
ZMLUVA 

o vzájomnej spolupráci pri organizovaní lyžiarskeho výcviku 

 

Zmluvné strany: 

 Názov : Základná škola Turzovka 

Adresa :  Bukovina 305, 023 54 Turzovka 

IČO:  37812467 

DIČ:   

Zastúpená: Mgr. Terézia Šupolová, riaditeľkou školy 

Kontakt: 041 4352 502 

 

• Názov:  SKI SCHOOL BERNARDÝN 

Adresa: Hutisko – Solanec 259  

IČO:  51252619 

Zastúpená: Robertem Křenkem, majitelem 

Kontakt: + 421 0944 893 726, +0420 777 117 703 

 

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení zmluvy o vzájomnej spolupráci pri organizovaní 

lyžiarskeho výcviku v zmysle ustanovenia §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v platnom znení, za nasledovných podmienok: 

 

Článok 1 

Predmet obchodnej spolupráce 

 

• Zmluvné strany sa dohodli na vzájomnej spolupráci pri organizovaní lyžiarskeho výcviku, 

ktorý sa uskutoční v termíne od 24. 01. 2019 do 25. 01. 2019 a od 28.1.2019 do 30.1.2019 

v rekreačnom stredisku SKI Makov.  

• Predmetom vykonávania činnosti SKI SCHOOL BERNARDÝN bude metodika nácviku 

a zdokonaľovania zjazdového lyžovania expozičnou a inštruktorskou formou pre žiakov 

Základní školy Turzovka. 



• Počas organizovania lyžiarskeho výcviku SKI SCHOOL BERNARDÝN súhlasí s prevzatím 

zodpovednosti za žiakov Základní školy Turzovka v dňoch od 24. 01. 2019 do 25. 01. 2019 

a od 28.1.2019 do 30.1.2019  v čase od 9:00– 11:00 a 12:00 – 14:00 pri výučbe lyžovania. 

Žiaci sú v doprovode a pod dohľadom pedagógov ze Základní školy Turzovka. Pedagógovia 

nezasahujú do výučby lyžovania. 

• Pri výučbe lyžovania alebo snowboardingu pri Lyžiarskej školy Bernardýn sú zhotovované 

fotografie a video materiál výhradne za účelom prezentácie našej organizácie. Pri 

nesúhlasu so zverejňovaním uvedeného materiálu, kde sa objavuje žák Vaší školy, sa 

obraťte na vedúceho Lyžiarske školy Bernardýn. Máte právo, aby tento materiál bol 

vymazaný. Lyžiarska škola Bernardýn nenesie zodpovednosť za záznamy vyhotovené a 

zverejnené inými subjektmi. 

 

 

 

 

 

 

 Článok 2 

        Doba spolupráce 

 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na dobu určitú a to na dni organizovania lyžiarskeho 

výcviku, ktorý sa uskutoční v dňoch od 24. 01. 2019 do 25. 01. 2019 a od 28.1.2019 do 

30.1.2019 v čase od 9:00– 11:00 a 12:00 – 14:00. 

 

 

Článok 3 

Cena a spôsob úhrady  

 

• Výška odplaty za poskytnutie súčinnosti organizovania lyžiarskeho výcviku bola 

zmluvnými stranami dohodnutá vo výške 51,25,- € na jedného žiaka za týždeň, teda 

10,25,- € na žiaka denne. 

• Základní škola Turzovka sa zaväzuje zaplatiť SKI SCHOOL BERNARDÝN za poskytnuté 

služby počas lyžiarskeho výcviku dohodnutú sumu 2870,- €  do 5 dní po uskutočnení 

lyžiarskeho výcviku na základe faktúry. 



 

 

Článok 4 

Záverečné ustanovenia  

 

• Vo veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje Obchodným 

zákonníkom  a príslušnými ustanoveniami záväzných právnych predpisov. 

• Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny a doplnky  tejto zmluvy je možné uzatvoriť výlučne 

písomne a so súhlasom oboch zmluvných strán. 

• Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu jeden. 

• Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 

• Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je 

zrozumiteľná, vyjadruje ich vôľu, nie je uzatvorená v tiesni a na znak súhlasu ju 

vlastnoručne podpísali. 

 

 

 Turzovka, dňa .........................                                    Makov, dňa ......................... 

 

 

_________________________                                                  ________________________  

Základní škola Turzovka SKI SCHOOL BERNARDÝN 


