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ZMLUVA O SPOLUPRÁCI 

Uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov 

 

medzi 

HOREZZA, a.s. 

Teplická 81, 921 01 Piešťany 

zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10414/T 

IČO: 36 280 127 

DIČ: 2022129384 

IČ DPH: SK2022129384 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

IBAN: SK46 0900 0000 0050 4591 1142 

v mene ktorej koná: PhDr. Július Kolocsányi, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva 

(ďalej ako „HOREZZA, a.s.“ alebo „poskytovateľ“) 

 

Prevádzky: 

Hotel Granit Piešťany – kúpeľný ústav (ďalej aj ako „Hotel PN“) 

adresa: Teplická 81, 921 01 Piešťany 

bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

IBAN: SK71 0900 0000 0050 4591 1177 

 

Hotel Granit Tatranské Zruby – klimatické kúpele (ďalej aj ako  „Hotel TZ“) 

adresa: Tatranské Zruby 20002, 062 01 Vysoké Tatry 

bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

IBAN: SK93 0900 0000 0050 4591 1169  

 

Hotel Granit Smrekovica (ďalej aj ako „Hotel SM“) 

adresa: Smrekovica 7784, 034 03 Ružomberok 

bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

IBAN: SK43 0900 0000 0003 3352 7812 

 

Hotel Granit Nová Polianka – klimatické kúpele (ďalej aj ako „Hotel NP“) 

adresa: Nová Polianka 220012, 05983 Vysoké Tatry 

bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.  

IBAN: SK20 0900 0000 0051 3493 6755 

 

a 

 

Zväz vojakov Slovenskej republiky 

Hviezdoslavova 16, 911 27 Trenčín    

IČO: 31 871 453  

DIČ: 2021325383 

zapísaný: Ministerstvo vnútra SR, VVS/1-900/90-7140   

zastúpený: plk. v.v. Ing. Gabriel Merňák 

(ďalej len ako „zväz“ alebo „Zväz vojakov Slovenskej republiky“) 

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 
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Čl. I 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je spolupráca medzi spoločnosťou HOREZZA, a.s. a zväzom týkajúca 

sa poskytovania zliav z ceny ubytovania vrátane raňajok oprávneným osobám špecifikovaných 

v odseku 2 tohto článku v ubytovacích zariadeniach spoločnosti HOREZZA, a.s. a úprava 

vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri plnení predmetu tejto zmluvy. Zľavy sa 

poskytujú vo všetkých prevádzkach spoločnosti HOREZZA, a.s. 

 

2. Osoba oprávnená na poskytnutie zľavy podľa tejto zmluvy je člen zväzu, ktorý je držiteľom 

členského preukazu zväzu a má zaplatené členské príspevky v danom roku (ďalej ako 

„oprávnená osoba“). Oprávnená osoba je povinná predložiť poskytovateľovi pri poskytovaní 

služieb členský preukaz. Poskytovateľ má právo pri poskytovaní dohodnutých zliav žiadať od 

oprávnenej osoby aj preukaz totožnosti. V prípade nepredloženia požadovaných dokladov si 

vyhradzuje právo zľavu neposkytnúť. 

 

3. Zmluvné strany berú na vedomie, že služby budú poskytované v termínoch odsúhlasených 

poskytovateľom podľa kapacitných možností bez vyčlenenia ubytovacej kapacity. 

 

 

Čl. II 

Rozsah poskytovaných služieb 

 

1. Spoločnosť HOREZZA, a.s. poskytne za podmienok uvedených v tejto zmluve osobám 

oprávneným na poskytnutie zľavy v zmysle článku I ods. 2 tejto zmluvy zľavu na ubytovanie 

vrátane raňajok vo výške 30% z pultových cien. Spoločnosť HOREZZA, a.s. poskytne zľavu 

pre jednu ďalšiu osobu a jedno dieťa do 15 rokov, ktoré absolvujú pobyt spoločne s oprávnenou 

osobou. 

