
Zmluva 

o spolupráci

ktorú v zmysle ust. §-u 269 ods. 2 Obchodného zák01míka v platnom znení uzatvorili: 

ako strana 1.: 

ako strana 2.: 

ta k to: 

Obec Trenčianske Bohuslavice 
Sídlo: Trenčianske Bohuslavice 135 
IČO : 00312061 
DIČ: 2021080028 
Bankové spojenie: 

Číslo účtu IBAN: 
Zastúpený: Darina Jurigová, starosta/ka obce 

(ďalej len„ Obec'') 

Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. 
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v 
Trenčíne oddiel Sa, vložka číslo 94/R 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
SWIFT: 
Štat. orgán: 

T.G. Masaryka 21, 914 51 Trenčianske Teplice 
34129 316 
2020386896 
SK 2020386896 
Československá obchodná banka, a.s., Trenčín  
CEKOSKBX 
Ing. Tomáš Vranka - predseda predstavenstva 
Ing. Michal Vojtáš - člen predstavenstva 

( ďalej len „ Kúpele Trenčianske Teplice" alebo „ Spoločnost"') 

Článok I. 
Predmet Zmluvy 

1. Obec Trenčianske Bohuslavice je samostatný územný samosprávny a správny celok
Slovenskej republiky. Združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt.

b._Kúpele Trenčianske Teplice sú slovenskou akciovou spoločnosťou, ktorá na základe 
osobitnej licencie poskytuje kúpeľnú liečebnú starostlivosť a využíva prírodné liečivé 
zdroje, ďalej poskytuje doplnkové služby, organizuje kultúrne a spoločenské podujatia, 
kurzy, školenia a semináre v meste Trenčianske Teplice. 

1._Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností jej účastníkov, ktoré vzniknú pri ich 
vzájonmej spolupráci v rámci vzájomných plnení v súvislosti s realizáciou projektu 
„Kúpele v regióne", pri poskytovaní plnení a zliav pri čerpaní služieb plne zaočkovanými 
osobami (v zmysle platných rozhodnutí a usmernení ÚVZ SR a RÚVZ so sídlom v 
Trenčíne), ktoré majú trvalý pobyt v obci Trenčianske Bohuslavice, a to za účelom 
sprístupnenia poskytovaných služieb občanom s bydliskom v danej Obci. 

ťíl 





- vstup do termálnych bazénov SINA, Bazén MUDr. Čapka, PII, PIII a Bazén Krym
je možný len pre plne zaočkované osoby (v zmysle definície podľa 1.4. tejto zmluvy)
s vekom nad 18 rokov, vstup do termálnych bazénov je možný len po zakúpení
vstupenky v Predaji procedúr (budova Kaštieľ);
- zľavy nie sú kumulovateľné a sú neprenosné, platia vždy pre 1 osobu, a to až po jej

preukázaní sa platným občianskym preukazom s trvalým pobytom v Obci
a potvrdením o očkovaní (potvrdením, že sa jedná o plne zaočkovanú osobu v zmysle

definície podľa 1.4. tejto zmluvy);

- vstup do bazénov je podmienený voľnou kapacitou daného bazénu ( odporúča sa
včasná rezervácia vstupu do termálnych bazénov).

Článok IV. 
Ostatné a spoločné práva a povinnosti účastníkov Zmluvy 

1. Zmluvné strany sú povinné:

zabezpečiť poskytnutie služieb, súčinnosť a plnenie na vlastné 
náklady, s odbornou starostlivosťou, riadne a včas; 

bezodkladne informovať druhého účastníka Zmluvy o všetkých podstatných 
okolnostiach týkajúcich sa vzájomných plnení; 

bez zbytočného odkladu poskytnúť druhej zmluvnej strane informácie a dodať 
dokumenty a materiály, ktoré nevyhnutne potrebuje pre riadne a včasné 
plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, pokiaľ ich poskytnutie 
neodporuje ochrane osobných údajov, obchodného tajomstva a dohode 
o mlčanlivosti;

nevyvíjať žiadne aktivity, ktoré by mohli olu-oziť záujmy alebo dobré meno 
druhého účastníka Zmluvy; 

bez zbytočného odkladu písomne informovať druhú zmluvnú stranu o všetkých 
zmenách, ktoré môžu mať vplyv na plnenie tejto zmluvy, o zmenách v názve, 
sídle, korešpondenčnej, resp. fakturačnej adrese, predmete podnikania, 
registrácii platiteľa DPH, ako i v personálnom obsadení a kontaktných 
adresách určených zástupcov zmluvných strán oprávnených rokovať 
vo veciach zmluvy. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že kontaktnými osobami, oprávnenými rokovať vo veciach
tejto zmluvy a jej plnenia sú:

za obec: Darina Jurigová, starostka obce 

za Kúpele Trenčianske Teplice: Patricia Pupáková, BSBA, marketing 

Článok V. 
Doba trvania Zmluvy a možnosti jej ukončenia 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 1.12.2021 do 28.2.2022.

2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
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6. Súčasťou tejto Zmluvy je Príloha č. 1, ktorá vymedzuje obdobie, aktuálne ceny vrátane
cien po poskytnutej zľave, ako aj konkrétnych služieb, na ktoré obyvateľ Obce získava
zľavy ako súčasť plnenia.

7. Účastníci tejto Zmluvy vyhlasujú, že obsah tejto Zmluvy zodpovedá ich skutočnej vôli,
ktorú prejavili slobodne a vážne, a že si túto Zmluvu prečítali a jej obsahu porozumeli, na
dôkaz čoho ju vlastnornčne podpísali.

V Trenčianskych Tepliciach, 

d11a: 1 O -11- 2021 

Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. 

Ing. Tomáš Vranka 
predseda predstavenstva 

Ing. Michal Vojtáš 
člen predstavenstva 

KUPELE THl)iC:IAN:-IU T[f'LICE, a.s. 
l G Maswvka 21 

914 51 Trenčiansl<f' Teplice 
IČO 34 129 316. Dlé 2020386896 

IČ DPH S1<2020386896 
-1-
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V Trenčianskych Bohuslaviciach 

v /.;./ 1. j o !Ji 1 

dna: ........................................... . 

Trenčianske Bohuslavice 

..................... 0d .... 
Darina Jurigová 

. 

starostka obce 






