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                                     Zmluva o poskytnutí služieb  

uzatvorená podľa § 269 a nasl. §  zákona 513/1991 - Obchodný zákonník  

v znení neskorších zmien a doplnkov 

 

Zmluvné strany: 

 

Objednávateľ: Základná škola  

                        Bukovina 305 

                       023 54 Turzovka 

             IČO: 37812467 

             DIČ: 2021671344 

(v ďalšom texte len objednávateľ) 

                                                                                  a 

 

poskytovateľ:Občianske združenie TRAMPTÁRIA 

                      v zastúpení: Anna Mozdíková 

                     sídlo:Okružná 558/27 

                              93534 Veľký Ďur 

                    IČO: 50448315              

 

(v ďalšom texte len poskytovateľ). 

 

sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy o poskytovaní služieb 

za nasledujúcich podmienok: 

 

Čl. I 

Účel zmluvy 

 

1.1 Účelom tejto zmluvy je upraviť vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri 

poskytovaní služieb pre objednávateľa. 

 

Čl. II 

Predmet zmluvy 

 

2.1 Predmetom zmluvy je zabezpečenie školy v prírode pre detí zo ZŠ Turzovka 

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť potrebnú súčinnosť v zmysle tejto zmluvy 

       poskytovateľovi a za poskytnuté služby uhradiť dohodnutú úhradu.
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Čl. III 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

3.1. Poskytovateľ poskytne objednávateľovi, v termíne od 10.6. do 14.6.2019,  ubytovanie, 

stravovanie , animátorské služby a zdravotnú starostlivosť v škole v prírode v Tramptárii , 

stred Európy, Krahule 

3.2  Definícia poskytovaných služieb: 

a) Stravovanie – 5x denne – raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a celodenný 

pitný režim. Strava bude zabezpečená v súlade s platnou legislatívou pre 

stravovanie deti podľa vekovej kategórie. 

b) Ubytovanie   

c) Animátorské služby, potrebný počet vychovávateľov pre žiakov vašej školy je 

v súlade s Vyhláškou 305/2008 z.z. o škole v prírode v znení neskorších predpisov. 

Pracovníci boli poučení s legislatívou súvisiacou s organizovaním školy v prírode 

a výkonom činnosti vychovávateľa a budú ju dodržiavať. – Máte zabezpečený 

dopoludňajší, odpoludňajší a večerný program s animátormi poskytovateľa, 

materiálne vybavenie a ceny do súťaží. 

d) Zdravotná starostlivosť bude zabezpečovaná zdravotnou sestrou poskytovateľa. 

3.3 Nástup na pobyt je dohodnutý na 10.6.2019. Pobyt začína obedom a končí 14.6. 2019 

desiatou. 

3.4. Objednávateľ, pri nástupe na pobyt odovzdá dodávateľovi zoznam detí a potvrdenie od 

lekára, že dieťa je zdravé a môže absolvovať pobyt, plus prehlásenie rodičov o bezinfekčnosti. 

3.5. Škody vzniknuté a preukázateľne zavinené účastníkom uhradí objednávateľ. 

Čl. IV 

Cena a fakturácia 

 

4.1 Cena bola ustálená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle zákona 18/1996 Z.z. 

o cenách, nasledovne: 

a) Cena pobytu za jedno dieťa je 122,- Eur/1.stupeň ZŠ/ a 126,-Eur/2.stupeň ZŠ/ 

                                                  118-,Eur /materská škola/       

b) Na 10  detí je pobyt jedného pedagóga zdarma.  

c) Cena za pobyt  ďalších pedagogických pracovníkov je 50% z ceny pobytu  za dieťa. 

 

4.2 Objednávateľ uhradí zálohu vo výške 22,-Eur za jedno dieťa, priloženou poštovou 

poukážkou, alebo prevodom na číslo účtu .....Zálohu uhradiť do 31.10.2018.Pri uhrádzaní 

nezabudnite uviesť variabilný symbol:  030701 
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4.3 V prípade, že dieťa na pobyt nenastúpi zo zdravotných dôvodov, bude po predložení 

lekárskeho potvrdenia, záloha poskytovateľom zaň vrátená objednávateľovi. V prípade, že 

dieťa ukončí pobyt zo zdravotných dôvodov predčasne, bude záloha za dni, ktoré neabsolvuje, 

vrátená objednávateľovi. 

 

4.4 V tejto zmluve nie je zahrnutá doprava na pobyt, ktorú si objednávateľ zabezpečuje 

individuálne. 

 

Čl. V 

Platnosť zmluvy 

 

5.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami . 

 

Čl. VI 

Záverečné ustanovenia 

 

6.1 Vo veciach touto zmluvou neupravených platia ustanovenia obchodného zákonníka. Túto 

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

 

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

 

6.3 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. 

 

 

 

             

  

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

  Poskytovateľ     Objednávateľ 

 

 

 


