
Dodatok č. 2 k Zmluve  
o poskytovaní a úhrade rodinných rekreácií a rekreácií pre dospelých                    

č. VÚSZ-230-39/2019 

 

uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)  

 

 

Čl. I. 

Zmluvné strany 

 

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia  

IČO: 00802603 

so sídlom: Špitálska 22 

812 74 Bratislava 

Slovenská republika 

bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN: SK38 8180 0000 0070 0016 9588  

v zastúpení: plk. Ing. Gustáv Tarcsi, PhD., riaditeľ VÚSZ 

(ďalej len „VÚSZ“) 

 

a 

 

HOREZZA, a. s.  

IČO: 36 280 127  IČ DPH SK2022129384 

so sídlom: Teplická 81 

921 01  Piešťany 

Slovenská republika 

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava v odd. Sa, vložka č. 10414/T 

konajúci prostredníctvom: Ing. Miloslava Slížová, MBA, predsedníčka predstavenstva 

a generálna riaditeľka 

(ďalej len „HOREZZA“) 

  

Prevádzky HOREZZA:  
 

Hotel Granit Piešťany - kúpeľný ústav  

adresa: Teplická 81 

921 01 Piešťany  

Slovenská republika 

bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.  

IBAN: SK71 0900 0000 0050 4591 1177 

(ďalej len „Hotel PN“) 

 

Hotel Granit Tatranské Zruby - klimatické kúpele  

adresa: Tatranské Zruby 2 

062 01 Vysoké Tatry 

Slovenská republika 

bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.  

IBAN: SK93 0900 0000 0050 4591 1169 

(ďalej len „Hotel TZ“) 

 



 

 

Hotel Granit Smrekovica  

adresa: Smrekovica 7784 

034 03 Ružomberok 

Slovenská republika 

bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.  

IBAN: SK43 0900 0000 0003 3352 7812 

(ďalej len „Hotel SM“) 

 

u z a t v á r a j ú  

 

v zmysle § 269 ods. 2  a nasl. Obchodného zákonníka tento Dodatok č. 2 k zmluve 

o poskytovaní a úhrade rodinných rekreácií a rekreácií pre dospelých  

(ďalej len „dodatok č. 2“) 

 

Čl. II. 

Predmet dodatku 

 

(1) Zmluvné strany sa dohodli, že príloha č. 5 zmluvy o poskytovaní a úhrade rodinných 

rekreácií a rekreácií pre dospelých č. VÚSZ-230-39/2019 (ďalej len „Zmluva“) sa ruší 

a nahrádza sa novou prílohou č. 5, ktorá tvorí prílohu tohto dodatku. 

 

Čl. III. 

Všeobecné a záverečné ustanovenia 

 

(1) Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené.  

(2) Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že dodatok č. 2 neobsahuje obchodné ani 

bankové tajomstvo. 

(3) Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom dva rovnopisy dostane 

VÚSZ a dva rovnopisy HOREZZA. 

(4) Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok č. 2 prečítali, všetky jeho ustanovenia sú im 

jasné a zrozumiteľné, pričom dostatočným spôsobom vyjadrujú vážnu a slobodnú vôľu 

oboch zmluvných strán zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje 

vlastnoručné podpisy. 

(5) Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami 

oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia 

v príslušnom registri. 

(6) Dodatok č. 2 sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.    

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 

o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

 

V Bratislave dňa                      V Bratislave dňa                   

 

 

plk. Ing. Gustáv Tarcsi, PhD.                     Ing. Miloslava Slížová, MBA 

           riaditeľ VÚSZ            predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka 

                      HOREZZA, a. s. 



