
bolazverejnenádňa: ..Í..|...,,!:,, -'!.
zmluva o spolupláci a p.op?{g$pbúda ÚČinnasr' dňom:,l{,:?,,,,i,i]''f

Všeobecnei zdravotnéj poi§tbvne, a,s.
uzavretá podla § 269 ods, 2 obchodného zákonníka

sp.áva telovýchovných za.iadení
sídlo za Hornádom 15 052 01 spišská NoVá Ves
Zastúpená, Jánom l\Iágdoškom íiaoitelon
lco: 35514035
ló DPH: sK 2o2o5o4398
Zápjs V registrii okresný úrad spišská Nová Ves,

číslo živnostenského registra 81 0_7241
Bankové spojerie Dexla banka slovensno, a,s , spišská NoVa Ves
clslo Létu sK7 55600000000347831 00o 1

(ďaléj len,,prevádzkovater')

a

všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
sídlo: l\Iamateyova 'I7, 850 05 Blatislava
zastúpená: lng, Marce Forai, l\4PH, predseda predstavenstva
lóo: 35 937 874
lč DPH: sK2022027oAo
zápis V registri: obchodný regi§ter okresného sú]du Bratislava l,

oddielsa, Vl,č, 3602/8
Bankovéspojenié: Štátnapokladnica,Bratislava
Číslo účtu: sK47818ooooooo7ooo182424

(dalej len ,,VšzP")

článok l.
Predmet zmluvy

1, Predmetom tejto zmluvy je Vzájomná spoluprácá zmluvných strán pri poskytovaní zliav pre
poistencov VšzP (ďalej len,,poistencov") a propagácia VšzP V priéstoroch prevádzkovatela krytá
plaváreň Za Hornádom 14. sp;šská NoVá Ves,

článok ll.
Páva a povinnoati zmluvných strán

1. Prevádzkovatel sa zavázuje:
a) poskttoval' poistencom na základe preukazu poistenca na V§tup do kMej plavárne V dňoch:

Pondelok 15,30 hod -20,30 hod,
Utorok 13,00 hod. - 20,30 hod,
streda 13,00 hod, - 20 30 hod.
zlav! vo Výške 0 50 € zo svojho platného cenníka

b) Umiestnit' na Viditelné miesta v piestoroch prevádzkovatela informácie o zlavách plé
poistencov (samolepka Všeobecná zdravotná poisi'ovňa - Zlavy pre poisténcov),

c) pri zmene cenníka doruč]l'VšzP nový cénník najneskór 14 kalendárnych dní pred platnosťou
nového cenníka služieb,

d) lmiestnit', počas platnosti tejto zmluvy V priestoroch prevádzkovatela dodaný propagačný
materiálvšzp,

e) zabezpečit'on-line prepojenie intemétových stránok do 14 dní od podpisu zmluvy
z intemetovej stránky \a,WW stez,sk na internetovú stránku WlW Vszp sk

0 k dátumom 30,a4 2014, 30 09,2014 a 30,11,2014 ]nforrnovat VšzP o počté poskytovaných
zl]av pré poistencov VšZP

2. všzP sa zaýázuje:
a) informovať svojich poistencov o možnosti VyužíVať zlavy podla čl, ll ods,1 písrn a) te]to

zmlUVy,
b) za propagáciu VšZP uhradit'p.évádzkovatelovicenu dohodnutú V čl, lll ods,1 tejto zm]uvy,



1.

c) zabezpeč]t on-line prepojenie internetových stlánok do 14 dní od podpisu zmluvy
z internetovej stránky WWW Vszp,sk na inteínetovú stránk! WWW stez,sk,

Článok lll.
Platobíé podmienky

VšZP za plnénie predmetu zmuvy na dohodnuté obdobie trvania tejto zmluvy uhradí
prevádzkovatelovi sumu bez DPH 708,33 €, (sIovorn sedemstoosern EUR tridsatlri centov),DPH z
dohodnutej surny Vo Výške 20a/o141,67 €, sumu spolu 850,- € (§lovom osemstopáťdesiat EUR),
V troch splátkach, PrVú splátku Vo Výške 250,00 € k 30, 4, 2014, druhú splátku Vo Výške 35o.oo €
k 30,9,2014 a ketiu splátku vo Výške 250,00 € k 30,11,2014 na základe faktúr Vystavených
prevádzkovatelom, splatnosť faktúry je 30 dnl odo dňa ]ej doručénia VšZP, Faktl]ru
prevádzkovatel odoš]é na adrésu: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a,s., Mamateyova 17. P o,
Box 41 850 05 Bratislava 55,
Ak faktúra nebude splňať zákonom stanovené náležitosti alebo nebude Vystavená V súlade s touto
zmluvou, má VšZP plávo ju Vráti1' na zňénu , resp, dopLnenie s týrn, že k uvédenému dňu
plestáné plynúť lehota splatnost] póvodnéj faktúry a nová lehota začne plynút'odo dňa doručenia
opravenej, resp. doplnenej faktúry VšZP,
V prípade !končenia zrnluvného Vztahu výpoveďou podla článku Vl ods,2,je povinný
plevádzkovatel vrátiť alikvotnú časť platby uhradenú VšZP podla článku lll ods,1. To plati aj
v prípade, ak VšZP odstl]pi od zmluvy V zmysle č]ánku Vl ods, 5 zm uvy,

