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Číslo z Centrálneho registra zmlúv Úradu PSK: 1725/2021/OM 

Osobitná zmluva    
uzavretá dnešného dňa v zmysle § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

medzi : 
 
Obchodné meno:  Prešovské zdravotníctvo, a.s. 
Sídlo:   Nemocničná 7, 066 01 Humenné 
Adresa pre doručovanie:   Trade Center, ul. Trieda SNP 37/395, 040 11 Košice 
IČO:   46 758 054 
DIČ:   2023586950 
IČ DPH:   SK 2023586950   
Zastúpený:  MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH, predseda predstavenstva 
   Ing. Tomáš Valaška, FCCA, člen predstavenstva   
Registrácia:  v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 10448/P 
email na doručovanie: robert.rusnak@svetzdravia.com (ďalej „Prešovské zdravotníctvo, a.s.“) 

a 
Obchodné meno:  Vranovská nemocnica, a.s. 
Sídlo:   M. R. Štefánika 187/177B, 093 27  Vranov nad Topľou 
IČO:   47 249 021 
DIČ:   2023814793 
IČ DPH:   SK 2023586950   
Zastúpený:  MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH, predseda predstavenstva 
   Ing. Tomáš Valaška, FCCA, podpredseda predstavenstva   
Registrácia:  v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 10475/P 
email na doručovanie: robert.rusnak@svetzdravia.com (ďalej „Vranovská nemocnica, a.s.“) 

a 
Obchodné meno:  VRANOVITAL, s. r. o. 
Sídlo:   M.R.Štefánika 2673/212/A, 093 01  Vranov nad Topľou  
IČO:   52 892 379 
DIČ:   2121 16 70 81 
IČ DPH:   --- 
Zastúpený:  MUDr. Patrik Jakubek, konateľ 
Registrácia:  v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 39654/P 
email na doručovanie: jakubek@atlas.sk   (ďalej len „VRANOVITAL, s.r.o. “)  

a 
Prešovský samosprávny kraj 
sídlo:   Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
IČO:    37870475 

Zastúpený:  PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda Prešovského samosprávneho kraja  
email na doručovanie:  podatelna@vucpo.sk  (ďalej len „Prešovský samosprávny kraj“) 
(Prešovské zdravotníctvo, a.s., Vranovská nemocnica, a.s.,  VRANOVITAL, s.r.o. a Prešovský samosprávny kraj spolu aj 
len „Zmluvné strany“)  
 

uzatvárajú túto 
Osobitnú zmluvu  s takto dohodnutým obsahom: 

(ďalej len „Zmluva“) 
 

 
Čl. I.  

Úvodné ustanovenia 
1.1 Spoločnosť Prešovské zdravotníctvo, a.s. v právnom postavení predávajúceho a kupujúci obchodná spoločnosť 

VRANOVITAL, s.r.o.  sú  zmluvnými stranami Zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam, dohode o účele 
využitia Predmetu kúpy, o zákaze konkurencie a o práve spätnej kúpy (ďalej len „Kúpna zmluva“) , predmetom  
ktorej je prevod nehnuteľnosti vlastníctva  z výlučného vlastníctva o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1 
Prešovského zdravotníctva, a.s.  zapísaných na liste vlastníctva č. 1376 vedeného Okresným úradom Vranov nad 
Topľou, katastrálny odbor pre katastrálne územie Vranov nad Topľou, obec Vranov nad Topľou, okres Vranov nad 
Topľou ako:  

1.1.1 pozemok evidovaný na katastrálnej mape ako parcela registra „C“, druh pozemku zastavaná plocha a 
nádvorie o výmere 1666 m2 s parcelným číslom 2565/3 (ďalej len „Pozemok 1“), 

1.1.2 pozemok evidovaný na katastrálnej mape ako parcela registra „C“, druh pozemku zastavaná plocha a 
nádvorie o výmere 281 m2 s parcelným číslom 2565/7 (ďalej len „Pozemok 2“), 
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1.1.3 pozemok evidovaný na katastrálnej mape ako parcela registra „C“, druh pozemku zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 349 m2 s parcelným číslom 2565/8; (ďalej len „Pozemok 3“) , 
1.1.4 pozemok evidovaný na katastrálnej mape ako parcela registra „C“, druh pozemku ostatná plocha o výmere 

529 m2 s parcelným číslom 2570/5; (ďalej len „Pozemok 4“)  
1.1.5 pozemok evidovaný na katastrálnej mape ako parcela registra „C“, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvoria o výmere 386 m2 s parcelným číslom 2572 (ďalej len „Pozemok 5“), 
1.1.6 stavba súpisné číslo 670, postavená na pozemku registra „C“ parcelné číslo 2565/7 o výmere 281 m2 , 

popis stavby: Liečebňa a pozemku registra „C“ parcelné číslo 2572 o výmere 386 m2, popis stavby: 
Liečebňa; príslušenstvo stavby súpisné číslo 670 tvoria:   
1.1.6.1 ploty: 

1.1.6.1.1 plot od cesty a  
1.1.6.1.2 plot zo strojového pletiva postavený na pozemku registra „C“ parcelné číslo 2570/2 

1.1.6.2 vonkajšie úpravy: 
1.1.6.2.1 vodovodná prípojka na pozemku registra „C“ parcelné číslo 2565/3, 
1.1.6.2.2 vodomerná šachta na pozemku registra „C“ parcelné číslo 2565/3,  
1.1.6.2.3 kanalizačná prípojka, 
1.1.6.2.4 spevnené plochy – vstup, areálová komunikácia s parkoviskom na pozemku registra 

„C“ parcelné číslo 2570/5, 
1.1.6.2.5  spevnené plochy – chodník na pozemku registra „C“ parcelné číslo 2565/3, 
1.1.6.2.6  vonkajšie schody na pozemku registra „C“ parcelné číslo 2565/3, 
1.1.6.2.7  premostenie na pozemku registra „C“ parcelné číslo 2565/3 
1.1.6.2.8 spevnená plocha na premostení 

všetko tak ako je popísané v Znaleckom posudku bližšie špecifikovanom v bode 1.3 tohto článku Zmluvy 
(stavba špecifikovaná v tomto bode 1.1.6 s príslušenstvom ďalej len „Stavba 1“),  

1.1.7 pozemok evidovaný na katastrálnej mape ako parcela registra „C“, druh pozemku zastavaná plocha a 
nádvorie o výmere 375 m2 s parcelným číslom 2573 (ďalej len „Pozemok 6“), 

1.1.8 stavba súpisné číslo 671, postavená na pozemku registra „C“ parcelné číslo 2573 o výmere 375 m2 , popis 
stavby: Budova, (ďalej len „Stavba 2“) 

(Pozemok 1 a Pozemok 2 a Pozemok 3 a Pozemok 4 a Pozemok 5 a Pozemok 6 a Stavba 1 a Stavba 2 ďalej spolu 
len „Predmet kúpy“ ) do výlučného vlastníctva spoločnosti VRANOVITAL, s.r.o. za podmienok dohodnutých 
v Kúpnej zmluve.    