 

2. Spoločnosť HOREZZA, a.s. poskytne za podmienok uvedených v tejto zmluve osobám 

oprávneným na poskytnutie zľavy mimoriadnu zľavu vo výške 40% na ubytovanie a raňajky 

v termínoch od 1. apríla do 30. apríla a od 1. novembra do 30. novembra v danom roku pre 

pobyt oprávnenej osoby, jednej ďalšej osoby a jedného dieťaťa do 15 rokov. 
 

3. Spoločnosť HOREZZA, a.s. sa zaväzuje poskytnúť oprávneným osobám podľa tejto zmluvy vo 

svojich prevádzkach okrem zľavy uvedenej v čl. II ods. 1 tieto výhody: 

a) Hotel PN: 

- voľný vstup do bazénov, denne počas otváracích hodín; 

- pri pobyte dlhšom viac ako 2 noci môže osoba oprávnená podľa tejto zmluvy využiť možnosť 

bezplatne absolvovať maximálne 1 liečebnú procedúru uvedenú v prílohe č. 1 tejto zmluvy; 

- pri pobyte dlhšom viac ako 5 nocí môže osoba oprávnená podľa tejto zmluvy využiť možnosť 

bezplatne absolvovať maximálne 2 liečebné procedúry uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy; 

Pri vybraných liečebných procedúrach je nutné absolvovať predchádzajúcu lekársku prehliadku. 

V tomto prípade je oprávnená osoba podľa tejto zmluvy povinná priniesť svoju zdravotnú 

dokumentáciu. Osoba oprávnená podľa tejto zmluvy je povinná podstúpiť predchádzajúcu 

lekársku prehliadku pred absolvovaním akejkoľvek liečebnej procedúry podľa prílohy č. 1, 

v prípade ak je staršia ako 74 rokov. Jednorazová lekárska prehliadka počas pobytu je bezplatná. 

 

b) Hotel TZ: 

- pri pobyte dlhšom viac ako 2 noci, môže osoba oprávnená podľa tejto zmluvy využiť možnosť 

bezplatne absolvovať maximálne 1 liečebnú procedúru uvedenú v prílohe č. 2 tejto zmluvy; 

- pri pobyte dlhšom viac ako 5 nocí môže osoba oprávnená podľa tejto zmluvy využiť možnosť 

bezplatne absolvovať maximálne 2 liečebné procedúry uvedené v prílohe č. 2 tejto zmluvy; 

Pri vybraných liečebných procedúrach je nutné absolvovať predchádzajúcu lekársku prehliadku. 

V tomto prípade je oprávnená osoba podľa tejto zmluvy povinná priniesť svoju zdravotnú 
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dokumentáciu. Osoba oprávnená podľa tejto zmluvy je povinná podstúpiť predchádzajúcu 

lekársku prehliadku pred absolvovaním akejkoľvek liečebnej procedúry podľa prílohy č. 2, 

v prípade ak je staršia ako 74 rokov. Jednorazová lekárska prehliadka počas pobytu je bezplatná. 

 

c) Hotel NP: 

- pri pobyte dlhšom viac ako 2 noci, môže osoba oprávnená podľa tejto zmluvy využiť možnosť 

bezplatne absolvovať maximálne 1 liečebnú procedúru uvedenú v prílohe č. 3 tejto zmluvy; 

- pri pobyte dlhšom viac ako 5 nocí môže osoba oprávnená podľa tejto zmluvy využiť možnosť 

bezplatne absolvovať maximálne 2 liečebné procedúry uvedené v prílohe č. 3 tejto zmluvy; 

Pri vybraných liečebných procedúrach je nutné absolvovať predchádzajúcu lekársku prehliadku. 

V tomto prípade je oprávnená osoba podľa tejto zmluvy povinná priniesť svoju zdravotnú 

dokumentáciu. Osoba oprávnená podľa tejto zmluvy je povinná podstúpiť predchádzajúcu 

lekársku prehliadku pred absolvovaním akejkoľvek liečebnej procedúry podľa prílohy č. 3, 

v prípade ak je staršia ako 74 rokov. Jednorazová lekárska prehliadka počas pobytu je bezplatná. 

