
Zmluva o zabezpečení  lyžiarskeho výcviku žiakov   

 č. ZŠ 62/2019 

Uzavretá v zmysle ustanovenia § 269 ods.2 zákona č.  513/1991 Z.z. 

 

 

Zmluvné strany 

 

Dodávateľ:                     Ján Budzák 

                                          Vyšné Ružbachy 127, 065 02 Vyšné Ružbachy 

IČO:                                 306 161 15 

DIČ:                                  1020723726 

IBAN:                               SK17 0200 0000 0008 1374 3603                                        

  

( ďalej len dodávateľ ) 

a 

 

Objednávateľ:                 Základná škola 

                                         Krymská 5, 071 01 Michalovce 

zastúpená:                      Mgr. Katarínou Novotnou, riaditeľkou školy 

IČO:                                 170 807 62 

DIČ:                                 2021635671 

IBAN:                              SK56 5600 0000 0042 5042 2001   

 

( ďalej len objednávateľ ) 

 

 

uzatvárajú 

 túto zmluvu o zabezpečení lyžiarskeho výcviku. 

 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy a cena 

1. Predmetom zmluvy je záväzok dodávateľa zabezpečiť lyžiarsky výcvik pre žiakov (ďalej len 

„LV“)  v penzióne Ružbachy č.370 a Skiparku Vyšné Ružbachy , ktorý pozostáva z ubytovania,  

plnej penzie a 5 dňového  Skipasu pre žiakov objednávateľa Základná škola, Krymská  5, 

Michalovce. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje predmet zmluvy špecifikovaný v bode 1 tohto článku zabezpečiť 

v hodnote 140,- € s DPH /žiaka. Ďalej sa zaväzuje stravu a ubytovanie pre 3 učiteľov 

a zdravotníka zabezpečiť GRATIS. 

 

 

 



Článok II. 

Počet žiakov a termín 

1. Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť služby  pre cca 28 žiakov, 3 učiteľov a 1 zdravotníka vo 

svojom penzióne Ružbachy č.370  a Skiparku  Vyšné Ružbachy v požadovanom termíne 

17.02.2020-21.02.2020. 

 

 

Článok III. 

Platobné podmienky 

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť  dodávateľovi, zmluvne dohodnutú cenu na skutočný počet 

žiakov, ktorí sa zúčastnia LV, na základe vystavenej faktúry. Presný počet žiakov bude 

upresnený telefonicky 14.02.2020 do 12,00 hod. 

2. Faktúra vystavená dodávateľom musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu. Doba 

splatnosti faktúry je 15 dní od vystavenia faktúry.  

3. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ vystaví faktúru v posledný deň konania sa LV, po 

odovzdaní poslednej služby. Počet prevzatých služieb svojím podpisom verifikuje vedúci LV 

poverený objednávateľom. 

 

Článok IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Dodávateľ je povinný riadne informovať objednávateľa o podstatných okolnostiach týkajúcich 

sa LV a poskytnúť objednávateľovi zmluvne dohodnuté služby.  

2. Objednávateľ je povinný zaplatiť zmluvne dohodnuté služby na skutočný počet žiakov, ktorí 

sa zúčastnia LV, riadiť sa pokynmi majiteľa penziónu, počínať si tak, aby nedochádzalo ku 

škodám na zdraví a majetku. Učitelia a zdravotník musia myť pri  sebe doklad totožnosti. 

3. Dodávateľ zodpovedá objednávateľovi, za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej 

zmluvy bez ohľadu na to, či tieto záväzky má splniť dodávateľ sám alebo subdodávateľsky. 

  

Článok V. 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné uskutočniť iba formou písomných   dodatkov, ktoré 
sa po schválení a podpísaní zmluvnými stranami stávajú jej   súčasťou. 

2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých má každý platnosť originálu. 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli na základe slobodnej vôle, bez časovej tiesne, 

s obsahom súhlasia a túto skutočnosť potvrdzujú svojimi podpismi.  

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
nasledujúci deň po zverejnení na webovej stránke objednávateľa. 

 

V Michalovciach, dňa 05.12.2019 

 

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

Mgr. Katarína Novotná, riaditeľka školy                                            Ján Budzák, majiteľ                                                            

                    objednávateľ                                                                             dodávateľ     