1.2 Spoločnosť Prešovské zdravotníctvo, a.s. má záujem odplatne previesť na spoločnosť  VRANOVITAL, s.r.o.  
vlastnícke právo k Predmetu kúpy a spoločnosť VRANOVITAL, s.r.o.  má záujem nadobudnúť Predmet kúpy do 
svojho výlučného vlastníctva v spoluvlastníckom podiele o veľkosti 1/1 k celku a zároveň  je ochotná zaplatiť 
dojednanú odplatu za podmienok  dohodnutých v Kúpnej zmluve. .   

1.3 Súhlas s predajom Predmetu kúpy spoločnosti VRANOVITAL, s.r.o. udelilo Zastupiteľstvo Prešovského 
samosprávneho kraja uznesením č. 470/2020 zo dňa 25.05.2020 k súhlasu nakladania akciovej spoločnosti 
Prešovské zdravotníctvo, a.s. s nepeňažným vkladom  a následne Valné zhromaždenie spoločnosti Prešovské 
zdravotníctvo, a.s. dňa 17.09.2020 vo svojom uznesení č. 8 udelilo súhlas s predajom Predmetu kúpy spoločnosti 
VRANOVITAL, s.r.o..  

1.4 Ako zásadné  zmluvné  podmienky  boli dojednané záväzky spoločnosti VRANOVITAL, s.r.o.:   
 1.4.1. záväzok Dohodnutý účel využitia Predmetu kúpy v súlade a za podmienok dohodnutých v Kúpnej 

zmluve  (najmä  čl. II, bod 2.5.). Spoločnosť VRANOVITAL, s.r.o. rešpektuje oprávnený záujem a snahu 
spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a.s. zabezpečiť dodržanie Dohodnutého účelu využitia Predmetu 
kúpy aj v budúcnosti a preto akceptuje  požiadavkou spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a.s., aby 
spoločnosť VRANOVITAL, s.r.o. v prípade zmluvného prevodu vlastníctva Predmet kúpy na ďalšieho 
vlastníka Predmetu kúpy dojednal osobitné zmluvné podmienky na zabezpečenie prenosu tejto 
povinnosti aj na ďalších budúcich tak ako sú špecifikované v článku IX. Kúpnej zmluvy, 

 1.4.2 záväzok Zákazu konkurencie v súlade a za podmienok dohodnutých v Kúpnej zmluve (najmä čl. VIII. ). 
Spoločnosť  VRANOVITAL, s.r.o. rešpektuje oprávnený záujem a snahu spoločnosti Prešovské 
zdravotníctvo, a.s. zachovať ďalší rozvoji kvality a rozsahu poskytovania zdravotnej starostlivosti 
a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti poskytovateľom ústavnej zdravotnej 
starostlivosti Vranovská nemocnica, a.s.,  a v tejto súvislosti za podmienok dohodnutých v  Kúpnej 
zmluve a tejto Zmluve aj riešenie otázky udelenia súhlasu na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia 
Kupujúcemu (ev. budúcemu vlastníkovi Predmetu kúpy) v súvislosti so Zákazom konkurencie, ako aj 
záväzok Zákazu neprevádzkovať rehabilitačné ZZ pre Verejnosť. Spoločnosť VRANOVITAL, s.r.o. preto 
akceptuje požiadavku spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a.s., aby spoločnosť VRANOVITAL, s.r.o. 
v prípade zmluvného prevodu vlastníctva Predmetu kúpy   na ďalšieho vlastníka Predmetu kúpy dojednal 
osobitné zmluvné podmienky na zabezpečenie prenosu tejto povinnosti aj na ďalších budúcich 
kupujúcich tak, ako sú špecifikované v článku IX. Kúpnej zmluvy, 
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1.5 Nadväzne na záväzky Zmluvných strán prijaté v Kúpnej zmluve  a v záujme realizácie v nej dohodnutých práv 
a povinnosti spoločnosť Prešovské zdravotníctvo, a.s. a spoločnosť VRANOVITAL, s.r.o., ako aj spoločnosť  
Vranovská nemocnica, a.s.  súčasne  dojednávajú v tejto Zmluve bližšie  podmienky a postup pri preskúmavaní zo 
strany nezávislej autority Prešovského samosprávneho kraja, či v konkrétnom prípade došlo alebo nedošlo 
k porušeniu záväzku dodržať Dohodnutý účel využitia Predmetu kúpy, došlo alebo nedošlo k porušeniu dohodnutých 
podmienok a postupu pri záväzkoch  Zákazu konkurencie upravených v článku VIII. Kúpnej zmluvy (najmä vo vzťahu 
k udeľovaniu súhlasu s prevádzkovaním ZZ, k dodržaniu Záväzku neprevádzkovať rehabilitačné ZZ pre Verejnosť, 
záväzku Zákazu konkurencie, ....) ako aj vo vzťahu k finálnemu určeniu výšky odplaty za prípadný spätný prevod 
Predmetu kúpy  a to všetko nadväzne na podmienky dohodnuté v Kúpnej zmluve s cieľom  získať v  predmetných 
otázkach  nezávislé a objektívne konečného stanovisko  Prešovského samosprávneho kraja, ktoré bude záväzné  
a konečné pre účastníkov Kúpnej zmluvy -  spoločnosť Prešovské zdravotníctvo, a.s. a  spoločnosť VRANOVITAL, 
s.r.o..   
1.5.1 Spoločnosť Prešovské zdravotníctvo, a.s. týmto výslovne  prehlasuje, že:  

a) súhlasí s tým, aby v prípadoch dohodnutých v Kúpnej zmluve a za podmienok tejto Zmluvy  
konkrétne prípady a situácie nezávisle, odborne  a objektívne posúdil Prešovský samosprávny 
kraj za podmienok Kúpnej zmluvy a  tejto Zmluvy a   

b) nezávislé, odborné  a objektívne stanovisko Prešovského samosprávneho kraja vydané 
v konkrétnej posudzovanej veci  v súlade s a za podmienok Kúpnej zmluvy a tejto Zmluvy  sa   
zaväzuje  akceptovať za konečné.  

