
Číslo: ............. 
 
 

Z M L U V A 
o vypracovaní znaleckého posudku  

 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 
 (ďalej len „zmluva“) 

Zmluvné strany: 
 
Objednávateľ:   Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 
    Mamateyova 17 
    850 05  Bratislava        
štatutárny zástupca:                Ing. Marcel Forai, MPH - predseda predstavenstva 
IČO:     35937874 
DIČ:     2022027040 
IČ DPH:    SK 2022027040  
Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 
číslo účtu:    7000182424/8180 
údaj o zápise do OR:    Okresný súd Bratislava I, vl. č. 3602/B, odd. Sa 

                           /ďalej len objednávateľ/   
a 
 
Zhotoviteľ:   ................................ 

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

................................ 
štatutárny zástupca:  ................................ 
bankové spojenie:  ................................ 
č. účtu:   ................................ 
IČO:    ................................ 
IČ DPH:   ................................. 
údaj o zápise do OR:  ................................. 
    /ďalej len zhotoviteľ/  

 
Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania v zmysle 

zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 

 
 

Článok I 
Predmet zmluvy 

1.1 Zhotoviteľ je zapísaný Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky do 
zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov ako znalec evidenčné číslo 
................... (doplní uchádzač) v odbore Ekonomika a riadenie podnikov, odvetvie 
Oceňovanie a hodnotenie podnikov. Zhotoviteľ v súlade so zákonom č. 382/2004 
Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v platnom znení vypracuje pre objednávateľa znalecký posudok, ktorým 
stanoví všeobecnú hodnotu akcionárskych podielov objednávateľa v šiestich 
prírodných liečebných kúpeľoch, ktorých zoznam tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy. 
Zhotoviteľ ohodnotí akcionárske podiely objednávateľa za účelom ich predaja 
podnikateľskou metódou stanovenia všeobecnej hodnoty podniku a časti podniku 
na výnosovom princípe.  

1.2 Zhotoviteľ vyhotoví znalecký posudok v zmysle vyhlášky Ministerstva 
spravodlivosti SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 
v znení neskorších predpisov a  na základe podkladov predložených 
objednávateľom, ktorými budú auditované účtovné závierky za rok 2012 a platné 
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stanovy jednotlivých prírodných liečebných kúpeľov uvedených v Prílohe č.1 tejto 
Zmluvy. Objednávateľ prehlasuje, že ním predložené podklady budú v podobe, 
v akej mu boli predložené ako akcionárovi jednotlivých spoločností - prírodných 
liečebných kúpeľov uvedených v Prílohe č. 1 Zmluvy. Podklady poskytnuté 
v papierovej podobe budú podpísané štatutárnymi  zástupcami týchto spoločností.   

1.3 Predmet zmluvy  vyhotoví zhotoviteľ vo svojich priestoroch.  
1.4 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať vyhotovený znalecký posudok, zaplatiť za jeho 

vyhotovenie dohodnutú cenu a poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri 
vypracovaní znaleckého posudku. 

 
Článok II 

Čas plnenia 
  Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet zmluvy vypracovať a  odovzdať objednávateľovi  
v termíne najneskôr do 28.02.2014 za predpokladu, že objednávateľ dodá  podklady 
uvedené v ods. 1.2. čl. I. zmluvy v lehote do 31.01.2014. V prípade oneskoreného 
dodania podkladov sa termín odovzdania predmetu tejto zmluvy alikvotne posúva 1:1.   
 

Článok III 
Cena a platobné podmienky  

3.1 Cena prác za vypracovanie znaleckého posudku v dvoch vyhotoveniach 
v slovenskej verzii, na základe podkladov predložených objednávateľom,  je  
dohodnutá  v zmysle   vyhlášky č. 491/2004 Z.z.,  o odmenách, náhradách výdavkov 
a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov  v znení 
neskorších predpisov nasledovne : (doplní uchádzač) 
cena bez DPH    .............. eur    
DPH 20%                         .............. eur    
cena vrátane DPH    .............. eur          

   slovom: ................................................................. eur 
3.2 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť objednávateľovi faktúru za predmet zmluvy po dni 

písomného odovzdania a prevzatia znaleckého posudku v dvoch vyhotoveniach 
v slovenskej verzii na základe podkladov predložených objednávateľom. Splatnosť 
faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi a jej povinnou prílohou bude 
písomný záznam o prevzatí znaleckého posudku v dvoch vyhotoveniach 
v slovenskej verzii. 

