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ZMLUVA 

o zabezpečení lyžiarskeho výcviku pre žiakov základnej školy 

 

 

Názov organizácie:  Obecné lesy Krahule, s.r.o. 

Sídlo:   Krahule 26, 967 01  Kremnica 

IČO:   31646395 

DIČ:   2020480110 

Zapísané: v OR OS v Banskej Bystrici 

Bankové spojenie: SK08 0900 0000 0051 1034 1263   Slovenská sporiteľňa 

         (ďalej ako ,,poskytovateľ“) 

 

a 

 

Názov školy:  Spojená škola internátna 

Sídlo:   Z.Nejedlého 41 

IČO:   00350362 

DIČ:   2021218771 

Bankové spojenie:         SK 28 8180 0000 0007 0023 3594  Štátna pokladnica 

Zastúpená:  Mgr. Ján Regász, tel.: 036/6312072 

                                       e-mail: szsi139@stonline.sk 

 

(ďalej ako ,,objednávateľ“) 

Počet pedagógov: 3, zdravotník : 1 

 

 

(poskytovateľ a objednávateľ ďalej spolu aj ako ,,zmluvné strany“) 

 

 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť a zrealizovať pobytové podujatie ,,Lyžiarsky výcvik“  pre žiakov 

objednávateľa a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi za zabezpečenie a zrealizovanie 

Lyžiarskeho výcvik dohodnutú odmenu. 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť a zrealizovať Lyžiarsky výcvik v rekreačnom zariadení 

Turistická ubytovňa, Krahule 26, 967 01  Krahule. v termíne od 15.01. 2018 do 19. 01. 2018. 

3. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť a zrealizovať Lyžiarsky výcvik pre  18 žiakov. 

 

 

 

 

Článok II. 

Práva a povinnosti poskytovateľa 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre žiakov objednávateľa, ktorí sa zúčastnia Lyžiarskeho  

výcviku, najmä tieto služby: 

- ubytovanie, 

- stravu v rozsahu raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a pitný režim, 

- celodenný skipas pre všetky deti 
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2. Organizačné pokyny týkajúce sa nástupu žiakov na Lyžiarsky výcvik zašle poskytovateľ 

objednávateľovi najneskôr sedem kalendárnych dní pred nástupom žiakov na Lyžiarsky výcvik. 

 

3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na operatívnu zmenu programu a/alebo miesta konania Lyžiarskeho 

výcviku, ak z objektívnych dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia štátnych a iných príslušných 

orgánov, alebo mimoriadnych okolností, ktoré poskytovateľ nemal možnosť ovplyvniť a predvídať, 

nie je možné program a/alebo miesto konania Lyžiarskeho výcviku zabezpečiť. 

 

4. V prípade, že nastane situácia podľa bodu 3 tohto článku, poskytovateľ vykoná zmenu programu 

a/alebo miesta konania Lyžiarskeho výcviku tak, aby čo najviac zodpovedala programu a miestu, 

ktoré si objednávateľ vybral. Zmenu programu a/alebo miesta konania Lyžiarskeho výcviku 

poskytovateľ objednávateľovi vhodným spôsobom a v primeranej lehote oznámi. Zmluvné strany sa 

dohodli, že zmena programu a/alebo miesta konania Lyžiarskeho výcviku nie je dôvodom na 

odstúpenie od tejto zmluvy ani dôvodom na zmenu ceny Lyžiarskeho výcviku  dohodnutej v čl. IV. 

tejto zmluvy. 

 

 

Článok III. 

Práva a povinnosti objednávateľa 

 

1. Objednávateľ vyhlasuje, že žiakov, ktorí sa zúčastnia Lyžiarskeho výcviku, poučil o tom, že sú 

povinní: 

- chrániť a neohrozovať svoje zdravie a zdravie ostatných účastníkov Lyžiarskeho výcviku, 

- dodržiavať pokyny pedagógov a inštruktorov poskytovateľa, 

- dodržiavať stanovený program, 

- informovať pedagóga a/alebo inštruktora poskytovateľa o svojom úraze alebo úraze 

ktoréhokoľvek iného žiaka, ak sa o ňom dozvedia, a tiež o akýchkoľvek zdravotných ťažkostiach, 

ktorými by trpeli, napr. nevoľnosť, bolesť hlavy, bolesť brucha a iné, 

- hlásiť pedagógovi a/alebo inštruktorovi poskytovateľa akékoľvek vzdialenie sa od svojej skupiny 

(napr. WC, pitný režim, atď.). 