1.5.2 Spoločnosť VRANOVITAL, s.r.o. týmto výslovne  prehlasuje, že:  
a) súhlasí s tým, aby v prípadoch dohodnutých v Kúpnej zmluve a za podmienok tejto Zmluvy  

konkrétne prípady a situácie nezávisle, odborne  a objektívne posúdil Prešovský samosprávny 
kraj za podmienok Kúpnej zmluvy a  tejto Zmluvy a   

b) nezávislé, odborné  a objektívne stanovisko Prešovského samosprávneho kraja vydané 
v konkrétnej posudzovanej veci  v súlade s a za podmienok Kúpnej zmluvy a tejto Zmluvy  sa   
zaväzuje  akceptovať za konečné.  

1.5.3 Spoločnosť Vranovská nemocnica, a.s. nie je účastníkom Kúpnej zmluvy, ale  ako subjekt práv 
a povinností dotknutých alebo založených na základe alebo v súvislosti s Kúpnou zmluvou týmto 
výslovne prehlasuje, že v prípadoch dohodnutých v Kúpnej zmluve a za podmienok tejto Zmluvy bude 
akceptovať stanovisko Prešovského samosprávneho kraja  vydané pre  konkrétne prípady a situácie po   
nezávislom, odbornom  a objektívnom posúdení v súlade s touto Zmluvou za konečné.   

1.5.4 Ak  spoločnosť Prešovské zdravotníctvo, a.s. poruší svoj  zmluvne prijatý záväzok  podľa bodu 1.5.1 
tohto článku Zmluvy a to akceptovať nezávislé, odborné a objektívne stanovisko Prešovského 
samosprávneho kraja vydané v konkrétnej posudzovanej veci v  prípadoch dohodnutých v Kúpnej 
zmluve a za podmienok tejto Zmluvy za konečné, zaväzuje sa zaplatiť Prešovskému samosprávnemu 
kraju  zmluvnú pokutu vo výške  10.000,00 € (slovom: desaťtisíc eur); (ďalej len „Zmluvná pokuta 1“). 
Podmienkou vzniku práva Prešovského samosprávneho kraja  na zaplatenie Zmluvnej pokuty 1 
Prešovským zdravotníctvom, a.s. je: 
a) doručenie písomnej výzvy spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a.s., v ktorej  Prešovský 

samosprávny kraj  (i) skutkovo vymedzí porušenie záväzku zo strany spoločnosti Prešovské 
zdravotníctvo, a.s.  vo väzbe na bod 1.5.1  tohto článku Zmluvy tak, aby nebolo zameniteľné s iným 
prípadom porušenia a zároveň uvedie, že si uplatňuje právo na úhradu Zmluvnej pokuty 1 a (ii) 
poskytne spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a.s.  dodatočnú lehotu, ktorá nesmie byť kratšia 
ako 90 pracovných dní, na odstránenie negatívnych následkov vzniknutých porušením záväzku 
spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a.s. prijatého v bode 1.5.1 tohto článku Zmluvy (ďalej len 
„Výzva“)  a 

b) márne uplynutie lehoty stanovenej vo Výzve podľa písmena a) odrážka (ii) tohto bodu Zmluvy bez 
toho, aby v tejto lehote spoločnosť Prešovské  zdravotníctvo, a.s.  úplne odstránila negatívne 
následky vzniknuté z jej porušenia bodu 1.5.1  tohto článku Zmluvy. 

Zmluvná pokuta 1 je splatná na základe faktúry vystavenej Prešovským samosprávnym krajom v lehote 
splatnosti do 30 dní odo dňa jej doručenia spoločnosti  Prešovské zdravotníctvo, a.s..  

1.5.5 Ak  spoločnosť VRANOVITAL, s.r.o.  poruší svoj  zmluvne prijatý záväzok  podľa bodu 1.5.2 tohto článku 
Zmluvy a to  akceptovať nezávislé, odborné a objektívne stanovisko Prešovského samosprávneho kraja 
vydané v konkrétnej posudzovanej veci v  prípadoch dohodnutých v Kúpnej zmluve a za podmienok tejto 
Zmluvy za konečné, zaväzuje sa zaplatiť Prešovskému samosprávnemu kraju  zmluvnú pokutu vo 
výške  10.000,00 € (slovom: desaťtisíc eur); (ďalej len „Zmluvná pokuta 2“). 
Podmienkou vzniku práva Prešovského samosprávneho kraja na zaplatenie Zmluvnej pokuty 2 
VRANOVITAL, s.r.o.  je: 
a) doručenie písomnej výzvy spoločnosti VRANOVITAL, s.r.o.,  v ktorej  Prešovský samosprávny kraj  

(i) skutkovo vymedzí porušenie záväzku zo strany spoločnosti  VRANOVITAL, s.r.o. vo väzbe na 
bod 1.5.2  tohto článku Zmluvy tak, aby nebolo zameniteľné s iným prípadom porušenia a zároveň 
uvedie, že si uplatňuje právo na úhradu Zmluvnej pokuty 2 a (ii) poskytne spoločnosti 
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VRANOVITAL, s.r.o.  dodatočnú lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 90 pracovných dní, na 
odstránenie negatívnych následkov vzniknutých porušením záväzku spoločnosti VRANOVITAL, 
s.r.o.  prijatého v bode 1.5.2 tohto článku Zmluvy (ďalej len „Výzva“)  a 

b) márne uplynutie lehoty stanovenej vo Výzve podľa písmena a) odrážka (ii) tohto bodu Zmluvy bez 
toho, aby v tejto lehote spoločnosť  VRANOVITAL, s.r.o. úplne odstránila negatívne následky 
vzniknuté z jej porušenia bodu 1.5.2  tohto článku Zmluvy. 

Zmluvná pokuta 2 je splatná na základe faktúry vystavenej Prešovským samosprávnym krajom v lehote 
splatnosti do 30 dní odo dňa jej doručenia spoločnosti VRANOVITAL, s.r.o.   

