
Zmluva o poskytnutí pobytu - Školy v prírode 

I. Zm luvné strany 

1.1 AGRO-MN, s.i.o. sídlo: Šibeničný vrch 13. 968 01 Nová Baňa 

IČO: 44 955 979 

spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri 

Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro. 

vložka číslo: 16989/S 

v zastúpení: Ing. Martin Naništa, konáte! 

BanKové spojenie: 

I1AN:. 

( d a l e j aj a k o ,,poskytovateľpobytu"; 

1.2 Základná škola, P. J i lemnického 1035/2 , 960 0 1 Zvo len 

Si'dfo: Zvofen 

IČO: 378 312 08 

DIČ: 202 164 64 40 

V zastúpení: Mgr. Luboslava Bieliková,riaditeľka ZŠ 

Bankové sporenie: 

(ďa le j a k o „objednávateľpobytu") 

uzavreli v súlade s ustanovením § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom 

znení (ďalej len „Občiansky zákonník") túto zmluvu o ubytovaní. 

II. P redme t zmluvy 

2.1 Predmetom t aj to zmluvy je poskytnutie prechodného ubytovania objednávateíovi alebo ním 

určeným osobám v zariadení na to určenom - Hotel Lomnistá - (ďalej aj .hotel") 

nachádzajúcom sa v obci Jašenie č. 538, ako aj poskytnutie služieb s ubytovaním spojených. 

2.2 Ubytovete sa zaväzuje poskytnúť v hoteli ubytovanému alebo ním určeným osobám 

prechocné ubytovanie v hoteli a služby spojené s ubytovaním tak, ako je to dalej uveaené 

a ubytovaný sa zaväzuje zaplatiť mu za to cenu dohodnutú pódia čl. IV. tejto zmluvy. 

Ďalej sa posky tova te zaväzuje posky tnúť a zabezpečiť : 

- stravu v rozsahu plnej penzie ( 6-krát denne ) 

- uoytovanie a stravu pre jedného pedagóga na 12 detí bezplatne 
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- program animátorov 

- pitný režim počas celého dňa 

- dať k odsúhlaseniu vedúcemu pedagógovi jedálny lístok 

- čistotu ubytovacích priestorov v zmysle platných hygienických predpisov. 

- zdravotný dozor v zmysle vyhlášky ( Z. z. 526/2007 ), v prípade potreby kontakt na lekára . či 

odvoz do nemocnice, izolačnú miestnosť pre chorých 

- dokladovanie povolenia hygienika na prevádzku detských pobytov v zariadení. 

2.3 Objednávateľ je povinný poskytovateíovi oznámiť pevne stanovený počet osôb určených na 

ubytovanie najneskôr 10 dní pred nástupom na pobyt. 

V prípade, že d eťa ochorie počas pobvtu. bude mu účtovaná alikvótna čiastka z celkovej 

sumy pobvtu. ktorý dieťa absolvovalo. 

III. Práva a povinnosti zmluvných strán 

3.1 Objednávate! sa zaväzuje najneskôr v deň nástupu na pobyt v zmysle článku 3.2 tejto zmluvy 

oznámiť poskytovateíovi všetky údaje osôb nim určených na pobyt v zmysle tejto zmluvy. 

3.2 Objednávate! alebo ním určené osoby sú oprávnené odo dňa 05.05.2014 do 09.05.2014 

užívať poskytovateíom určenú miestnosť alebo miestnosti hotela spolu s ich vybavením, ktoré 

je presne špecifikované, ako aj všetky spoločné priestory hotela . 

3.3 Objednávate] alebo ním určené osoby sú odo dňa 05.05.2014 do dňa 09.05.2014 oprávnení 

užívať služby s pobytom spojené. 

3.4 Objednávate! a;ebo ním určené osoby sú povinní užívať miestnosť alebo miestnosti hotela 

a spoločné priestory hotela riadne a v súlade s ubytovacím poriadkom. 

3.5 Poskytovateí je povinný odovzdať objednávateľovi alebo ním určeným osobám miestnosť 

alebo miestnosti v stave spôsobilom na ich riadne užívanie a zabezpečiť im nerušený výkon 

ich práv spojených s pobytom najneskôr v deň nástupu . 

3.6 Poskytovateí je zároveň povinný zabezpečiť objednávateľovi alebo ním určeným osobám 

riadne užívanie služieb spojených s pobytom najneskôr odo dňa nástupu na ubytovanie 

v zmysle článku 3.2 tejto zmluvy. 

3.7 Objednávateľ je povinný riadne a včas uhradiť poskytovateíovi cenu ubytovania tak, ako je to 

uvedené v článku IV. tejto zmluvy. 
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3.8 Po skončení zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou je objednávate! povinný odovzdať 

poskytovateíovi miestnosť alebo miestnosti v stave, v akom mu tieto boli odovzdané do 

užívania a odovzdať mu všetky kíúče od týchto miestností. 

IV. Cena ubytovania, jej splatnosť a spôsob platenia 

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že za poskytnutie pobytu v škole v prírode a služieb súvisiacich 

s ním je objednávate! povinný uhradiť poskytovateíovi: 

1 dieťa/1 deň - noc, ubytovanie a strava 12,00 EUR + 5,00 EUR za program animátorov a 

zdravotnú službu ( Z. z. 526/2007 ) 

4.2 Cena pobytu pod!a článku 4.1 tejto zmluvy sa platí podlá počtu skutočne ubytovaných detí, 

ktoré nastúpia na pobyt. 

