
Zmluva o poskytnutí služieb  
uzatvorená podľa § 269 a nasl. § zákona 513/1991 – Obchodný zákonník  

v znení neskorších zmien a doplnkov  
 
Zmluvné strany: 
 
Názov organizácie: Vaše výlety, s.r.o.  
Sídlo:    Ráztoka 112,   976 97  pošta Nemecká  
Poskytovateľ:   Ing. Anton Májovský, st.  
Bankové spojenie:  SK38 1100 0000 0029 4645 7270  
Názov banky:   Tatra banka, a.s.  
IČO:    47 872 071  
IČ DPH:  SK2024128623  
Kontaktná osoba: Mgr. Kristína Májovská,   +421 911 306 204  
E-mail:   kristina@skikemp.sk  
ďalej ako „poskytovateľ “ 
 
Názov organizácie:  Základná škola  
Sídlo:    Sadová 620, 905 01  Senica  
V zastúpení:  Ing. Svetlana Chábelová, riaditeľka školy  
Bankové spojenie: SK72 5600 0000 0092 1456 5008  
Názov banky:   Prima banka, a.s.  
IČO:   31 827 705  
DIČ:   2021046148  
Kontakt:  +421 905 621 996  
Kontaktná osoba: Alena Malenková  
E-mail:   riaditelka@zs3senica.sk  
ďalej ako „objednávateľ “ 
 
 
sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy o poskytovaní služieb za nasledujúcich podmienok:  
 
 

Článok I  
Účel zmluvy  

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

poskytovaní služieb pre objednávateľa.  
 
 

Článok II  
Predmet zmluvy  

 
1. Predmetom zmluvy je organizačné a technické zabezpečenie školy v prírode pre 66 žiakov 

I. stupňa Základnej školy, Sadová 620,   905 01 Senica. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť 
potrebnú súčinnosť v zmysle tejto zmluvy poskytovateľovi a za poskytnuté služby uhradiť 
vystavené faktúry.  
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Článok III  

Práva a povinnosti zmluvných strán  
 
1. Poskytovateľ poskytne objednávateľovi v termíne 18.6.2018 – 22.6.2018 ubytovanie, 

stravovanie, animátorský  program a zdravotnú starostlivosť v zariadení.  
 
Definícia poskytovaných služieb:  
• ubytovanie a strava – 3x denne – raňajky, obed, večera a celodenný pitný režim. Strava 

bude zabezpečená  v súlade s normami pre školské stravovanie detí základných škôl 
a v súlade s platnou legislatívou,  

• ubytovanie detí v 2 až 6 lôžkových izbách,  
• ubytovanie pedagógov v 2 lôžkových izbách,  
• zdravotná starostlivosť poskytnutá odborne spôsobilým zdravotníkom v zmysle platnej 

legislatívy,  
• technické, športové a zdravotné vybavenie,  
• kompletnosť administratívy,  
• právna a hmotná zodpovednosť objednávateľa za rekreované deti odo dňa nástupu do dňa 

odchodu z rekreačného zariadenia,  
• za škody spôsobené neúmyselne, pri organizovaných činnostiach, „v zápale hry“ 

zodpovedá poskytovateľ, v prípade škody spôsobenej vysloveným neuposlúchnutím 
pokynov vedúcich, či škody spôsobenej úmyslom poškodiť cudzí majetok zodpovedá 
objednávateľ,  

• poskytovateľ nezodpovedá za stratu drahých vecí (šperky, elektronika, peniaze), ktoré sa 
nesmú brať na pobyt.  

 
2. Nástup na pobyt začína 18. 06. 2018 obedom, končí 22. 06. 2018 raňajkami.  
3. Objednávateľ pri nástupe na pobyt odovzdá dodávateľovi zoznam detí a čestné 

prehlásenia od zákonného zástupcu, že deti sú zdravé a môžu pobyt absolvovať.  
4. Škody vzniknuté a preukázateľne zavinené účastníkom uhradí objednávateľ.  
 

 
Článok IV  

Cena a fakturácia  
 
1. Zmluvná cena bola dohodnutá podľa cenovej ponuky Obstarávateľa zo dňa 17. 05. 2018.  

a) Cena pobytu za 66 účastníkov bola stanovená na 7.854,- € s DPH. Cena na jedného 
žiaka je 119,- € s DPH.  

b) Na 10 prihlásených detí je pobyt jedného pedagóga zdarma.  
c) Faktúry za poskytnuté služby budú vystavené po ukončení ŠvP podľa skutočne 

poskytnutých služieb a zaslané poštou na adresu Objednávateľa. Splatnosť faktúr je 7 
dní od jej vystavenia.  

d) Poskytovateľ vystaví dve (2) faktúry. Prvá bude vystavená pre úhradu pobytu v ŠvP 
z príspevku zo štátneho rozpočtu (100,- €  x  počet detí, ktoré sa ŠvP zúčastnili). Druhá 
faktúra zohľadní rozdiel v cene za jedného žiaka podľa cenovej ponuky zo dňa 
17. 05. 2018.  

 



V prípade, že dieťa ukončí pobyt zo zdravotných dôvodov predčasne, poskytovateľ bude 
za toto dieťa fakturovať primeranú časť z ceny pobytu za služby, ktoré neposkytol z dôvodu 
predčasného ukončenia pobytu dieťaťa.  

2. V tejto zmluve nie je zahrnutá doprava na pobyt, ktorú si objednávateľ zabezpečuje 
individuálne.  

 
Článok V.  

Osobitné dojednania  
 
1. Všetky spory v priebehu školy v prírode rieši zodpovedný zástupca objednávateľa 

s poskytovateľom. V prípade preukázateľného spôsobenia škody účastníkom ŠvP 
spôsobenej poskytovateľovi sa objednávateľ zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť 
vznik poistnej udalosti zákonnému zástupcovi dieťaťa a túto škodu uhradiť v plnom 
rozsahu na základe preukázateľných nákladov na odstránenie škody.  

2. Stornovanie pobytu možno uskutočniť výhradne písomnou formou.  
3. Spoločnosť Vaše výlety, s.r.o. neodporúča brať si na pobyt do ŠvP drahé, vzácne veci, 

elektroniku, šperky a väčšiu finančnú hotovosť. V prípade straty alebo krádeže, spoločnosť 
Vaše výlety, s.r.o. za tieto veci nezodpovedá. Každé dieťa má možnosť odovzdať cenné veci 
a vreckové do úschovy (trezoru RZ).  

 
 

Článok VI  
Platnosť zmluvy  

 
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť  jej 

zverejnením na webovom sídle objednávateľa.  
 
 

Článok VII  
Záverečné ustanovenia  

 
1. Vo veciach touto zmluvou neupravených platia ustanovenia Obchodného zákonníka. Túto 

zmluvu je možné meniť, so súhlasom oboch zmluvných strán, len písomnou formou.  
2. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží jeden.  
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.  

 
 
 
Ráztoka, dňa       Senica, dňa   
  
 
 
 
_____________________________    ____________________________ 

    Poskytovateľ      Objednávateľ  