1.5.6 Zmluvné strany sa dohodli, že uplatnenie Zmluvnej pokuty 1 podľa  bodu  1.5.4 tohto článku Zmluvy 
a/alebo  Zmluvnej pokuty 2 podľa bodu 1.5.5 tohto článku Zmluvy  zo strany Prešovského 
samosprávneho kraje nie je možné v prípadoch dohodnutých v článku V., bod 5.4 tejto Zmluvy.  

1.6 Prešovský samosprávny kraj  v rámci prenosu výkonu štátnej správy na úseku zdravotníctva a sociálnych vecí má 
záujem pomôcť Zmluvným stranám v prípade potreby  riešiť ich nesúlad :  
1.6.1 v názore či  v danom konkrétnom prípade došlo alebo nedošlo k porušeniu záväzku dodržať Dohodnutý 

účel využitia Predmetu kúpy,   
1.6.2 v názore či  v danom konkrétnom prípade došlo alebo nedošlo k porušeniu Záväzku neprevádzkovať 

rehabilitačné ZZ pre Verejnosť,   
1.6.3 v názore či  v danom konkrétnom prípade došlo alebo nedošlo k porušeniu záväzku Zákazu 

konkurencie,  
1.6.4 v otázke udeľovania písomného súhlasu Kupujúcemu (ev. aktuálnemu vlastníkovi Predmetu kúpy)  

s prevádzkovaním zdravotníckeho  zariadenia v Predmete kúpy vo väzbe na dohodnutý záväzok Zákazu 
konkurencie,     

1.6.5 v otázke posúdenia možnej budúcej  objektívnej  nemožnosti naďalej plniť záväzok dodržať Dohodnutý 
účel využitia Predmetu kúpy zo strany spoločnosti VRANOVITAL, s.r.o. ev. iného budúceho vlastníka 
Predmetu kúpy, alebo  

1.6.6 v otázke určenia výšky odplaty pre prípad spätného prevodu vlastníckeho práva k Predmetu kúpy podľa 
Kúpnej zmluvy.  

Nakoľko Prešovský samosprávny kraj  disponuje dostatkom informácií, odborných skúseností a schopností, ktoré 
sú zárukou nezávislého a odborného posúdenia predmetných otázok, spoločnosť Prešovské zdravotníctvo, a.s., 
spoločnosť Vranovská nemocnica, a.s.  a spoločnosť VRANOVITAL, s.r.o. sa zaväzujú  konečné stanovisko  vydané 
Prešovským samosprávnym krajom  vo veci plnenia záväzkov Zmluvných strán pre účely Kúpnej zmluvy v plnom 
rozsahu akceptovať. 

Čl. II.   
Predmet zmluvy  

2.1 Na základe tejto Zmluvy vo väzbe  na príslušné ustanovenia Kúpnej zmluvy  je :  
2.1.1 spoločnosť Prešovské zdravotníctvo, a.s. a spoločnosť VRANOVITAL, s.r.o.  v prípadoch 

predpokladaných Kúpnou zmluvou oprávnená požiadať Prešovský samosprávny  kraj o posúdenie 
a vydanie konečného stanoviska vo veci  porušenia záväzku dodržať Dohodnutý účel využitia Predmetu 
kúpy za podmienok Kúpnej zmluvy a tejto Zmluvy,  

2.1.2 spoločnosti VRANOVITAL, s.r.o. v prípadoch predpokladaných Kúpnou zmluvou oprávnená požiadať 
o vydanie konečného stanoviska vo veci  objektívnej nemožnosti naďalej plniť záväzok dodržať 
Dohodnutý účel využitia Predmetu kúpy  po posúdení ním uvádzaných skutkových a právnych okolností 
ako Skutočností spôsobujúcich nemožnosť plnenia záväzku Dohodnutého účelu využitia Predmetu kúpy  
za podmienok Kúpnej zmluvy a tejto Zmluvy,   

2.1.3 ktorákoľvek Zmluvná strana oprávnená  požiadať Prešovský samosprávny  kraj o opätovne posúdenie 
a o vydanie konečného stanoviska vo veci  žiadosti o udelenie súhlasu s prevádzkovaním 
zdravotníckeho zariadenia  a to za podmienok dohodnutých v Kúpnej zmluve a tejto Zmluve, 

2.1.4 Prešovský samosprávny kraj oprávnený stanoviť výšku odplaty za spätný prevod nehnuteľnosti 
tvoriacich Predmet kúpy za podmienok dohodnutých v Kúpnej zmluve a tejto Zmluve, 

2.1.5 spoločnosť Prešovské zdravotníctvo, a.s. a spoločnosť VRANOVITAL, s.r.o.  v prípadoch 
predpokladaných Kúpnou zmluvou oprávnená požiadať Prešovský samosprávny  kraj o posúdenie 
a vydanie konečného stanoviska vo veci  porušenia Záväzku neprevádzkovať  rehabilitačné ZZ pre 
Verejnosť  za podmienok Kúpnej zmluvy a tejto Zmluvy,  

2.1.6 spoločnosť Prešovské zdravotníctvo, a.s. a spoločnosť VRANOVITAL, s.r.o.  v prípadoch 
predpokladaných Kúpnou zmluvou oprávnená požiadať Prešovský samosprávny  kraj o posúdenie 
a vydanie konečného stanoviska vo veci  porušenia záväzku Zákazu konkurencie  za podmienok Kúpnej 
zmluvy a tejto Zmluvy.  

2.2 Prešovský samosprávny kraj sa zaväzuje na základe žiadosti Zmluvných strán vo väzbe na príslušné ustanovenia 

Kúpnej zmluvy a tejto zmluvy posúdiť:    

2.2.1 či došlo alebo nedošlo k porušeniu záväzku dodržať Dohodnutý účel využitia Predmetu kúpy zo strany   

spoločnosti VRANOVITAL, s.r.o. ev. prípadne každého ďalšieho aktuálneho vlastníka Predmetu kúpy 

a vydať v predmetnej veci objektívne a nezávisle písomné konečné stanovisko, ktorého obsahom bude 
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záver či v posudzovanom prípade/prípadoch došlo alebo nedošlo k porušeniu záväzku dodržať 

Dohodnutý účel využitia Predmetu kúpy, 

2.2.2 oprávnenosť požiadavky spoločnosti VRANOVITAL, s.r.o. ev. prípadne každého ďalšieho aktuálneho 

vlastníka Predmetu kúpy  odvolávajúc sa na   Skutočnosti spôsobujúce nemožnosť plnenia podľa čl. II, 

bod 2.5.6.1 Kúpnej zmluvy a vydať v predmetnej veci objektívne a nezávisle písomné konečné 

stanovisko k objektívnej nemožnosti naďalej plniť záväzok dodržania Dohodnutého účelu využitia 

