
Zmluva o spolupráci 

 na projekte „Regenerácia pracovnej sily“ 

uzavretá v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v 

znení zmien a doplnkov medzi: 

 

I. 

Zmluvné strany 

 

Obchodné meno: AQUA KUBÍN, s.r.o. 

Sídlo:  Športovcov 1182/5, 026 01 Dolný Kubín 

IČO: 36 719 170 

IČ DPH: SK2022305824 

Bankové spojenie:    VÚB, a.s. 

IBAN:       SK92 0200 0000 0024 1708 0957 

Zastúpená:  Ing. Stanislav Vilček - konateľ spoločnosti 

Zápis v OR:  Obchodný register Okresného súdu v Žiline, odd. Sro, vl. č. 18453/L 

 

ďalej len “AquaRelax“ 

 

 

a 

 

Organizácia:  VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. 

Sídlo:   J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava 

IČO:   35757442 

IČ DPH:  SK2020220862 

Bankové spojenie: Tatra banka 

IBA:   SK90 1100 0000 0026 2300 7312 

Zastúpená:  Ing. Boris Michalík – vedúci útvaru Právo a organizačné/riadiace zásady 

Zápis v OR:  Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1973/B 

 

ďalej len „Firma“ 

 

II. 

Predmet zmluvy 

 

Predmetom tejto Zmluvy je spolupráca Firmy a AquaRelax v rámci projektu Regenerácia pracovnej sily 

pre zamestnancov Firmy za týchto podmienok: 

1. zamestnanec sa pri vstupe do AquaRelax  preukáže zamestnaneckou kartou, pokiaľ si chce 

uplatniť zľavu.  Za zamestnanca sa pokladá každý, kto má platný zamestnanecký preukaz. V 

prípade zabudnutia zamestnaneckého preukazu, si nebude môcť zamestnanec uplatniť zľavu, 



2. pred vstupom do areálu je zamestnanec povinný nahlásiť pri pokladni počet osôb, aby pracovník 

recepcie mohol zaznačiť príslušný počet vstupov zamestnanca a vydať zľavnený vstup  aj  pre 

rodinných príslušníkov, ktorý počet je obmedzený na 1 dospelú osobu a  4 deti do 15 rokov. 

Dieťa do 12 rokov môže vstúpiť  iba v sprievode dospelej osoby. Zamestnanec je povinný 

dodržiavať dobu pobytu vo Vodnom svete, ktorá je dohodnutá. Prekročenie doby pobytu a 

konzumáciu jedál a nápojov zamestnanec zaplatí pri odchode v hotovosti na pokladni, podľa 

aktuálneho platného cenníka,  

 

3. AquaRelax umožní zamestnancom využívať v dohodnutom období 3-hodinový vstup do Vodného 

sveta (obsahuje aj plavecký bazén) a umožní aj zľavnený vstup pre rodinných príslušníkov, ktorý 

bude uhradený v hotovosti pri vstupe na recepcii AquaRelax, za platobných podmienok: 

 

 

Mimosezónna :  01. 04. 2017 – 30. 06. 2017 

01. 09. 2017 – 20. 12. 2017 

30 % zľava  

dieťa do 100 cm / 3 roky – grátis 

dieťa do 150 cm / 15 rokov - 4,90 € / osoba  

dieťa od 150 cm / 15 rokov, dospelý – 9,80 € / osoba 

 

 

Hlavná sezóna : 20. 12. 2017 – 31. 03. 2017 

01. 07. 2017 – 31.08.2017 

20 % zľava                            

dieťa do 100 cm / 3 roky - grátis 

dieťa do 150 cm / 15 rokov – 5,60 € / osoba  

dieťa od 150 cm / 15 rokov, dospelý – 11,20 € / osoba 

 

 

4. dohodnuté ceny sa nekombinujú s platným cenníkom, cenovými produktmi  a aktuálnymi 

zľavami v AquaRelax, 

5. akékoľvek zmeny po platnosti tejto zmluvy môžu byť vykonané prostredníctvom písomného 

dodatku, alebo na základe e-mailovej komunikácie poverenou osobou t.j. Jana Demčáková. 

 

IV. 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom po 

dni zverejnenia na webovom sídle AquaRelax, 

2. zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 31.12.2017,  

3. zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch,  z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po 

jednom, 



4. právne vzťahy v tejto zmluve neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v  Slovenskej 

republike, 

5. zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a ten 

predstavuje ich skutočnú vôľu a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy vôle 

obsiahnuté v tejto zmluve zmluvné strany považujú za určité a zrozumiteľné, vyjadrené nie 

v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvným stranám nie je známa žiadna 

okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť niektorého z ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany 

na znak svojho súhlasu s obsahom tejto zmluvy túto zmluvu podpísali. 

 

 

za AQUA KUBÍN, s.r.o. :    za VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. : 

    

 

 

 

 

pečiatka, podpis : .............................   pečiatka, podpis: ................................. 

meno: Ing. Stanislav Vilček    meno: Ing. Boris Michálik 

funkcia: konateľ funkcia: vedúci odd. Právo 

a organizačné/riadiace zásady 

v Dolnom Kubíne, dňa ...............2017   v Bratislave, dňa  ........................2017 