3.3 Faktúra musí byť vyhotovená v súlade s vecne príslušnými  ustanoveniami 
všeobecne záväzných právnych predpisov v platnom znení a touto zmluvou. 
V opačnom prípade má objednávateľ právo vrátiť faktúru  zhotoviteľovi na opravu, 
resp. doplnenie, pričom nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia 
opravenej, resp. doplnenej faktúry objednávateľovi. 

 
Článok IV 

Povinnosť súčinnosti 
4.1 Zmluvné strany sa dohodli na vzájomnej informovanosti sa o všetkých otázkach a 

zmenách, ktoré súvisia s predmetom tejto zmluvy. 
4.2 Objednávateľ sa touto zmluvou zaväzuje poskytnúť  zhotoviteľovi všetky 

nevyhnutné podklady, dokumentácie a informácie, ktoré súvisia s plnením predmetu 
zmluvy.  

4.3 Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje poskytnúť objednávateľovi vysvetlenia, 
stanoviská a inštrukcie, ktoré bezprostredne súvisia s predmetom tejto zmluvy. 

4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri plnení predmetu zmluvy bude postupovať s odbornou 
starostlivosťou a v zmysle východiskových požiadaviek  objednávateľa. 
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Článok V 
Povinnosť mlčanlivosti 

5.1  Zhotoviteľ je povinný všetky údaje a informácie poskytnuté objednávateľom a získané 

počas plnenia predmetu tejto zmluvy používať len v súvislosti s plnením tejto zmluvy 
inak je povinný uchovávať ich v tajnosti, nezneužívať ich a neposkytovať tretím 
osobám. Tento záväzok zhotoviteľa trvá aj po ukončení tohto zmluvného vzťahu.  

5.2  Porušenie mlčanlivosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných povinností. 
5.3. V prípade vzniku škody z dôvodu porušenia povinnosti zhotoviteľa uvedenej v ods. 

5.1 tohto článku zmluvy, je  zhotoviteľ povinný túto nahradiť objednávateľovi v plnej 
výške. 

 
Článok VI 
Sankcie 

6.1 V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží termín odovzdania znaleckého posudku podľa čl. II 
zmluvy má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 eur za 
každý deň omeškania. 

6.2 Zhotoviteľ má nárok, v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, uplatniť 
si úrok z omeškania podľa Obchodného zákonníka.  

 
 

Článok VII 
Záverečné ustanovenia 

7.1 Táto zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, objednávateľ obdrží dva exempláre 
a  zhotoviteľ jeden exemplár.  

7.2 Zmluva sa stáva platnou dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnou 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa § 47a 
Občianskeho zákonníka v platnom znení.   

7.3 Ak dôjde v priebehu plnenia predmetu zmluvy k takým skutočnostiam, ktoré budú 
vyžadovať zmenu tejto zmluvy, je možné ju urobiť dodatkom podpísaným obidvomi 
zmluvnými stranami. 

7.4 Vzťahy touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a 
prekladateľoch  v platnom znení a súvisiacimi predpismi. 

7.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 
súhlasu, že ju uzatvárajú slobodne, vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných 

podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali. 
 
 
V Bratislave, dňa  ........................ 
 
 
 
Za ..........................:                                        Za Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, a.s. 

       
       

 
            .............................                       Ing. Marcel Forai, MPH 
             ............................                                                      predseda predstavenstva                  
 

 
Prílohy :  
Príloha č. 1 -  Zoznam prírodných liečebných kúpeľov 
Príloha č. 2 - Výpis z OR SR zhotoviteľa (doloží uchádzač) 
Príloha č. 3 - Doklad o pridelení evidenčného čísla znalca, list MS SR č. ......... (doloží 
uchádzač) 
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Príloha č.1 
 
 

Zoznam kúpeľov na stanovenie všeobecnej hodnoty akcionárskych podielov VšZP 
 

  Emitent cenného papiera Sídlo IČO 

1. KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s. Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava 31714455 

2. Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. T.G. Masaryka 21, 914 51 Trenčianske Teplice 34 129 316 

3. KÚPELE LÚČKY, a.s. 034 82 Lúčky 31 633 218 

4. Prírodné jódové kúpele Číž, a.s. 980 43 Číž 31 642 331 

5. Kúpele Dudince, a.s. Kúpeľná 106, 962 71 Dudince 31 642 713 

6. Liečebné termálne kúpele, a.s. (Sklené Teplice) Sklené Teplice100, 966 03 Sklené Teplice 31 642 721 

7. Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice a.s. Tichá 34, 811 02 Bratislava 31 642 284 

8. KÚPELE LUČIVNÁ, a.s. Lučivná 290, 059 31 Lučivná 31 714 480 

 
 