Predmetu kúpy,  

2.2.3 žiadosť o udelenie súhlasu s prevádzkovaním ZZ podľa Kúpnej zmluvy,  na základe ktorej Vranovská 

nemocnica, a.s. súhlas neudelila a v predmetnej veci vydať objektívne a nezávisle písomné konečné 

stanovisko, ktorého obsahom bude záver či v posudzovanom prípade je udelený alebo neudelený súhlas 

s prevádzkovaním zdravotníckeho zariadenia,  

2.2.4 či došlo alebo nedošlo k porušeniu Záväzku neprevádzkovať rehabilitačné ZZ pre Verejnosť zo strany   

spoločnosti VRANOVITAL, s.r.o. ev. prípadne každého ďalšieho aktuálneho vlastníka Predmetu kúpy 

a vydať v predmetnej veci objektívne a nezávisle písomné konečné stanovisko, ktorého obsahom bude 

záver či v posudzovanom prípade/prípadoch došlo alebo nedošlo k porušeniu Záväzku neprevádzkovať 

rehabilitačné ZZ pre Verejnosť, 

2.2.5 znalecké posudky predložené zo strany zmluvných strán Kúpnej zmluvy a stanoviť výšku odplaty  za 

spätný prevod nehnuteľností tvoriacich Predmet kúpy a to všetko za podmienok tejto Zmluvy vo väzbe 

na Kúpnu zmluvu, 

2.2.6 či došlo alebo nedošlo k porušeniu záväzku  Zákazu konkurencie zo strany   spoločnosti VRANOVITAL, 

s.r.o. ev. prípadne každého ďalšieho aktuálneho vlastníka Predmetu kúpy a vydať v predmetnej veci 

objektívne a nezávisle písomné konečné stanovisko, ktorého obsahom bude záver či v posudzovanom 

prípade/prípadoch došlo alebo nedošlo k porušeniu záväzku Zákazu konkurencie.  

2.3 Posúdenie  konkrétnej požiadavky a  prijatie konečného stanoviska zo strany Prešovského samosprávneho kraja 

Kúpna zmluva predpokladá pre prípad:  

2.3.1 posúdenia vzniku nároku spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a.s. na zaplatenie Zmluvnej pokuty 1 

podľa čl. II, bod 2.5.3 Kúpnej zmluvy,  

2.3.2 požiadavky spoločnosti VRANOVITAL, s.r.o. ev. prípadne každého ďalšieho aktuálneho vlastníka 

Predmetu kúpy   na zrušenie záväzku dodržať Dohodnutý účel využitia Predmetu kúpy z objektívnych 

dôvodov podľa čl. II, bod 2.5.6 Kúpnej zmluvy,  

2.3.3 požiadavky na posúdenie žiadosti o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia 

podľa čl. VIII., bod 8.6.2. Kúpnej zmluvy,     

2.3.4 posúdenie vzniku nároku na uplatnenie práva spätnej kúpy zo strany spoločnosti Prešovské 

zdravotníctvo, a.s. podľa čl. X., bod 10.2, písmeno c) Kúpnej zmluvy 

2.3.5 posúdenia vzniku nároku spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a.s. na zaplatenie Zmluvnej pokuty  6 

podľa čl. VIII, bod 8.5.3 Kúpnej zmluvy,  

2.3.6 posúdenia vzniku nároku spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a.s. na zaplatenie Zmluvnej pokuty  7 

podľa čl. VIII, bod 8.7 Kúpnej zmluvy,  

2.4 Kúpna zmluva predpokladá  aj pomoc Zmluvným stranám a aktivitu zo  strany Prešovského samosprávneho kraja 

vo vzťahu k otázke určenia a výšky odplaty pri   práve spätnej kúpy zo strany spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, 

a.s. podľa čl. X., body 10.4 a 10.5 Kúpnej zmluvy.  

2.5 Spoločnosť Prešovské zdravotníctvo, a.s., spoločnosť Vranovská nemocnica, a.s. a spoločnosť VRANOVITAL, s.r.o. 

prehlasujú, že pre účely plnenia záväzkov z Kúpnej zmluvy sa zaväzujú plne rešpektovať stanovisko Prešovského 

samosprávneho kraja vydané na základe a v súvislosti s touto Zmluvou.    

2.6 Spoločnosť Prešovské zdravotníctvo, a.s., spoločnosť Vranovská nemocnica, a.s.  a spoločnosť VRANOVITAL, 

s.r.o. sa zaväzujú poskytnúť Prešovskému samosprávnemu kraju všetku potrebnú súčinnosť na plnenie tejto Zmluvy 

a zároveň sa zaväzujú takúto potrebnú súčinnosť poskytnúť aj vzájomne.  

2.7 Záväzok dodržať Dohodnutý účel využitia Predmetu kúpy prijatý Kupujúcim  je špecifikovaný v článku II., bod 2.5 

Kúpnej zmluvy a záväzok prenosu tejto povinnosti na každého v poradí ďalšieho vlastníka Predmetu nehnuteľnosti 

pre prípad zmluvného prevodu je  špecifikovaný v čl. IX. Kúpnej zmluvy.  
 

 
Čl. III.  

Postup preskúmavania a vydania konečného stanoviska Prešovským samosprávnym krajom 
3.1 V prípadoch predpokladaných Kúpnou zmluvou a bližšie špecifikovaných v  čl. II, bod 2.3 tejto Zmluvy  proces 

posúdenia konkrétnej skutkovej  veci na úrovni Prešovského samosprávneho kraja začína prijatím písomnej žiadosti 
zo strany spoločnosti  Prešovské zdravotníctvo, a.s.  a/alebo spoločnosti   VRANOVITAL, s.r.o. a/alebo spoločnosti 
Vranovská nemocnica, a.s. (ďalej len „Žiadosť“).  

3.2 Prešovský samosprávny kraj  je oprávnený vyzvať  Žiadateľa na  doplnenie Žiadosti o  iné ev. ďalšie informácie 
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a údaje  Žiadateľa (ďalej len „Doplnenie“), pričom stanoví lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 pracovných dní.   
V odôvodnených prípadoch je Žiadateľ  oprávnený požiadať Prešovský samosprávny kraj o predlženie lehoty na 
poskytnutie súčinnosti, svoju žiadosť je však povinný odôvodniť.  