 

2. Objednávateľ vyhlasuje, že žiakov, ktorí sa zúčastnia Lyžiarskeho výcviku, poučil o tom, že do 

rekreačného zariadenia sa nepovoľuje priniesť: 

- ostré predmety vrátane nožov, 

- pyrotechniku, zápalky, zapaľovače, 

- chemické, horľavé a iné nebezpečné látky, 

- alkohol, cigarety a iné omamné látky. 

 

 

 

Článok IV. 

Platobné podmienky 

 

1.Zmluvné strany sa dohodli, že cena za zabezpečenie a zrealizovanie Lyžiarskeho výcviku je 93,17 € 

/slovom: deväťdesiattri eur šestnásť centov) za jedného žiaka, spolu za 18 žiakov je cena  1677,-€ 

/slovom : jedentisícšestosedemdesiatsedem eur/, pričom táto cena zahŕňa všetky služby podľa článku 

II. bod 1 tejto zmluvy.  

 

- Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí cenu za zabezpečenie a zrealizovanie 

Lyžiarskeho výcviku na účet poskytovateľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy v jednej splátke 

v lehote najneskôr do 7 kalendárnych dní po skončení Lyžiarskeho výcviku. 
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3. Suma podľa bodu 2 a 3 tohto článku sa považuje za uhradenú okamihom jej pripísania na účet 

poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 

 

 

Článok V. 

Náhrada škody 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak dôjde počas konania Lyžiarskeho výcviku k poškodeniu 

zariadenia a/alebo vybavenia priestorov a/alebo športového a/alebo iného náradia žiakom a/alebo 

pedagógom Spojenej školy internátnej, bude o spôsobenej škode spísaný protokol, ktorý bude 

podpísaný oprávnenou osobou poskytovateľa, oprávnenou osobou objednávateľa a osobou, ktorá 

škodu spôsobila. 

 

2. Škody spôsobené žiakmi a/alebo pedagógmi objednávateľa je objednávateľ povinný uhradiť 

poskytovateľovi najneskôr v lehote do 5 pracovných dní odo dňa, kedy poskytovateľ oznámil 

objednávateľovi, že vznikla škoda a že ju spôsobil žiak a/alebo pedagóg objednávateľa. 

 

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že odškodní poskytovateľa proti nárokom na náhradu škody, ktoré uplatnia 

voči poskytovateľovi tretie osoby z dôvodu, že ide o škodu, ktorú tretím osobám spôsobili žiaci 

a/alebo pedagógovia objednávateľa. 

 

 

4. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú na osobných veciach a majetku žiakov, ktorí sa 

zúčastnia Lyžiarskeho výcviku (oblečenie, obuv, mobilné telefóny, fotoaparáty, kamery, šperky, 

finančná hotovosť, lieky a iné hodnoty), ktoré žiaci nezverili za účelom ich ochrany pred poškodením, 

stratou a zničením do úschovy osobe poverenej objednávateľom alebo poskytovateľom. 

 

 

Článok VI. 

Ukončenie zmluvného vzťahu 

 

1. Túto zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán k dohodnutému dátumu. 

 

2. Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak poskytovateľ podstatným 

spôsobom poruší svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy. 

 

3. Za podstatné porušenie povinností zo strany poskytovateľa sa považuje nezabezpečenie ubytovania 

a/alebo stravy a/alebo pitného režimu pre žiakov počas konania Lyžiarskeho výcviku. 

 

4. Poskytovateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak objednávateľ podstatným 

spôsobom poruší svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy. 

 

5. Za podstatné porušenie povinností zo strany objednávateľa sa považuje nezaplatenie ceny podľa 

článku IV. tejto zmluvy riadne a včas. 

 

6. V prípade, ak dieťa ochorie počas pobytu a jeho zdravotný stav si vyžaduje predčasne ukončiť pobyt  

Lyžiarskeho výcviku,  bude objednávateľovi vrátená suma rovnajúca sa cene nevyčerpanej stravy. 

 

7. Objednávateľ a poskytovateľ sa dohodli, že v prípade, ak objednávateľ z akéhokoľvek dôvodu zruší 

objednávku pobytu v Lyžiarskeho výcviku, je povinný zaplatiť poskytovateľovi storno poplatok, a to 

vo výške: 
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