
 

 

Dohoda o spolupráci 
uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník  

 
 

medzi zmluvnými stranami 
Odborový zväz hasičov  
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 
IČO: 30811261 
V zastúpení: Mgr. Peter Šagát, prezident Odborového zväzu hasičov  
                            

a 

TODOS Bratislava, s.r.o. 
M.SCH.Trnavshého 14, 841 01 Bratislava 
IČO: 31319823,  
IČ DPH: SK2020344854 
Zapísaný :      Okresný súd Bratislava I, Obchodný register, oddiel Sa, vložka č. 
2447/B 
V zastúpení:  Peter Vojtko, konateľ spoločnosti  

 

 

Článok I 

Predmet dohody 

 

Zmluvné strany uzatvorením tejto dohody prejavujú vôľu dohodnúť podmienky 
a spôsob poskytovania služieb spoločnosti TODOS Bratislava , s. r. o. : 

členom Odborového zväzu hasičov a ich rodinným príslušníkom, v oblasti:  

- autorizovaného predaja vozidiel vybraných značiek vozidiel,  
- záručných opráv a prehliadok vybraných značiek vozidiel,  
- kompletného servisu, 
- pneuservisu, 
- požičiavania vozidiel. 

 
Článok II 

Rozsah poskytovaných služieb 

(1) Spoločnosť TODOS Bratislava, s.r.o. poskytne v rámci služieb autoservisu 

zľavu z aktuálneho cenníka vo výške: 

a) 15 % na prácu, 

b) 7 % na použité náhradné diely. 

 

 (2) Spoločnosť TODOS, s.r.o. poskytne v rámci služieb pneuservisu: 
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a) sezónne uskladnenie sady pneumatík, alebo kompletov za 25 € bez DPH, 

b) prezutie sady (4ks) kompletov za 20 € bez DPH, 

c) prezutie sady (4ks) pneumatík za 20 € bez DPH. 

 

 (3) Spoločnosť TODOS Bratislava, s.r.o. poskytne zľavu pri kúpe vozidla značky 

ŠKODA  

vo výške 10%.  

 

 (4) Spoločnosť TODOS Bratislava, s.r.o. poskytne pri každom servisnom úkone 

bezplatné umytie karosérie a vysatie interiéru vozidla.  

 

 (5) Spoločnosť TODOS Bratislava, s.r.o. poskytne pri každom servisnom úkone 

nad 100 € náhradné vozidlo zdarma. Pre uplatnenie tohto nároku sa vychádza zo sumy  

až po uplatnení zľavy podľa odseku 1.  

 

 (6) Spoločnosť TODOS Bratislava, s.r.o. v prípade poistnej udalosti v sume nad 

1000 € nebude uplatňovať spoluúčasť, maximálne však do výšky spoluúčasti 165 €.  

 

 (7) Spoločnosť TODOS Bratislava, s. r. o. zabezpečí pri využívaní služieb 

spoločnosti PP RENT CARS zľavu na poskytované služby vo výške 15%.   

 

Článok III. 

 

 (1) Služby podľa článku I budú poskytnuté po predložení preukazu člena 

Odborového zväzu hasičov.  

 

(2) Služby podľa článku I budú poskytované nasledujúcimi prevádzkami 

spoločnosti skupiny TODOS. :   

a) autorizovaný servis  ŠKODA, VOLKSWAGEN, VOLKSWAGEN ÚŽITKOVÉ, CORVETTE  

     na ul. M. Sch. Trnavského 14 v Bratislave, 

b) autorizovaný servis  FIAT , ALFA ROMEO na ul. Lamačská cesta109/A v Bratislave, 

c) autorizovaný servis ŠKODA, VOLKSWAGEN na Tatranskej ceste 66 v Ružomberku, 

d) autorizovaný servis ŠKODA na Kragujevskej ulici č.1 v Žiline. 

 

 (3) Kontaktné osoby spoločnosti TODOS pre oblasť servisu sú: 

a) prevádzka Bratislava – p. Popelka, 0902 941 414, popelka@todos.sk, 

b) prevádzka Žilina – p. Sobčák – 0907 797 068, sobcak@todos.sk, 

c) prevádzka Ružomberok – p. Flajs – 0907 819 863, flajs@todos.sk. 

 

 (4) Kontaktnou osobou spoločnosti TODOS pre oblasť predaja je p.Chynoradsky,  

0902 892 884, chynoradsky@todos.sk. 

 

 (5) Kontaktnou osobou spoločnosti TODOS pre oblasť prenájmu vozidiel 

p.Mokráš 0903 466 662 , mokras@pprc.sk 

mailto:flajs@todos.sk
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Článok V 
Záväzky odborového zväzu hasičov 

 

(1) Odborový zväz hasičov sa zaväzuje, že v prípade potreby overenia členstva 

konkrétnej osoby v Odborovom zväze hasičov poskytne potrebnú súčinnosť.  

 

(2) Odborový zväz hasičov sa zaväzuje, že túto dohodu zverejní na svojej 

internetovej stránke.  

 

Článok IX. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

(1) Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto dohody môžu byť vykonané  

len písomným dodatkom k tejto dohode po vzájomnej dohode a podpísané oprávnenými 

osobami zmluvných strán. 

 

(2)  Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť a účinnosť 

dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 

 

(3) Právne vzťahy neupravené touto dohodou sa spravujú všeobecne záväznými 

právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. 

 

(4)  Táto dohoda je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, dve pre každú zmluvnú 

stranu. 

 

(6) Zmluvné strany si text tejto dohody prečítali, porozumeli mu a na znak 

súhlasu s ním ho dobrovoľne, slobodne a vážne podpisujú. 

 

 

V Bratislave dňa 19.3. 2015 

 

 

za Odborový zväz hasičov 
 

  

V Bratislave dňa 19.3. 2015 

 

 

za TODOS Bratislava, s. r. o.  

 

 

.................................................................. 

Mgr. Peter Šagát 

  

 

.................................................................. 

Peter Vojtko  
Prezident Odborového zväzu Hasičov 

 
konateľ 

 


