
Zmluva o spolupráci a propagácii 
Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. 

uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

jotfio: 1 g Q/}- 201. 

Technické služby Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 
Sídlo: 
Prevádzka: 
Predmet činnosti: 

Zastúpená: 
IČO: 
DIČ: < 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
(ďalej len „prevádzkovateľ') 
a 
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 

A. Dubčeka 45, 965 58 Ziar nad Hronom 
M. Chrásteka 508/14, 965 01 Žiar nad Hronom 
prevádzkovanie plážového kúpaliska, krytej plavárne, masérskych 
zariadení 
Mgr. Petrom Antalom, konateľom spoločnosti 
31 609 651 . 
2020479714 
Slovenská sporiteľňa a.s. 

Sídlo: 
Zastúpená: 
IČO: 
IČ DPH: 
Zápis v registri: 

Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
(ďalej len „VšZP") 

Mamateyova 17, 850 05 Bratislava 
MUDr. Marianom Faktorom, predsedom predstavenstva 
35 937 874 
SK 2022027040 
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, 
oddiel Sa, vl.č. 3602/B 
Štátna pokladnica, Bratislava 

I. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je vzájomná spolupráca zmluvných strán pri poskytovaní zliav pre 
poistencov VšZP (ďalej len „poistencov") a propagácia VšZP v priestoroch prevádzkovateľa 
krytej plavárne M. Chrásteka 508/14, 965 01 Žiar nad Hronom. 

II. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje: 
a) poskytovať poistencom na základe preukazu poistenca na služby zľavu vo výške 50% zo 

svojho platného cenníka jeden deň v týždni - utorok 
b) umiestniť na viditeľné miesta v priestoroch prevádzkovateľa informácie o zľavách pre 

poistencov (samolepka Zmluvný partner - Zľavy pre poistencov), 
c) doručiť VšZP aktuálny cenník služieb platný najneskôr 14 kalendárnych dní pred plánovanou 

zmenou, 
d) umiestniť, počas platnosti tejto zmluvy, v priestoroch prevádzkovateľa dodaný propagačný 

materiál VšZP, 
e) zabezpečiť on-line prepojenie internetových stránok do 14 dní od podpisu zmluvy 

z internetovej stránky prevádzkovateľa na www.vszp.sk 
2. VšZP sa zaväzuje: 
a) informovať svojich poistencov o možnosti využívať zľavy podľa čl. II ods.1 písm. a) tejto 

zmluvy, 
b) za propagáciu VšZP uhradiť prevádzkovateľovi cenu dohodnutú v čl. III ods.1 tejto zmluvy, 
c) zabezpečiť on-line prepojenie internetových stránok do 14 dní od podpisu zmluvy 

z www.vszp.sk na internetovú stránku prevádzkovateľa. 

III. 
Platobné podmienky 

1. VšZP za plnenie predmetu zmluvy na dohodnuté obdobie trvania tejto zmluvy uhradí 
prevádzkovateľovi mesačne sumu bez DPH 100,- € DPH vo výške 20% 20,- €, sumu spolu 
120,- €. na základe faktúry vystavenej prevádzkovateľom. Splatnosť faktúry je 21 dní odo 

http://www.vszp.sk
http://www.vszp.sk


dňa jej doručenia poisťovni. Faktúru poskytovateľ odošle Krajskej pobočke VšZP, 
Skuteckého 22, 974 01 Banská Bystrica 

2. Ak faktúra nebude spĺňať zákonom stanovené náležitosti alebo nebude vystavená v súlade 
s touto zmluvou, má VšZP právo ju vrátiť na zmenu a doplnenie s tým, že k uvedenému dňu 
prestane plynúť lehota splatnosti pôvodnej faktúry a nová lehota začne plynúť odo dňa 
doručenia opravenej, resp. doplnenej faktúry VšZP. 

3. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu výpoveďou podľa článku VI ods.2, je povinný 
prevádzkovateľ vrátiť alikvotnú časť platby podľa článku III ods.1. To platí i v prípade, že VšZP 
bude v identickej lehote nútená odstúpiť od zmluvy v zmysle článku VI ods.3. 

IV. 
Podmienky poskytovania zliav pre poistencov 

1. Zľavu si poistenec uplatní na základe preukazu poistenca ihneď po zakúpení produktu/služby, 
pretože zľavu nie je možné poskytnúť spätne. Preukaz poistenca je neprenosný. 

2. Prevádzkovateľ bude poskytovať zľavy poistencom poisťovne počas doby platnosti tejto 
zmluvy. 

V. 
Osobitné dojednania 

1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť zmenu vstupného. 

VI. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2012. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom 
jej podpísania zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej 
zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov. 

2. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže zmluvný vzťah ukončiť výpoveďou v prípade 
podstatného porušenia zmluvy druhou zmluvnou stranou. Za podstatné porušenie sa rozumie 
porušenie povinností uvedených v článku II a článku V ods. 2. tejto zmluvy za predpokladu, že 
zmluvná strana, ktorá porušila svoju povinnosť, neodstráni tento stav ani napriek 
predchádzajúcej písomnej výzve druhej zmluvnej strany v dodatočnej lehote ňou určenej. 
Zmluvný vzťah skončí dňom doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 

3. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne si oznámiť každú zmenu skutočnosti, ktorá môže mať 
vplyv na plnenie tejto zmluvy. 

4. Zmluvu je možné zmeniť alebo doplniť len formou písomných dodatkov podpísaných 
obidvomi zmluvnými stranami. 

5. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 
jednom vyhotovení. 

V Žiar nad Hronom, dňa: J_PÍJ. 

Za pre* Mzkovateľa: 
T W m K t C K É S L U Ž B Y 

^ S S n A P H R O N O M 
syo! • á r .o. 

f . , ,,, A Dubčeka 45 

1 Kft žiar ovxcl Hronom 

.1 Igr. Peter Antal 
konatdŕféchnických služieb 

Žiar nad Hronom 

V Bratislave, dňa: 

Za VSZP: 

liH\ 

MUDr. Marián Faktor 
predseda Predstavenstva' 

Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. 

2 


