ZMLUVA O POSKYTOVAN1 STUZIEB
uzavreti v st'ilade s g 269 ods. 2 a n{sl. zikona iislo 513/1991Zb.- Obchodnf zikonnik
Y Znenl

neskor5ich predpisov
(d'alej len,,antluva")

Zmluvn6 strany:

Objedndvatel':

Adresa:
V zastupeni:

Zikla'dnf Skola
Sadov6 620,905 01 Senica
Ing. Svetlana Ch6belov6, riaditellka Skoly

tio:
DIi:

3t827705
2021077696

(d'alej len,,obj edn6vatef")

Poskytovatel':

Adresa:
V zastupeni:
Iio:
IC OPtl:

Hotel Sokolie Vritna, s. r. o.
Kukuridnd 17, 831 03 Bratislava
Anna Zajacovil, konatelka
45 925 t6o

5K2023145927
(d'alej len,,poskytovatell")
sa

dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy o poskytovani sluZieb za nasledovnfch podmienok:

dHnok I
Uiel zmlury

Udelom tejto anluvy je upravit' vz6jomn6 prhva a povinnosti zmluvnfch strrin pri
poskytovani sluZieb pre objedn6vatel'a

ilinok II
Predmet zmlury
Predmetom zmluvy je zabezpedenie ubytovacich a stravovacich sluZieb v r6mci lyZiarskeho
kurzu pre Ziakov ZS v zariadeni Hotel pod Sokolim, Terchov6 - Vr6tna.

Objedn6vatel'

sa

zavdanje poskytnrit' potrebnri sridinnost'

poskytovatel'ovi a za poskytnutd sluZby uhradit' dohodnutri rihradu.

v

znysle tejto zmluvy

ilinok III

/

Priva a povinnosti zmluvnfch strin
Poskyovatel' poskytne objedn6vatel'ovi v termine od 28.01. - 01.02. 2018 ubytovanie,
stravovanie, skipas na 3 dni lyZovania v lokalite Terchov6 - Vr6tna dolina .
Defi nicia poskytovanjch sluiieb:

o
o
o

ubytovanie v 2 aL 4-l6ikovfch izbdch s vlastnfm soci6lnym zariadenim
vjednej budove, vyuZ(vanie infch priestorov, napr. spolodensk6 miestnost'
alebo telocvidiq lyZiarei,
strava: 3x denne, raiajky- 5v6dske stoly, obed ( polievka, hlavndjedlo, n6poi),
vedera ( tepl6jedlo, n6poj),
skipas - 3 dni lyZovania v stredisku Vr6tna Free Time Zone

Nristup na pobyt zaEina vnedel'u 28.01.2018 vederou, kondf 01.02 2018 raiajkami, Ziaci
dostant obedovf balfdek na cestu.
Objedndvatel'pri nristupe na pobyt odovzd6 dod6vatel'ovi zoznart detf a destnd prehklsenia od
zrikonndho ziistupcu, Ze deti sf zdravd a m6Zu pobyt absolvovat'.

Stoay vzniknut€

a preukdzatel'ne zavinend

fdastnikom uhradi objednrivatel'.

dHnok IV
Cena a fakturicia

Cena bola stanoven6 na zdklade prieskumu trhu.

o
o
o

Celkov6 cena pobytu bola stanovend na 5.787,- € s DPH na 48 Ziakov. Doddvatel'
vyfaknrruje poskytnutd sluZby za skutodnf podet zridastnenfch Ziakov Skoly.
Na l0 zudastnenjch detf je pobyt jedndho pedag6gazdarma.
Doprovod naviac plati ubyovanie a stravovanie podfa cennika.

V pripade, Ze diet'a ukondi pobyt zo zdravotnych ddvodov

preddasne, bude finandn6 diastka

za dni, ktord neabsolvuje, wdten6 objedn6vatel'ovi.

V

tejto zrnluve nie

individurilne.

je

zatrnutri doprava na pobyt,

ktorf si

objedn6vatef zabezpeduje

Objednávateľ sa zavazuJe zaplatiť obstarávateľovi cenu za zájazd prevodom na účet
obstarávateľa, a to na základe faktúry s náležitosťami daňového dokladu do 14 dní odo dňa jej
doručenia.

Článok V
Platnosť zmluvy

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
Článok VI
Záverečné ustanovenia

Vo veciach touto zmluvou neupravených platia ustanovenia v Obchodného zákonníka. Túto
zmluvu je možné meniť, so súhlasom oboch zmluvných strán, len písomnou formou.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží jednu.
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.
V Senici, dňa 11.12.2017

Objednávateľ

Poskytovateľ

