
Zmluva o spolupráci v poskytovaní služieb v oblasti zotavovacích podujatí 

Účastníci zmluvy: 

1. Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, 960 01 Zvolen 

V zastúpení: Mgr. Ľuboslava Bieliková, riaditeľka školy 

IČO: 378 312 08 

DIČ: 202 164 64 40 

Bankové spojenie: 

2. 

IČO: 

DIČ: 

V zastúpení: 

Bankové spojenie: 

ďalej ako dodávateľ 

uzatvárajú túto zmluvu 

1. Predmet zmluvy 

1.Predmetom zmluvy je spolupráca účastníkov zmluvy pri obsadzovaní ubytovacích kapacít 

dodávateľa a poskytovaní ubytovacích a stravovacích služieb v danom zariadení: Hotel Relax 

Lomnistá Jasenie 

2. Záväzky dodávateľa. 

2.1 Dodávateľ bude poskytovať zákazníkom a personálu stravu v rozsahu plnej penzie (6x 

denne) a ubytovanie vo svojom zariadení na účely detských pobytov v termíne od 23.03.2015 

do 27.03.2015 pre počet detí 43 a 4 pedagogických pracovníkov v 3 a 4 posteľových izbách 

a dvojbunkách. (v zmysle Vyhlášky č. 305). 

2.2 Zabezpečiť a dokladovať povolenie hygienika na prevádzku detských pobytov v zariadení. 

2.3 Poskytnúť izolačnú miestnosť pre chorých a zdravotníka. 

2.4 Dať k dispozícii pre účely pobytu priestory zariadenia určené na tieto účely. 

2.5Zabezpečiť čistotu ubytovacích priestorov, pravidelné upratovanie, v zmysle platných 

hygienických predpisov. 

2.6 Dať k odsúhlaseniu vedúcemu pedagógovi jedálny lístok. 

2.7 V rámci zabezpečenia pitného režimu detí poskytnúť dostatok pitia aj mimo hlavné jedlá a to po 

celý deň. 



2.8 Neodkladne informovať o každej zmene týkajúcej sa dohodnutej ubytovacej a stravovacej 

kapacity a iných služieb. 

2.9 Poskytnúť bezplatne ubytovanie a stravu pre jedného pedagóga na 12 detí. 

2.10 Vrátenie adekvátnej časti platby, v prípade ukončenia pobytu zo zdravotných dôvodov. 

3. Záväzky klienta 

3.1 Presne dodržiavať dohodnuté termíny nástupu a odchodu. 

3.2 Nahlásiť vedúcemu rekreačného zariadenia 5 dní pred nástupom presný počet účastníkov 

a poslať menný zoznam žiakov a pedagógov. 

3.3 Dodržiavať vnútorný poriadok zariadenia a pokyny vedúceho - prevádzkara rekreačného 

zariadenia. 

3.4 V prípade poškodenia majetku v zariadení, uhradiť škodu po dohode s vedúcim -

prevádzkarom. 

4. Platobné podmienky 

4.1 Dodávateľ bude poskytovať dohodnuté služby v cene 13 euro na osobu a deň za ubytovanie 

a stravu. Spolu 52 eur za 5-dňový pobyt (pondelok - piatok) + 3 eurá za obed v piatok (dohodou). 

4.2 Klient - ZŠ, uhradí platbu za pobyt v prvý deň nástupu na turnus v danom zariadení. V prípade 

dohody s dodávateľom o vyplatení zálohy, uhradí 7 euro na žiaka, do 30 dňoch po podpísaní 

tejto „Zmluvy o spolupráci " 

5. Záverečné ustanovenia 

5.1 Od zmluvy je možné jednostranne odstúpiť len v prípade nedodržania niektorej zo zmluvných 

povinností. Prípadne jednostranne z dôvodu závažných spoločensko-hospodárskych udalostí. 

5.2 Zmluvné podmienky je možné meniť len so súhlasom oboch zmluvných strán a to len 

písomným dodatkom k tejto Zmluve, na samostatnom liste papiera. 

5.3 Zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. 

5.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obomi zúčastnenými stranami a platí do 

30.04.2015 (Ukončenie vyúčtovania). 