4.3 Za deti do dovŕšenia 3. roku veku nehradí poskytovateí objednávateíovi žiadnu odmenu, avšak 

tieto deti nemajú počas celej doby ubytovania nárok na lôžko na izbe ani na poskytovanie 

stravy. 

4.4 V cene pobytu je zahrnutá aj odplata za poskytovanie služieb spojených s ubytovaním. 

4.5 Cena pobytu sa uhrádza v hotovosti, prípadne prevodom na účet poskytovateía uvedený 

v záhlaví tejto zmluvy. V prípade bezhotovostnej platby sa platba považuje za uhradenú 

momentom jej pripísania na účet poskytovateía. Po ukončení pobytu je poskytovatei povinný 

vystaviť faktúru o skutočných výdajoch súvisiacich s pobytom v škole v prírode. 

V. Doba trvania zmluvy 

5.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 25.05.2014 (do ukončenia vyúčtovania). 

5.2 Objednávate! je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť: 

- počas doby pobytu, pričom sa poskytovateíovi zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 

plnej ceny pobytu podía článku IV. tejto zmluvy. 

5.3 Poskytovatei je oprávnený od tejto zmluvy aj pred jej ukončením odstúpiť, ak objednávate! 

O) v hoteli napriek upozorneniu hrubo porušuje dobré mravy, 

b) inak hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce mu z tejto zmluvy. 
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5.4 Objednávate! sa zaväzuje uhradiť poskytovateíovi škodu spôsobenú objednávateľom alebo 

ním určeným osobami v plnej výške tak, ako bude vyčíslená poskytovateíom bezodkladne pri 

skončení zmluvného vzťahu. 

VI. Doručovanie písomností 

6.1 Písomnosti medzi zmluvnými stranami sa považujú za doručené aj v prípade, ak boli 

zaslané na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, a z akéhokoívek dôvodu sa vrátia poštou 

neprevzaté. 

6.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa písomnosť nepodarí doručiť druhej zmluvnej 

strane, považuje sa písomnosť za doručenú adresátovi uplynutím troch dní odo dňa odoslania 

na poštovú prepravu. Akákoľvek zmena adresy ktorejkoľvek zo zmluvných strán musí byť 

druhej zmluvnej strane písomne oznámená. 

6.3 Pod písomným stykom v zmysle tejto zmluvy sa rozumie písomný styk vykonaný doporučene 

poštovou prepravou. 

VII. Záverečné ustanovenia 

6.1 Zmeny tejto zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými 

stranami. 

6.2 Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené, sa riadia 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných právnych predpisov platných na území 

Slovenskej republiky. 

6.3 Strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou predovšetkým 

dohodou. 

6.4 Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým dotknuté 

ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné 

ustanovenie nahradiť novým, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu, ktorý zmluvné strany 

sledovali v čase podpisu tejto zmluvy. 

6.5 Zmluvné strany podpisom na tejto zmluve udeľujú osobe, ktorá zmluvu vytvorila, ako aj sebe 

navzájom, súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v tejto zmluve v zmysle ust. § 

7 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov pre účely 

jej vyhotovenia, evidovania, predloženia príslušným orgánom a organizáciám. Pri vyhotovení 

boli spracované tieto osobné údaje: titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko. 
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Doba platnosti použitia osobných údajov účastníkov tejto zmluvy sa uplatňuje v súlade s § 17 

Zákona č. 122/2013 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

6.6 Zmluvné strany tejto zmluvy sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych 

vzťahov vzniknutých na základe tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane 

sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, predložia na rozhodnutie v rozhodcovskom 

konaní Stálemu rozhodcovskému súdu v Banskej Bystrici zriadenému pri Rozhodcovský súd 

Banská Bystrica, s.r.o., IČO: 44 103 956, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 

Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 14652/S. Zmluvné strany sa rozhodnutiu vydanému 

v rozhodcovskom konaní podriadia stým, že takéto rozhodnutie bude pre zmluvné strany 

konečné a záväzné. 

6.7 Všetky oznámenia, návrhy, žiadosti, vzdanie sa práv alebo akékoľvek iné právne úkony 

vzťahujúce sa k tejto zmluve musia mať písomnú formu a sú účinné dňom ich doručenia 

druhej zmluvnej strane buď osobne alebo doporučeným listom. Pod písomnou formou 

v zmysle tejto zmluvy sa rozumie akýkoľvek písomný styk vykonaný poštovou prepravou 

s preukázaným odoslaním druhej zmluvnej strane. 

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obomi zmluvnými stranami. 

Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch s platnosťou originálu, pričom každá zo 

zmluvných strán obdrží po jednom rovnopise. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto tak ako bola vyhotovená 

zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumitelne a úplne slobodne 

prejavili, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy. 

6.8 

6.9 

6.9 

ZÁKLADNÁ á 
Nová Baňa, dňa ^ ji Zvolen, dňa 

AGSO. " ' y 

s k : " 
- M -

i / 

V 

Ing. Martin Naništa Mgr. Luboslava Bieliková 

AGRO-MN, s.r.o. Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, 96001 Zvolen 

poskytovateí objednávate! 
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