Článok lV.
Podmienky poskytovania zliav pre poistencov

zlavu si poistenec uplatní na základé preukazu poistenca ihned prizakúpení služby zlavu nieje
možné poskytnúť spátne, Preukaz poistenca je neprenosný,
Prevádzkovatel bude poskytovat' zíavy poistencorn VšZP počas doby platnostr tejto zmluvy

Článok V.
osobitné ustanovénia

PrcVádzkovatelsi vyhradzuje pláVo upraviť zmenU vstupného,
zm]uvné strany sa dohodli, že počas účinnosti tejto zmluvy prevádzkovatel nebude poskytovat
zíavy, alebo bonusy poistencom iných zdravotných poisťovní

Článok Vl.
záveíéčné ustánovenia

Táto zmllva sa uzatvára na dobu určitú do 31,12,2014 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej
podpísania zástupcami obidvoch zrnluvných strán a účinnosť dňom nas]edujúcom po dnj jej
zverejnenia v cenkálnom regi§tri zmlúv vzmysle § 47a zákona č 40/1964 Zb, občiansky
zákonník V znení neskorších predpisov.
Ktorákotvek zo zrnluvných strán móže zmluvný vzt'ah ukončit Výpoveďou V prlpadé podstatného
porušenia zm]uvy druhou zmluvnou stranou, Za podstatné porušene sa rozum]e porušenie
povinností uvedených Včlánku ll ačlánku Vods, 2 tejto zm]uvy za predpokladu, že zrnluvná
strana, ktolá porušila svoju povinnosi', neodstlánitento stav ani napriek predchádzajúce] písomnej
Výzve druhéj zmluvnej strany V dodatočne] lehote ňou určénej Zmluvný Vzťah skončí dňom
doručenia písomnej Výpovede druhej zmluvnej strane,
VšZP je opráVnená odstúpiť od zmluvy ivprlpade ak zistí, že plevádzkovatel je zveréjnený
V zozname osób u ktoných nastalidóVody na zruŠenie registrácie dane z pridanej hodnoty podla §
81 ods, 4 písm, b) druhého bodu zákona č. 22212004 z_z_ o dani z pl dane) hodnoty Vznení
neskolších predpisov ktorý V žmysle § 69 ods, 15 tohto zákona zvelejňlje Finaněné riaditeístvo
slovenskej repub]iky na portáli Finančnej spráVy slovenskej republiky, Zmluva zaniká dňom
písomného doručenia o odstúpení prevádzkovatelovi,
VšzP rná právo na náhradu škody, ktolá jej preukázatélne Vznikla nesplnením Vlastnej daňovej
povinnosti prevádžkovatela, platcu DPH V zmysle § 78 zákona č, 22212004 z.z_ ó dani z plidand]
hodnoty v znení néskorších predpisov a následne uplatnením ručénia za daň Voči
prevádzkovatelovi V zmysle §69b tohto zákona. VšZP má zároveň právo lplatniť
u prevádzkovatela i tlovy konania. ktoré jej Vzniknú V konaní podía § 69b zákona č,22212004 z_z,
s prísl!šnýín daňovým úradom,
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5,

6

7.

8

VšzP je opráVnená odstúpiť od zmluvy i V prípade, ak sa prevádzkovatel stane dlžníkom
poistného na zdravotné poistenie VšzP, V tomto prlpade zmlL]Va zaniká dňom doručenia
oznámenia o odstúpení od zmluvy prevádzkovatétovr,
VšzP je oprávnená jednoskanne zapoóItat' svo]e pohladáVky, ktoré jej vznikli Voči
prevádzkovatélovi z dóvodu ručénia podta § 69b zákóna č. 222l2ao4 z,z,
Zmluvné skany sa zavázujú Vzájomne si oznámiť každú zmenu skutočnosti, ktorá móže mat'vplyv
na plnenié tejto zmluvy (napr, zrušenie prevádzky, zmena adresy á kontaktných údajov),
Ak niektorá zmluvná stlana nesplní svoj závázok podta ods, 4 tohto článku druhá zmlL]vná skana
je opíávnená odstúpit'od zmluvy, Vtomto prípade zmluva zaniká dňom doručenia oznamenla
o odstúpení druhej zmluvnej stlane,

9, zmluvu je možné zmenit'alebo doplniť len formou pisomných dodatkov podpísaných obidvomi
zmluVnými stranami,

10 zmluva ]e Vyhotovéná V dvoch rovnopisoch, z ktonich každá zmluvná §trana obdží po jednom

v spišskej Novejvsi, d ň.!.7. .?.,.?_.!.1.. V Bratislave, dňa

Ján Maqdoško ln9, Marcel Forai, [4PH
predseda predstavenstva
Všeobecnej .a.avotnej poisťovne,

íiaditel
spráVy telovýchoVných zariadení a.s