 

 

Príloha č. 5 

Cenník na rok 2020 

 

HOREZZA, a. s. Hotel Granit Tatranské Zruby - klimatické kúpele 

HOREZZA, a. s. Hotel Granit Smrekovica 

HOREZZA, a. s. Hotel Granit Piešťany - kúpeľný ústav  
 

P.č. Kategória 

Ú
h

ra
d

a
 

PLATBY 2020 - s 

Základné lôžko ( € ) 

VÚSZ ÚP 

1/1 Vojak 1/3 30,00 15,00 

1/2 manžel/ka 1/3 30,00 15,00 

1/3 dieťa do 10 r. 1/4 30,00 10,00 

1/4 dieťa nad 10 r. 1/3 30,00 15,00 

2/1 Zamestnanec 1/3 30,00 15,00 

2/2 manžel/ka 1/3 30,00 15,00 

2/3 dieťa do 10 r. 1/4 30,00  10,00 

2/4 dieťa nad 10 r. 1/3 30,00 15,00 

3/1 

Výsluhový dôchodca, ktorý nedovŕšil vek 

potrebný na vznik nároku na starobný dôchodok 

podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení 

1/2 22,50 22,50 

3/2 

manžel/ka, ktorý/á nedovŕšil/a vek potrebný 

na vznik nároku na starobný dôchodok podľa 

všeobecných predpisov o sociálnom poistení 

2/3 15,00 30,00 

3/3 

manžel/ka, ktorý/á dovŕšil/a vek potrebný na  

vznik nároku na starobný dôchodok  podľa 

všeobecných predpisov o sociálnom poistení 

1/2 22,50 22,50 

3/4 dieťa do 10 r. 1/2 20,00 20,00 

3/5 dieťa nad 10 r. 2/3 15,00 30,00 

4/1 

Výsluhový dôchodca, ktorý dovŕšil vek 

potrebný na vznik nároku na starobný dôchodok 

podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení 

1/3 30,00 15,00 

4/2 

manžel/ka, ktorý/á nedovŕšil/a vek potrebný 

na vznik nároku na starobný dôchodok podľa 

všeobecných predpisov o sociálnom poistení 

2/3 15,00 30,00 

4/3 

manžel/ka, ktorý/á dovŕšil/a vek potrebný 

na vznik nároku na starobný dôchodok podľa 

všeobecných predpisov o sociálnom poistení 

1/3 30,00 15,00 

4/4 dieťa do 10 r. 1/3 30,00 10,00 

4/5 dieťa nad 10 r. 1/2 22,50 22,50 

 
 

PLATBY 2020 - s - platby VÚSZ z osobitného účtu MO SR a účastnícke poplatky   

VÚSZ - príspevok  

ÚP - účastnícky poplatok - platí rekreant 

Úhrada – úhrada rekreanta vyjadrená v pomere k celkovej cene 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                      

P.č. Kategória 

Ú
h

ra
d

a
 

PLATBY 2020 - s 

Základné lôžko ( € ) 