3.3 Prešovský samosprávny kraj  Žiadosť (prípadne aj Doplnenie podľa bodu 3.2 tejto Zmluvy)  doručí  druhej 
zúčastnenej strane s výzvou na vyjadrenie sa a vznesenie prípadných námietok  (ďalej len „Vyjadrenie druhej 
strany“) a súčasne  stanoví lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 pracovných dní.   V odôvodnených prípadoch 
je druhá strana oprávnená požiadať o predlženie lehoty na poskytnutie Vyjadrenia druhej strany, svoju žiadosť je 
však povinná odôvodniť.      

3.4 Prešovský samosprávny kraj Vyjadrenie druhej strany podľa bodu 3.3 tejto Zmluvy  doručí Žiadateľovi  s výzvou na 
vyjadrenie sa a podanie prípadných námietok  (ďalej len „Vyjadrenie Žiadateľa“) a súčasne  stanoví lehotu na 
podanie Vyjadrenia Žiadateľa, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 pracovných dní.   V odôvodnených prípadoch je 
Žiadateľ oprávnený požiadať o predlženie lehoty na poskytnutie  Vyjadrenia Žiadateľa, svoju žiadosť je však povinný 
odôvodniť.         

3.5 Prešovský samosprávny kraj Vyjadrenie Žiadateľa podľa bodu 3.4 tejto Zmluvy  doručí druhej zúčastnenej strane   
s výzvou na vyjadrenie sa a podanie prípadných námietok  (ďalej len „Záverečné vyjadrenie druhej strany“) 
a súčasne  stanoví lehotu na podanie Záverečného vyjadrenia druhej strany, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 
pracovných dní.   V odôvodnených prípadoch je druhá strana oprávnená  požiadať o predlženie lehoty na 
poskytnutie  Záverečného vyjadrenia druhej strany, svoju žiadosť je však povinný odôvodniť.         

3.6 Na základe Žiadosti, ako aj všetkých získaných podkladov a vyjadrení oboch zúčastnených strán získaných podľa 
bodov 3.3, 3.4 a 3.5 tejto Zmluvy Prešovský samosprávny kraj vec posúdi a vydá konečné stanovisko. V prípade 
potreby je Prešovský samosprávny kraj oprávnený zvolať v posudzovanej veci aj osobné stretnutie za účelom 
doriešenia posudzovaného prípadu.  

 
Čl. IV.  

Postup pri určovaní výšky odplaty za spätný prevod nehnuteľností tvoriacich Predmet kúpy   
4.1 V prípade predpokladanom Kúpnou zmluvou a bližšie špecifikovanom v  čl. II, bod 2.4 tejto Zmluvy sú spoločnosť 

Prešovské zdravotníctvo, a.s. a spoločnosť VRANOVITAL, s.r.o. povinné v lehote 60 dní odo dňa vydania 
konečného stanoviska Prešovského samosprávneho kraja podľa bodu 10.2 písmeno c) tejto Zmluvy doručiť 
Prešovskému samosprávnemu kraju  dve originálne vyhotovenia znaleckého posudku, ktorým sa určí všeobecná 
hodnota nehnuteľností tvoriacich Predmet kúpy.   Prešovský samosprávny kraj za účelom zabezpečenia 
objektívnosti sa zaväzuje do času zaslania znaleckých posudkov druhej zmluvnej strane dodržať mlčanlivosť 
o obsahu doručených znaleckých posudkov a to nielen voči druhej spoločnosti ako zmluvnej strane  z Kúpnej 
zmluvy, ale aj všetkým ostatným tretím osobám.  

4.2  Prešovský samosprávny kraj v lehote 5 pracovných dní od obdržania oboch znaleckých posudkov podľa bodu 4.1 
tejto Zmluvy doručí spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a.s. a spoločnosti VRANOVITAL, s.r.o. jedno vyhotovenie 
znaleckého posudku, ktorého vypracovanie zabezpečila druhá spoločnosť a súčasne určí odplatu za spätný prevod 
nehnuteľností tvoriacich Predmet kúpy (ďalej len „Odplata za spätný prevod“), ktorú určí ako  aritmetický   priemer 
všeobecnej  hodnoty späť prevádzaných nehnuteľnosti tvoriacich Predmet kúpy stanovených dvomi znaleckými 
posudkami vypracovanými spoločnosťou Prešovské zdravotníctvo, a.s. a spoločnosťou VRANOVITAL, s.r.o. (ďalej 
len „Aritmetický priemer“). 

4.3  Ak rozdiel medzi Aritmetickým priemerom a všeobecnou hodnotou Predmetu kúpy  stanovenej v ktoromkoľvek 
znaleckom posudku doručenom Prešovskému samosprávnemu kraju podľa bodu 4.1 tejto Zmluvy v absolútnej 
hodnote  bude vyšší ako 20 %  Aritmetického priemeru, Prešovský samosprávny kraj v súlade s čl. X, bod 10.5 
Kúpnej zmluvy určí nezávislého  znalca na vypracovanie znaleckého posudku za účelom  určenia  všeobecnej 
hodnoty Predmetu kúpy ktorou sa určí výška Odplaty za spätný prevod.  Prešovský samosprávny kraj súčasne určí, 
ktorá spoločnosť je povinná zabezpečiť spracovanie znaleckého posudku, pričom náklady na spracovanie 
znaleckého posudku znášajú obe spoločnosti rovným dielom.   

4.4 Zmluvné strany sa zaväzujú akceptovať výšku Odplaty stanovený na základe znaleckého posudku vypracovaného 
znalcom určeným zo strany Prešovského samosprávneho kraja podľa bodu 4.3.tejto Zmluvy.  

 
Čl. V.  

