
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI POSKYTOVANÍ ZLIAV PRE ZAMESTNANCOV 
podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

medzi 
 

Obchodné meno: Bratislavský samosprávny kraj   
Sídlo: Sabinovská 16, P. O. BOX 106, 820 05 Bratislava     
IČO: 36063606     
V mene ktorej koná: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA   
Funkcia: predseda        
Kontaktná osoba: JUDr. Melánia Durdovanská (melania,durdovansk@region-bsk.sk; 0911 677380) 
(ďalej ako „KMS”) 
 
a 
 
Obchodné meno:    Dema Senica, a. s.               
Sídlo:                                          Dlhá 248/43 
IČO:  36244490  
DIČ:   2020188511 
IČ DPH: SK2020188511                 
V mene ktorej koná:  Ing. Ján Kubíček     
Funkcia:    konateľ      
Zapísaná:     Obchodný register Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa, vložka 10210/T 
Kontaktná osoba:  Mgr. Branislav Čapla (caplab@dema.bike, 0911 154 096) 
(ďalej ako „poskytovateľ”) 
 

Čl. I 
PREDMET ZMLUVY 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje , že poskytne všetkých zamestnancom Bratislavského samosprávneho kraja  (ďalej 
len „zamestnanci“) zľavy  z cien služieb a produktov ponúkaných  poskytovateľom. 

2. Bratislavský samosprávny kraj (ďalej len „BSK“) sa zaväzuje zverejniť ponuku zliav internou formou pre 
zamestnancov na základe vlastného uváženia. 
 
 

Čl. II 
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že BSK  nebude stranou zmluvy o poskytnutí služieb alebo produktov, ktorú uzavrú 
poskytovateľ a zamestnanec, a nebude preto viazaná žiadnou povinnosťou ani oprávnená z tejto zmluvy. BSK 
nezodpovedá poskytovateľovi za plnenie akýchkoľvek zmluvných ani mimozmluvných záväzkov zo strany 
zamestnancov súvisiacich so zmluvami uzavretými s poskytovateľom. 
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2. BSK nebude žiadnym spôsobom spracúvať osobné údaje zamestnancov na účely plnenia tejto zmluvy. BSK 
nebude poskytovateľovi poskytovať ani potvrdzovať osobné údaje zamestnancov. 

3. BSK sa zaväzuje spolu s ponukou zliav poskytovateľa pre zamestnancov BSK  zverejniť nasledovné informácie: 
- zamestnanec je povinný pri uplatnení zľavy uviesť, že je zamestnancom BSK 
- dohodnutá zľava bude poskytnutá zamestnancovi 

4. Zmluva sa uzatvára do 31. 12. 2020. 

5. Zmluvu je možné skončiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomnou výpoveďou zo strany BSK alebo 
zo strany poskytovateľa. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcom po 
mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveďdoručená druhej zmluvnej strane. 

6. Skončenie tejto zmluvy nemá vplyv na platnosť a účinnosť zmlúv uzavretých zamestnancami s poskytovateľom. 
 
 

Čl. III 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho 
zverejnení v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka. 

2. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana dostane dve vyhotovenia. 

3. Zmluvu je možné meniť a doplniť len písomným dodatkom podpísaným zmluvnými stranami. 

4. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré v zmluve nie sú výslovne upravené, riadia sa príslušnými 
ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 
 
 
 
 
Bratislava dňa..........................    Bratislava dňa..........................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.........................................................................   ......................................................................... 
     Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda                                                Ing. Ján Kubíček, konateľ 
 
 
 
 
 
 
 
 