VÚSZ ÚP 

5/1 

Voj.veterán, ktorý nedovŕšil vek potrebný na vznik 

nároku na starobný dôchodok podľa všeobecných 

predpisov o sociálnom poistení  

1/2 22,50 22,50 

5/2 

manžel/ka, ktorý/á nedovŕšil/a vek potrebný 

na vznik nároku na starobný dôchodok podľa 

všeobecných predpisov o sociálnom poistení 

2/3 15,00 30,00 

5/3 

manžel/ka, ktorý/á dovŕšil/a vek potrebný 

na vznik nároku na starobný dôchodok podľa 

všeobecných predpisov o sociálnom poistení 

1/2 22,50 22,50 

5/4 dieťa do 10 r. 1/2 20,00 20,00 

5/5 dieťa nad 10 r. 2/3 15,00 30,00 

6/1 

Voj.veterán, ktorý dovŕšil vek potrebný na vznik 

nároku na starobný dôchodok podľa všeobecných 

predpisov o sociálnom poistení  

1/3 30,00 15,00 

6/2 

manžel/ka, ktorý/á nedovŕšil/a vek potrebný 

na vznik nároku na starobný dôchodok podľa 

všeobecných predpisov o sociálnom poistení 

2/3 15,00 30,00 

6/3 

manžel/ka, ktorý/á dovŕšil/a vek potrebný 

na vznik nároku na starobný dôchodok podľa 

všeobecných predpisov o sociálnom poistení 

1/3 30,00 15,00 

6/4 dieťa do 10 r. 1/3 30,00 10,00 

6/5 dieťa nad 10 r. 1/2 22,50 22,50 

7/1 

Vdova (po dôchod.), ktorá nedovŕšila vek potrebný 

na vznik nároku na starobný dôchodok podľa 

všeobecných predpisov o sociálnom poistení 

1/2 22,50 22,50 

7/2 dieťa do 10 r. 1/2 20,00 20,00 

7/3 dieťa nad 10 r. 2/3 15,00 30,00 

8/1 

Vdova (po dôchod.) ktorá dovŕšila vek potrebný 

na vznik nároku na starobný dôchodok podľa 

všeobecných predpisov o sociálnom poistení 

1/3 30,00 15,00 

8/2 dieťa do 10 r. 1/3 30,00 10,00 

8/3 dieťa nad 10 r. 1/2 22,50 22,50 

9/1 Vdova - vdovec (po PV-§ 69, odst.4.) - 45,00 0,00 

9/2 dieťa do 10 r. - 40,00 0,00 

9/3 dieťa nad 10 r. - 45,00 0,00 

 

 
PLATBY 2020 - s - platby VÚSZ z osobitného účtu MO SR a účastnícke poplatky   

VÚSZ - príspevok  

ÚP - účastnícky poplatok - platí rekreant 

Úhrada – úhrada rekreanta vyjadrená v pomere k celkovej cene 



 

 

Cenník  pre  turnus počas jarných prázdnin, veľkonočný,  vianočný a  silvestrovský 

turnus na rok 2020 

 

HOREZZA, a. s. Hotel Granit Tatranské Zruby - klimatické kúpele 

HOREZZA, a. s. Hotel Granit Smrekovica 

HOREZZA, a. s. Hotel Granit Piešťany - kúpeľný ústav  

 

P.č. Kategória 

Ú
h

ra
d

a
 

PLATBY 2020 –  

jp, venoc, viano, silve  

Základné lôžko ( € ) 

VÚSZ ÚP 

1/1 Vojak 1/3 34,60 17,30 

1/2 manžel/ka 1/3 34,60 17,30 

1/3 dieťa do 10 r. 1/4 33,70 11,30 

1/4 dieťa nad 10 r. 1/3 34,60 17,30 

2/1 Zamestnanec 1/3 34,60 17,30 

2/2 manžel/ka 1/3 34,60 17,30 

2/3 dieťa do 10 r. 1/4 33,70 11,30 

2/4 dieťa nad 10 r. 1/3 34,60 17,30 

3/1 

Výsluhový dôchodca, ktorý nedovŕšil vek 

potrebný na vznik nároku na starobný dôchodok 

podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení 

1/2 25,90 26,00 

3/2 

manžel/ka, ktorý/á nedovŕšil/a vek potrebný 

na vznik nároku na starobný dôchodok podľa 

všeobecných predpisov o sociálnom poistení 

2/3 17,30 34,60 

3/3 

manžel/ka, ktorý/á dovŕšil/a vek potrebný na  

vznik nároku na starobný dôchodok  podľa 

všeobecných predpisov o sociálnom poistení 

1/2 25,90 26,00 

3/4 dieťa do 10 r. 1/2 22,50 22,50 

3/5 dieťa nad 10 r. 2/3 17,30 34,60 

4/1 

Výsluhový dôchodca, ktorý dovŕšil vek 

potrebný na vznik nároku na starobný dôchodok 

podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení 

1/3 34,60 17,30 

4/2 

manžel/ka, ktorý/á nedovŕšil/a vek potrebný 

na vznik nároku na starobný dôchodok podľa 

všeobecných predpisov o sociálnom poistení 

2/3 17,30 34,60 

4/3 

manžel/ka, ktorý/á dovŕšil/a vek potrebný 

na vznik nároku na starobný dôchodok podľa 

všeobecných predpisov o sociálnom poistení 

1/3 34,60 17,30 

4/4 dieťa do 10 r. 1/3 30,00 15,00 

4/5 dieťa nad 10 r. 1/2 25,90 26,00 

 

