Objednávateľ bude poskytnuté permanentky využívať pre svojich hostí ubytovaných v jeho ubytovacom 
zariadení  Penzión Sisi, nachádzajúcom sa na Belecka 418, Podhajská.   

1.3 Objednávateľ je povinný za poskytnuté permanentky uhradiť dohodnutú sumu poskytovateľovi riadne a včas 
za podmienok uvedených v čl. III tejto zmluvy a zároveň sa zaväzuje propagovať vo svojom ubytovacom 
zariadení Termálne kúpalisko Štrand.   
 

Čl. II 
Spôsob a termín plnenia  

 
2.1 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi permanentky pri podpise tejto zmluvy v počte kusov 7.  
2.2 Na každej poskytnutej permanentke bude dobitých 200 vstupov a budú platné počas trvania letnej sezóny 

2021 na Termálnom kúpalisku Štrand.  
2.3 Počas trvania letnej sezóny 2021 môžu tieto permanentky využívať ubytovaní hostia objednávateľa . 

 
 

Čl. III 
Platobné podmienky 

 
3.1  Zmluvné strany sa dohodli na sume za jeden vstup vo výške 6 EUR ( šesť eur) . 



3.2 Po ukončení letnej sezóny 2021 poskytovateľ vystaví objednávateľovi faktúru na základe počtu 
spotrebovaných vstupov na jednotlivých permanentkách , ktoré objednávateľ obdržal v zmysle čl. II. bodu 2.1 
tejto zmluvy .      

3.3 Lehota splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. 
3.4 Za deň zaplatenia faktúry sa bude považovať deň, v ktorom je finančná čiastka pripísaná na bankový účet 

poskytovateľa. 
3.5 V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje je Objednávateľ oprávnení ju do lehoty 

splatnosti vrátiť poskytovateľovi na opravu. Poskytovateľ faktúru opraví v zmysle zistených nedostatkov . 
Dňom prevzatia opravenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti. 

3.6 V prípade omeškania sa s úhradou faktúry v lehote splatnosti má objednávateľ právo účtovať si zmluvnú 
pokutu vo výške 0,5% dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty 
splatnosti faktúry.  
 

Čl. IV. 
Doba platnosti zmluvy 

 
4.1 Táto zmluva  je platná počas trvania letnej sezóny 2021 na Termálnom kúpalisku Štrand.   
4.2 Zmluvu je možné ukončiť aj skôr pred uplynutím lehoty na ktorú bola uzavretá  na základe vzájomnej dohody 

Zmluvných strán. 
 

Čl. V.  
Záverečné ustanovenia 

 
5.1 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. 
5.2 V prípadoch, ktoré táto zmluva výslovne neupravuje , bude sa postupovať podľa príslušných ustanovení 

zákona č. 513/1992 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov . 
5.3 Zmluvné strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou predovšetkým 

dohodou. 
5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky oznámenia a písomnosti budú doručované poštou alebo do vlastných 

rúk na adresu zmluvnej strany uvedenej v zmluve / osobným doručeným . V prípade ak zmluvná strana 
odmietne prevziať doručovanú zásielku alebo ju neprevezme v odbernej lehote považuje sa takáto zásielka za 
doručenú tretím dňom odo dňa odoslania.  

5.5 Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým dotknuté ostatné 
ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné ustanovenie nahradiť novým, 
zodpovedajúcim hospodárskemu účelu tejto zmluvy, ktorý zmluvné strany sledovali v čase jej podpisu. 

5.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami  a účinnosť dňom nasledujúcim po 
dni jej zverejnenia  na webovom sídle poskytovateľa. 

5.7 Táto zmluva je  vyhotovená vo dvoch exemplároch s platnosťou originálu ,  každá zo zmluvných strán obdrží 
po jednom vyhotovení.  

5.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená, zodpovedá ich -
skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne, úplne a slobodne prejavili, na dôkaz čoho pripájajú svoje 
podpisy. 

 
 

V Nových Zámkoch dňa, 16.7.2021 

 

 

 

...............................................                                      ................................................. 

         Poskytovateľ        Objednávateľ                                                                    
 



  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