 

d) Hotel SM: 

- Voľný vstup do wellness zariadenia na 2 hodiny a vírivky na 15 min. denne počas otváracích 

hodín. 

 

4. Ceny ubytovania, ceny ostatných služieb a storno podmienky sú uvedené v cenníkoch, ktoré sa 

nachádzajú na webovej stránke www.granithotels.sk. 

 

5. Dohodnuté zľavy nie je možné kombinovať s inými zľavami na ubytovanie. Zľavy na 

ubytovanie budú poskytnuté z ceny ubytovania podľa platného cenníka v zmysle odseku 3 tohto 

článku. 

 

6. Osoba oprávnená podľa tejto zmluvy je povinná vykonať rezerváciu pobytu minimálne 30 

kalendárnych dní pred nástupom na pobyt.  

 

 

Čl. III 

Trvanie a ukončenie zmluvy 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31. 12. 2024. 

 

2. Platnosť zmluvy možno ukončiť vzájomnou dohodou zmluvných strán alebo písomnou 

výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná lehota 

je dvojmesačná začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola 

výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 

 

3. Pri podstatnom porušení zmluvných povinností má  dotknutá zmluvná strana právo od tejto 

zmluvy odstúpiť. 

 

4. Podstatným porušením zmluvných povinností sa podľa tejto zmluvy rozumie: 

 

a) porušenie povinnosti podľa článku IV tejto zmluvy;  

b) zmena výšky dohodnutej zľavy; 

c) podstatná zmena podmienok poskytovania zliav dohodnutých v zmluve; 

 

 

 

 

 

http://www.granithotels.sk/
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Čl. IV 

Povinnosti zmluvných strán 

 

1. HOREZZA, a.s. sa zaväzuje: 

 

a) poskytnúť oprávneným osobám ubytovanie a ostatné služby v dohodnutej kvalite a za 

dohodnutých podmienok; 

b) poskytnúť oprávnenej osobe, jednej ďalšej osobe, jednému dieťaťu do 15 rokov zľavu v zmysle 

článku II tejto zmluvy pri splnení podmienok špecifikovaných v tejto zmluve; 

c) zaistiť informovanosť príslušných zamestnancov o podmienkach poskytovania zliav. 

 

2. Zväz sa zaväzuje: 

a) viesť evidenciu oprávnených osôb; 

b) zabezpečiť prezentáciu poskytovateľa v možnom rozsahu; 

c) oznámiť spoločnosti HOREZZA, a.s. všetky zmeny týkajúce sa tejto zmluvy (adresa, kontakty 

a pod.). 

 

Čl. V 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov, odsúhlasených 

a podpísaných oboma zmluvnými stranami.  

2. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní obdrží každá zo 

zmluvných strán jedno vyhotovenie. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva ruší a nahrádza všetky predchádzajúce zmluvy 

a dojednania zmluvných strán vzťahujúce sa na predmet zmluvy. 

4. Spory zmluvných strán týkajúce sa obsahu tejto zmluvy alebo súvisiace s touto zmluvou budú 

riešiť zmluvné strany predovšetkým vzájomným rokovaním a následnou dohodou zmluvných 

strán. 

5. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením informácie o uzatvorení zmluvy v zmysle § 5a ods. 3 

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

zákonov v platnom znení v centrálnom registri zmlúv. 

6. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá 

v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na 

znak súhlasu zmluvu podpisujú. 

8. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa posudzujú podľa príslušných ustanovení zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacimi všeobecne 

záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.  

 

  

 

Za HOREZZA,  a.s.:     Za Zväz vojakov Slovenskej republiky: 

 

 

V Bratislave, dňa     V Trenčíne, dňa             

 

 

 

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

PhDr. Július  Kolocsányi                            plk. v.v. Ing. Gabriel Merňák 

generálny riaditeľ a predseda predstavenstva  štatutár a prezident ZV SR 