 
PLATBY 2020 - jp, venoc, viano, silve - platby VÚSZ z osobitného účtu MO SR a účastnícke poplatky  

VÚSZ - príspevok  

ÚP - účastnícky poplatok - platí rekreant 

Úhrada – úhrada rekreanta vyjadrená v pomere k celkovej cene 

 

 

 

 



 

 

P.č. Kategória 

Ú
h

ra
d

a
 

PLATBY 2020 –  

jp, venoc, viano, silve 

Základné lôžko ( € ) 

VÚSZ ÚP 

5/1 

Voj.veterán, ktorý nedovŕšil vek potrebný na vznik 

nároku na starobný dôchodok podľa všeobecných 

predpisov o sociálnom poistení  

1/2 25,90 26,00 

5/2 

manžel/ka, ktorý/á nedovŕšil/a vek potrebný 

na vznik nároku na starobný dôchodok podľa 

všeobecných predpisov o sociálnom poistení 

2/3 17,30 34,60 

5/3 

manžel/ka, ktorý/á dovŕšil/a vek potrebný 

na vznik nároku na starobný dôchodok podľa 

všeobecných predpisov o sociálnom poistení 

1/2 25,90 26,00 

5/4 dieťa do 10 r. 1/2 22,50 22,50 

5/5 dieťa nad 10 r. 2/3 17,30 34,60 

6/1 

Voj.veterán, ktorý dovŕšil vek potrebný na vznik 

nároku na starobný dôchodok podľa všeobecných 

predpisov o sociálnom poistení  

1/3 34,60 17,30 

6/2 

manžel/ka, ktorý/á nedovŕšil/a vek potrebný 

na vznik nároku na starobný dôchodok podľa 

všeobecných predpisov o sociálnom poistení 

2/3 17,30 34,60 

6/3 

manžel/ka, ktorý/á dovŕšil/a vek potrebný 

na vznik nároku na starobný dôchodok podľa 

všeobecných predpisov o sociálnom poistení 

1/3 34,60 17,30 

6/4 dieťa do 10 r. 1/3 30,00 15,00 

6/5 dieťa nad 10 r. 1/2 25,90 26,00 

7/1 

Vdova (po dôchod.), ktorá nedovŕšila vek potrebný 

na vznik nároku na starobný dôchodok podľa 

všeobecných predpisov o sociálnom poistení 

1/2 25,90 26,00 

7/2 dieťa do 10 r. 1/2 22.50 22.50 

7/3 dieťa nad 10 r. 2/3 17,30 34,60 

8/1 

Vdova (po dôchod.) ktorá dovŕšila vek potrebný 

na vznik nároku na starobný dôchodok podľa 

všeobecných predpisov o sociálnom poistení 

1/3 34,60 17,30 

8/2 dieťa do 10 r. 1/3 30,00 15,00 

8/3 dieťa nad 10 r. 1/2 25,90 26,00 

9/1 Vdova - vdovec (po PV-§ 69, odst.4.) - 51,90 0,00 

9/2 dieťa do 10 r. - 45,00 0,00 

9/3 dieťa nad 10 r. - 51,90 0,00 

 
PLATBY 2020 – jp, venoc, viano, silve - platby VÚSZ z osobitného účtu MO SR a účastnícke poplatky  

VÚSZ - príspevok  

ÚP - účastnícky poplatok - platí rekreant 

Úhrada – úhrada rekreanta vyjadrená v pomere k celkovej cene 

 

V Bratislave dňa                      V Bratislave dňa                   

 

 

plk. Ing. Gustáv Tarcsi, PhD.                     Ing. Miloslava Slížová, MBA 

           riaditeľ VÚSZ            predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka 

                      HOREZZA, a. s. 