Osobitné a záverečné ustanovenia 
5.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že:  

51.1 ich spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená 
5.1.2 ich právo nakladať s majetkom nebolo obmedzené zákonom, ani rozhodnutím orgánu verejnej moci 
5.1.3 vo vzťahu k prevádzanému Predmetu kúpy neprebiehajú žiadne súdne, reštitučné, exekučné, ani iné 

konania, ktoré by obmedzovali ich dispozičné právo.  
5.2 Zmluvné strany  sú si navzájom povinní oznámiť zmenu dôležitých údajov o svojej osobe, najmä zmenu adresy 

pobytu, sídla resp. adresy pre doručovanie, a to najneskôr v deň vzniku príslušnej zmeny.  
5.3 Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou sa rozumie doručenie 

písomnosti doporučene, prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 
36 631 124 na adresu účastníka Zmluvy zapísanú v deň odoslania zásielky v obchodnom registri, prípadne v inom 
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registri v ktorom je Zmluvná strana zapísaná. Ak takej adresy niet, použijú sa adresy Zmluvných strán uvedené 
v záhlaví Zmluvy. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj (i) deň, v ktorý Zmluvná strana, ktorá je adresátom, 
odoprie doručovanú písomnosť prevziať, (ii) deň, v ktorý je na zásielke preukázateľne zamestnancom pošty 
vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, 
(iii) v prípade, ak márne uplynie odberná lehota pre vyzdvihnutie zásielky na pošte deň, kedy sa odosielateľovi vrátila 
zásielka ako nedoručiteľná.   

5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že ak z akýchkoľvek  objektívnych dôvodov mimo dosahu Zmluvných strán nedôjde 
a/alebo nemôže dôjsť:  

 5.4.1 počas Lehoty dodržania Dohodnutého účelu k posúdeniu a vydaniu konečného stanoviska zo strany 
Prešovského samosprávneho kraja v prípadoch predpokladaných v čl. II., bod 2.5 a čl. X. body 10.2, 
písmeno c), 10.4 a 10.5  Kúpnej zmluvy vo väzbe  na ustanovenia  tejto Zmluvy, spoločnosť Prešovské 
zdravotníctvo, a.s. a tiež spoločnosť VRANOVITAL, s.r.o. je oprávnená požiadať o rozhodnutie tejto veci  
rozhodcov v súlade s aktuálne platnou právnou úpravou s nižšie  dohodnutými podmienkami.  Vzhľadom 
na dĺžku Lehoty dodržania Dohodnutého účelu Zmluvné strany týmto neurčujú priamo rozhodcov ale 
stanovujú, že posúdenie  prípadov predpokladaných v čl. II., bod 2.5.3 písmeno c), čl. II., bod 2.5.6.4 
a čl. X. body 10.2 písmeno c), 10.4 a 10.5  Kúpnej zmluvy   bude predložené  na rozhodnutie  
v rozhodcovskom konaní trom rozhodcom s právnickým vzdelaním podľa zákona č. 244/2002 Z. z. 
o rozhodcovskom konaní s troma rozhodcami v platnom znení (ďalej len „Zákon o rozhodcovskom 
konaní“). Zmluvné strany sa dohodli na postupe dodatočného ustanovenia súladnom s ustanovením  § 
8 odsek 2 písmeno a) Zákona o rozhodcovskom konaní, pričom sa zaväzujú pri výbere rozhodcov 
dodržať zásadu nestrannosti, nezávislosti, odbornosti, dostatočnej kvalifikácie a tiež časovej dostupnosti 
rozhodcu.  

 5.4.2 počas Lehoty Zákazu konkurencie  k posúdeniu a vydaniu konečného stanoviska zo strany Prešovského 
samosprávneho kraja v prípadoch predpokladaných v čl. VIII., bod 8.5.3, bod 8.6.2 a bod 8.7   Kúpnej 
zmluvy vo väzbe  na ustanovenia  tejto Zmluvy, spoločnosť Prešovské zdravotníctvo, a.s., spoločnosť 
Vranovská nemocnica, a.s. a tiež spoločnosť VRANOVITAL, s.r.o. je oprávnená požiadať o rozhodnutie 
tejto veci  rozhodcov v súlade s aktuálne platnou právnou úpravou s nižšie  dohodnutými podmienkami.  
Vzhľadom na dĺžku Lehoty Zákazu konkurencie Zmluvné strany týmto neurčujú priamo rozhodcov ale 
stanovujú, že posúdenie  prípadov predpokladaných v čl. VIII., bod 8.5.3, bod  8.6.2 a bod 8.7 Kúpnej 
zmluvy   bude predložené  na rozhodnutie  v rozhodcovskom konaní trom rozhodcom s právnickým 
vzdelaním podľa zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní s troma rozhodcami v platnom znení 
(ďalej len „Zákon o rozhodcovskom konaní“). Zmluvné strany sa dohodli na postupe dodatočného 
ustanovenia súladnom s ustanovením  § 8 odsek 2 písmeno a) Zákona o rozhodcovskom konaní, pričom 
sa zaväzujú pri výbere rozhodcov dodržať zásadu nestrannosti, nezávislosti, odbornosti, dostatočnej 
kvalifikácie a tiež časovej dostupnosti rozhodcu. 

5.5 V prípade ak na posúdenie danej veci je nevyhnutná súčinnosť spoločnosti VRANOVITAL, s.r.o. (ev. aktuálneho 
vlastníka Predmetu kúpy),  o ktorú Prešovský samosprávny kraj  požiadal,  avšak spoločnosť VRANOVITAL, s.r.o.   
ju v požadovanej lehote alebo požadovaným spôsobom neposkytla, a takáto nečinnosť spoločnosti VRANOVITAL, 
s.r.o.  je spôsobilá ovplyvniť vydanie, prípadne obsah  konečného stanoviska Prešovského samosprávnej kraja, 
v takom prípade sa pre vznik práva spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a.s. na zaplatenie Zmluvnej pokuty 1 
splnenie podmienky uvedenej  v bode 2.5.3 písmeno c) Kúpnej zmluvy  a pre  vznik práva spoločnosti Prešovské 
zdravotníctvo, a.s. na uplatnenie práva spätnej kúpy splnenie podmienky uvedenej  v bode 10.2 písmeno c), bod 
10.4 a 10.5  Kúpnej zmluvy nevyžaduje.          

5.6 V prípade ak na posúdenie danej veci je nevyhnutná súčinnosť spoločnosti VRANOVITAL, s.r.o. (ev. aktuálneho 
vlastníka Predmetu kúpy),  o ktorú Prešovský samosprávny kraj  požiadal,  avšak spoločnosť VRANOVITAL, s.r.o.   
ju v požadovanej lehote alebo požadovaným spôsobom neposkytla, a takáto nečinnosť spoločnosti VRANOVITAL, 
s.r.o.  je spôsobilá ovplyvniť vydanie, prípadne obsah  konečného stanoviska Prešovského samosprávnej kraja, 
v takom prípade sa pre vznik práva spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a.s. na zaplatenie Zmluvnej pokuty 6 
splnenie podmienky uvedenej  v bode 8.5.3 písmeno c) Kúpnej zmluvy.   

