
ZMLUVA O POSKYTOVANI SLUZIEB

uzavretf v srilade s $ 269 ods.2 a nrlsl. zitkona iisto 513/1991Zb.- Obchodny zrikonnik
v zneni

neskorSich predpisov
(d'alej len,,zmluva")

Zmluvn6 strany:

Objedn6vatef: ZirkJadnf Skola

Adresa: Sadov6 620,905 01 Senica

V zastripeni: Ing. Svetlana Ch6belov6, riaditel'ka Skoly

Ieo: 31827705

DIi: 2021077696

(d alej len,,objedn6vatel"')

Poskytovatel': School Travel, s.r.o.

Adresa: Mostn6 60,949 0l Nitra
V zastirpeni: Ing. R6bert Baranik, konatel'

tio: 50t99722
DIe : 2120220r3s
(d alej len ,,poskytovatef")

sa dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy o poskytovani sluZieb za nasledovnych podmienok:

dHnok I
Uiel zmluvy

Udelom tejto zmluvy je upravit' vzdjomne pri:a a povinnosti zmluvnfch str6n pri
poskytovani sluZieb pre obj ednixatel a

ilfnok II
Predmet zmluly

Predmetom zmluvy je zabezpedenie ubyovacich a stravovacich sluZieb v r6mci lyZiarskeho

kurzu pre Ziakov ZS v zariadeni Hotel - Camping Borov6 Sihot', 033 0lLiptovsky Hr6dok.

Objedn6vatef sa zavazuje poskytnirt' potrebnri sfdinnost' v zmysle tejto zmluvy
poskytovatel'ovi a za poskytnutd sluZby uhradit' dohodnutri rihradu.



ildnok III
Prfva a povinnosti zmluvnych str{n

Poskytovatel poskytne objedn6vatellovi v termine od 23.0I. - 21.0I.2017 a 06.02

10.02.2017 ubltovanie, stravovanie, skipas na 3 dni lyZovania v lokalite do 10km od

ubytovacieho zariadenia.

Defi nicia poskytovanlfch sluZieb:

ubytovanie v 2 ai 3-l6Zkoqich izbrlch s vlastnym sociiilnym zariadenim,
ryuZivanie in;fch priestorov, napr. baz6n, spolodensk6 miestnost' alebo
telocvidf,a,
strava: 3x denne, raiajky, obed ( polievka, hlavn6jedlo, n6poj), vedera ( tepl6
jedlo, nrlpoj),
skipas - 3 dni lyZovania v blizkosti ubytovacieho zariadenia - do 10 km.

Nristup na 1. pobyt zadina23.0l.2017 vederou, kondi 27.01.2017 rariajkami, Ziaci dostanri

obedovy balidek na cestu. Nastup na 2. pobyt zadina 06.02.2017 vederou, kondi 10.02.2017

raiajkami, Ziaci dostanri obedovf balidek na cestu.

Objedn6vatel pri nastupe na pobyt odovzd6 dod6vatel'ovi zoznart deti a destr6 prehl6senia od

z6konn6ho z6stupcu, Ze deti sri zdrav6 a m6Zu pobyt absolvovat'.

Stoay vzniknut6 a preukilzatefne zavinen6 ridastnikom uhradi objedn6vateli.

ilinok IV
Cena a fakturicia

Cena bola stanoven6 vit'aznou ponukou vyberovdho konania zverejnen6ho dia 23.II.2016

Celkov5 cena pobytu za oba turnusy bola stanovendna8.754,- € s DPH na 84 Ziakov.
Dod6vatef vyfakturuje poskytnut6 sluZby za skutodny podet zridastnenych Ziakov
Skoly.
Na 10 prihl6senych deti je poby jedn6ho pedag6ga zdarma.

V pripade, 2e dieta ukondi pobyt zo zdravotnych dOvodov preddasne, bude finandnil diastka

za dni, ktor6 neabsolvuje, vrifiend objedn6vatefovi.



--- -------------�--��-- - �� --�---� 

V tejto zmluve me Je zahrnutá doprava na pobyt, ktorý s1 objednávateľ zabezpečuje 

individuálne. 

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť obstarávateľovi cenu za zájazd prevodom na účet 

obstarávateľa, a to na základe faktúry s náležitosťami daňového dokladu do 14 dní odo dňa jej 

doručenia. 

Článok V 
Platnosť zmluvy 

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami. 

Článok VI 
Záverečné ustanovenia 

Vo veciach touto zmluvou neupravených platia ustanovenia v Obchodného zákonníka. Túto 

zmluvu je možné meniť, so súhlasom oboch zmluvných strán, len písomnou formou. 

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží jednu. 

Zmluvné strany prehlasujú, že si vyššie uvedené znenie zmluvy dôkladne prečítali, zneniu 

porozumeli a súhlasia s ním bez výhrady, vyjadruje ich slobodnú vôľu a na znak súhlasu ju 

podpisujú. 

V Senici, dňa 9.12.2016 

Poskytovateľ 




