
Z m l u v a o o b s t a r a n í z á j az d u - lyžiarskeho vychovno-vycvikového kurzu, 

uzatvorená podľa ustanovenia § 741 a) až 741 k) Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

Zmluvné strany: 
Obstarávate!': 
sídlo: 
IČO: 
IČ DPH: 
bankové spojenie 
číslo účtu: 
zapísaný v 
tel. č.: 
e-mail: 

predpisov. 

J U D r. Vladimír Urblík 
Andreja Kmeťa 2. 965 01 Žiar n/Hr. 
17922372 
SK 1020619963 
V Ú B Žiar n/Hronom 
88049422/0200 
živn. Registri 613-4420 
045/6742846 
stredeuropy@skikrahule.sk 

Objednávateľ: 
sídlo: 
v mene ktorého koná: 
IČO: 
DIČ: 
bankové spojenie: 
Číslo účtu v tvare IBAN: 
tel. č.: 
e-mail: 

Základná škola 
P. Jilemnického 1035/2. 960 01 Zvolen 
Mgr. Ľuboslava Bieliková 
037831208 
202I646440 
0200 VÚB, a.s. 
SK66 0200 0000 0016 3426 1258 
045/5330931 
riaditelka® 3zs-zvolen.sk 

Cl. 1 
Na základe tejto zmluvy si objednávateľ záväzne objednáva u obstarávateľa zabezpečenie 
školského lyžiarskeho výchovno-výcvikového kurzu v termíne od 07.02. 2016 do 12.02. 
2016, v rekreačnom zariadení Stred Európy Krahule - blok B - typ. štruktúra ubytovacích 
zariadení - penzión s izbami s príslušenstvom. 

Počet osôb, ktoré sa zúčastnia na lyžiarskom výcvikovom kurze: 
Počet detí: 26 
Počet dospelých: 3 pedagógovia 
Poskytnuté zľavy: 3 dospelí zdarma pobyt, na 10 odobratých skipasov 1 inštruktor 

zdarma 

ČI. 2 
V rámci zmluvy sa obstarávateľ zaväzuje objednávateľovi poskytnúť: 

A) ubytovanie a celodenné stravovanie - 3x denne. Začiatok stravovania j e 07.02.2016 
večerou a koniec stravovania je 12.02.2016 obedom. Cena ubytovania a stravovania 
na 1 osobu počas celého pobytu je 21,50- na osobu a plný deň. Celková cena za 
ubytovanie a celodenné stravovanie, ktorú objednávateľ uhradí j e 2795,- eur. Táto 
suma sa môže meniť v závislosti od zmeny počtu detí, ktorý objednávateľ spresní 
najneskôr do 30.01.2016, 

B) možnosť zakúpenia denných skipasov v hodnote 7,- eur/osoba/deň. Celková cena za 
poskytnuté služby - skipasy. ktorú uhradí objednávateľ závisí od skutočného počtu 
vydaných skipasov počas trvania kurzu. 

Vyúčtovanie poskytnutých služieb na základe vyúčtovacej faktúry, vystavenej podľa skutočne 
poskytnutých služieb, v súlade so všetkými bodmi tejto zmluvy uhradí objednávateľ 
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• 

najneskôr do troch pracovných dní od doručenia vyúčtovacej faktúry. Vo vyúčtovacej faktúre 
bude presne uvedený rozpis jednotlivých nákladov na ubytovanie, stravovanie a skipasy. 

ČI. 2 
Ak vážne dôvody neumožnia nástup jednotlivca na lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz 
(choroba, vážne rodinné dôvody, tragické rodinné udalosti - potrebné doložiť doklad) nebudú 
účtované žiadne storno poplatky. Ak dieťa na kurz nastúpi neskôr alebo predčasne ukončí 
pobyt v rekreačnom zariadení z iných dôvodov, nevzniká mu nárok na vrátenie 
neodrekreovanej čiastky. 

ČI. 3 
Pokiaľ v období od podpísania tejto zmluvy a realizovania lyžiarskeho výchovno-
výcvikového kurzu dôjde k podstatným zmenám, ktoré budú mať za následok zvýšenie ceny 
(§ 741 c), j e obstarávate!' povinný o týchto skutočnostiach písomne informovať 
objednávateľa. Objednávateľ má v takom prípade právo rozhodnúť sa, či so zmenou zmluvy 
súhlasí, alebo či od zmluvy odstúpi bez zaplatenia zmluvných pokút a storno poplatkov. 
Objednávateľ do 7 kalendárnych dní písomne vyjadrí svoje stanovisko k uvedeným 
skutočnostiam. Ak tak neurobí, j e povinný uhradiť vyššiu sumu za poskytnutie služieb, ktorá 
bude uvedená v novej „Zmluve o obstaraní zájazdu". Cena pobytu, uvedená v „Zmluve 
o obstaraní zá jazdu" sa nemôže jednostranne zvýšiť v priebehu 21 dní pred začiatkom 
zájazdu. Ak obstarávateľ zruší zájazd v dobe kratšej ako 20 dní pred j eho začiatkom, vráti mu 
všetky uhradené finančné prostriedky a taktiež uhradí objednávateľovi pokutu 10% z ceny 
zájazdu. 

ČI. 4. 
Objednávateľ má právo kedykoľvek odstúpiť pred začatím zájazdu od zmluvy 

písomným oznámením osoby, ktorá zmluvu podpísala. Pri odstúpení od zmluvy je 
objednávateľ povinný zaplatiť obstarávateľovi storno poplatky (nevzťahuje sa pri vyhlásení 
karantény RÚVZ): 

3 0 - 2 1 dní pred nástupom 50% z celkovej ceny za ubytovanie a stravovanie 
2 0 - 1 0 dní pred nástupom 80% z celkovej ceny za ubytovanie a stravovanie 
9 - 0 dní pred nástupom 100% z celkovej ceny za ubytovanie a stravovanie 

Čl. 5 
Ak dieťa poškodí majetok ubytovacieho zariadenia, škodu j e povinný uhradiť 

objednávateľ pred ukončením kurzu. 

ČI. 6 
Rekreačné zariadenie vo všetkých smeroch vyhovuje predpísaným hygienickým 
i bezpečnostným požiadavkám na realizovanie zotavovacieho podujatia, teda aj na 
realizovanie lyžiarskeho výcvikového kurzu. 

ČI. 7 
Ostatné podmienky zájazdu v tejto zmluve neupravené sa riadia ustanoveniami § 741 a) až 
741 k) Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Zmeny tejto zmluvy j e možné 
vykonať iba písomným dodatkom k nej, ktorý bude podpísaný oboma zmluvných stranami. 

Miesto a dátum: 

Podpis: 