5.7 Zmluva nadobúda platnosť  dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť   v súlade 
s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia. Zmluvné strany sa dohodli, že zverejnenie Zmluvy podľa predchádzajúcej vety zabezpečí Prešovský 
samosprávny kraj spôsobom obvyklým spôsobom.     

5.8 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do dňa uplynutia Lehoty dodržania Dohodnutého účelu podľa čl. II.,  bod 2.5 
Kúpnej zmluvy a dňa uplynutia Lehoty Zákazu konkurencie podľa čl. VIII. Kúpnej zmluvy, pričom je pre určenie 
uplynutia doby určitej podľa tejto Zmluvy je rozhodujúci posledný deň tej z  lehôt, ktorá uplynie neskôr .  

5.9 Práva Zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy nemôže žiadna Zmluvná strana (veriteľ) postúpiť na tretiu osobu 
bez predchádzajúceho písomného súhlasu Zmluvnej strany, ktorá má povinnosť zodpovedajúcu týmto právam 
(dlžník). 

5.10 Právny vzťah založený touto Zmluvou sa spravuje slovenským právnym poriadkom. Vzťahy medzi Zmluvnými 
stranami, ktoré nie sú výslovne upravené touto Zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodným zákonníkom, ako aj 
ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
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5.11 Túto Zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomným dodatkom podpísaným obidvoma Zmluvnými stranami.  
5.12 Táto Zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku, v troch  rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží každá 

Zmluvná strana. 
5.13 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky prípadné spory, do ktorých sa pri plnení tejto Zmluvy dostanú, budú riešené 

predovšetkým dohodou; ak nedôjde k dohode platí, že spory budú rozhodované súdmi Slovenskej republiky. 
5.14 Ak sa niektoré ustanovenie tejto Zmluvy stane alebo ukáže byť neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to 

ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú 
dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým ustanovením, ktoré zodpovedá pôvodne 
zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia. Do doby dosiahnutia dohody medzi Zmluvnými 
stranami platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov zvoleného právneho poriadku 

5.15 Ak táto Zmluva odkazuje na konkrétne ustanovenia právnych predpisov, ide o odkazy na znenie týchto ustanovení 
účinné ku dňu uzavretia tejto Zmluvy. Ak sa po uzavretí tejto Zmluvy stanú odkazy podľa predchádzajúcej vety 
neaktuálnymi (v dôsledku prečíslovania príslušného ustanovenia, nahradenia príslušného právneho predpisu iným 
právnym predpisom alebo z iného dôvodu), strácajú tieto odkazy záväznosť a použijú sa len ako výkladové pravidlo 
pri aplikácii ustanovenia právneho predpisu, ktoré sa na daný prípad vzťahuje; to sa obdobne vzťahuje aj na odkazy 
na ustanovenia tejto Zmluvy alebo iných zmlúv, ktoré sú uvedené v tejto Zmluve. 

5.16 Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov Zmluvných strán, pri 
spoločnosti VRANOVITAL, s.r.o. aj na aktuálnych vlastníkov Predmetu kúpy.    

5.17  Zmluvné strany obsahu Zmluvy porozumeli, vyhlasujú že táto bola uzavretá podľa ich pravej a slobodnej vôle, 
nebola uzatvorená v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom túto 
vlastnoručne podpisujú. 

 
Vyhlásenie Prešovské zdravotníctvo, a.s. a Vranovská nemocnica, a.s.  

týkajúce sa spracúvania osobných údajov. 
Prešovské zdravotníctvo, a.s. a Vranovská nemocnica, a.s.  spracúvajú osobné údaje uvedené v tejto Zmluve, ako 
aj ďalšie osobné údaje, ktoré súvisia s právnym vzťahom založeným touto Zmluvou. Podrobné Informácie o 
spracúvaní osobných údajov v spoločnostiach skupiny Svet zdravia a skupiny ProCare, do ktorej patrí aj Prešovské 
zdravotníctvo, a.s. a Vranovská nemocnica, a.s. sú dostupné na stránke https://www.procare.sk/wp-
content/uploads/2018/05/informacie-o-spracuvani-osobnych-udajov-pre-zakaznikov-avatelov-a-inych-obchodnych-
partnerov.pdf. Osoby konajúce pri podpise tejto Zmluvy potvrdzujú podpisom tejto Zmluvy, že sa oboznámili s 
informáciami o ochrane osobných údajov na vyššie uvedenej webovej stránke. 

 
Za Prešovské zdravotníctvo, a.s. Za Vranovská nemocnica, a.s. 
V Bratislave,   dňa 26.07.2021 V Bratislave, dňa 26. 07. 2021 

........................................................... 
v. r. MUDr. Radoslav Čuha,  MBA, MPH  
predseda predstavenstva 

V Bratislave,   dňa  26.07.2021 

............................................................ 
v. r. Ing. Tomáš  Valaška, FCCA 
člen predstavenstva 

........................................................... 
v. r. MUDr. Radoslav Čuha,  MBA, MPH 
predseda predstavenstva 

V Bratislave,   dňa  26.07.2021 

............................................................ 
v. r. Ing. Tomáš  Valaška, FCCA 
člen predstavenstva 

 

Za VRANOVITAL, s. r. o. Za Prešovský samosprávny kraj 
Vo Vranove nad Topľou, dňa  28.07.2021 V Prešove, dňa 21.07.2021 

........................................................... 
v. r. MUDr. Patrik Jakubek 
konateľ 

........................................................... 
v. r. PaedDr. Milan Majerský, PhD., 
predseda  

 


	Osobitná zmluva
	Zastúpený:  PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda Prešovského samosprávneho kraja
	Čl. I.  Úvodné ustanovenia
	Čl. II.   Predmet zmluvy
	Čl. III.  Postup preskúmavania a vydania konečného stanoviska Prešovským samosprávnym krajom
	Čl. IV.  Postup pri určovaní výšky odplaty za spätný prevod nehnuteľností tvoriacich Predmet kúpy
	Čl. V.  Osobitné a záverečné ustanovenia
	Vyhlásenie Prešovské zdravotníctvo, a.s. a Vranovská nemocnica, a.s.  týkajúce sa spracúvania osobných údajov.


