
 

 

INFO PRO WEB 
 
 

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI 

 
 

I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
1. Spoločnosť:     Vojenské zdravotnícke zariadenia, a.s. 

Teplická 81, 921 01 Piešťany 
 
 
 
 
 

2. Združenie:  Česká a Slovenská Obec Dělostřelecká Praha 
    
 

II. 

Predmet zmluvy 
1. Predmetom tejto zmluvy je spolupráca spoločnosti Vojenské zdravotnícke zariadenia, a.s., so sídlom Teplická 

81, 921 01 Piešťany, IČO: 36 280 127 so združením v rámci poskytovania zliav na kúpeľné pobyty a 

ubytovanie v prevádzkach spoločnosti Vojenské zdravotnícke zariadenia, a.s. členom združenia, ktorí sú 

zároveň držiteľmi karty „Cestovný pas vojenského dôchodcu.“ Držiteľom  karty „Cestovný pas vojenského 

dôchodcu.“ sa rozumie osoba, ktorej bola táto karta združením pridelená. Zľava poskytovaná spoločnosťou 

Vojenské zdravotnícke zariadenia, a.s. sa vzťahuje na držiteľa karty a jednu ďalšiu osobu. Poskytovateľ má 

právo pri poskytovaní dohodnutých zliav žiadať od držiteľa karty aj preukaz totožnosti. V prípade 

nepredloženia požadovaných dokladov si poskytovateľ vyhradzuje právo neposkytnúť  zľavu špecifikovanú 

v Čl. III tejto zmluvy.  

 

III. 

Výška poskytovaných zliav 
1. Spoločnosť Vojenské zdravotnícke zariadenia, a.s. poskytne osobám uvedeným v Čl. II. Tejto Zmluvy za 

podmienok špecifikovaných v Článku II. tejto Zmluvy nasledujúce zľavy: 

a. Prevádzka kúpeľný ústav F. E. Scherera Piešťany: 

1. 25% zľava na komplexný kúpeľný pobyt mimo sezóny (t.j. 01.10.-31.03.) 

2. 25% zľava na komplexný kúpeľný pobyt počas sezóny (t.j. 01.04.-30.09.) 

3. 20% zľava na ubytovanie s raňajkami počas celého roka 

4. 20% zľava na poskytované zdravotnícke služby 

 

b. Prevádzka Hotel a klimatické kúpele Tatranské Zruby: 

1. 50% zľava na ubytovacie služby mimo sezóny (t.j. 10.01.-12.02., 06.03.-20.04., 27.04.-

03.07., 19.09.-21.12.) 

2. 30% zľava na ubytovacie služby počas sezóny (t.j. 13.02.-05.03., 21.04.-26.04., 04.07.-

18.09., 22.12.-04.01.) 

3. 15% zľava na „Senior pobyt“  

 

4. Tieto dohodnuté zľavy pre združenie nie je možné kombinovať s akýmikoľvek inými zľavami na nákup 

služieb od spoločnosti Vojenské zdravotnícke zariadenia, a.s.. Zľavy na služby vo výške dohodnutej v bode 1. 

tohto článku Zmluvy o spolupráci budú osobám uvedeným v Čl. II. Tejto Zmluvy za podmienok 

špecifikovaných v Článku II. tejto Zmluvy poskytnuté z ceny služieb uvedených v „Cenníku kúpeľného 

pobytu a hotelového ubytovania“ pre prevádzku Kúpeľný ústav F. E. Scherera a z „Cenníku Ubytovania 

Balíku služieb a cenníku Stravovacích služieb“ pre prevádzku Hotel a klimatické kúpele Tatranské Zruby  

 

IV. 



Doba trvania zmluvy 
1. Zmluva o spolupráci je uzatvorená medzi zmluvnými stranami na dobu neurčitú s tým, že každá zmluvná 

strana je oprávnená túto zmluvu vypovedať aj bez uvedenia dôvodu. 

2. Výpovedná lehota je zmluvnými stranami dohodnutá ako dvojmesačná, pričom začína plynúť prvým dňom 

kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď zmluvy druhej strane doručená. 

Výpoveď tejto zmluvy musí mať písomnú formu. Zmluvné strany sa dohodli na domnienke doručenia 

výpovede – za doručenú výpoveď zmluvnej strane sa považuje výpoveď po uplynutí troch pracovných dní od 

jej odoslania druhou zmluvnou stranou. 

3. Táto zmluva môže byť ukončená písomnou dohodou zmluvných strán. 

4. Pri podstatnom porušení zmluvných povinností má práva dotknutá zmluvná strana od tejto zmluvy odstúpiť 

v súlade s dikciou § 344 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo na 

náhradu škody  

 

V. 

Povinnosti zmluvných strán 

 
1. Spoločnosť je povinná: 

a. po predložení karty poskytnúť jej držiteľovi a druhej oprávnenej osobe zľavy podľa Článku III. tejto 
zmluvy, po splnení podmienok v zmysle Čl. II tejto Zmluvy 

b. zaistiť informovanosť všetkých svojich zamestnancov o podmienkach poskytovania zliav 

c. oznámiť združeniu všetky zmeny týkajúce sa tejto zmluvy (adresa, kontakty, ukončenie poskytovania 
služieb na ktoré boli zľavy dohodnuté) 

2. Združenie je povinné: 

a. požiadať poskytovateľa o vydanie dostatočného počtu kariet, zabezpečiť ich distribúciu svojim 
členom a viesť evidenciu pridelených kariet podľa príslušného držiteľa karty, 

b. evidenciu podľa písm. a) tohto bodu Zmluvy je združenie povinné poskytnúť spoločnosti Vojenské 
zdravotnícke zariadenia, a.s., 

c. zabezpečiť prezentáciu spoločnosti Vojenské zdravotnícke zariadenia, a.s. v možnom rozsahu, najmä 

jej prezentáciou na svojich internetových stránkach . 

 

 

VI. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

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

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

3. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.  

4. Trvanie zmluvy: zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

5. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

6. Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že táto zmluva ani jej prílohy neobsahujú obchodné ani bankové 

tajomstvo, a že súhlasia so zverejnením jej celého obsahu ako aj obsahu jej príloh v Centrálnom registri 

zmlúv. 

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 neupravené touto zmluvou sa posudzujú podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.  

 

 

 


