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Zmluva o obstaraní zájazdu č. 2/2016 (ďalej len zmluva) 

uzavretá v zmysle ustanovenia §741a a násl. Občianskeho zákonníka 

 

 

uzavretá medzi: 

 

Čl. I 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:  Základná škola 
Sídlo:   Krosnianska 4,  040 22 Košice 

V zastúpení:  Ing. Danka Daneshjoová, riaditeľka 

IČO:   35546875 

DIČ:   2021676998 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s. 

Číslo účtu:     0502980002/5600 

IBAN:               SK65 5600 0000 0005 0298 0002 

(ďalej len „objednávateľ“) 
 

a 

 

Poskytovateľ:  Cestovná kancelári Fany, s. r. o 

     

Sídlo:   Hrnčiarska 2/A, 040 01 Košice 

V zastúpení:  Mgr. Martin Masloviak  

IČO:   36705403  

DIČ:   20222289280 

IČ DPH:   SK20222289280 

Bankové spojenie: Tatra banka 

Číslo účtu:  2926913574/1100 

 IBAN:    SK24 1100 0000 0029 2691 3574 

  

Spoločnosť zapísaná v Obch. reg. Okresného súdu OU Košice, č. živnostenského registra 

KE1 vložka č. 19018/V (ďalej len „poskytovateľ“) 

 

 

 

Čl. II 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok obstarávateľa obstarať zájazd „Škola v prírode“ presne 

špecifikovaný v čl. III tejto zmluvy („ďalej len zájazd“) a záväzok objednávateľa zaplatiť 

dohodnutú cenu a to v súlade s právami a povinnosťami zmluvných strán a podmienkami 

dohodnutými v tejto zmluve. 
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Čl. III 

Obstaranie a cena zájazdu 

 

1. Obstarávateľ sa zaväzuje obstarať zájazd pod názvom: „Škola v prírode“ v súlade s výzvou 

a prílohou č. 1 – Opis predmetu zákazky: 

 

Termín: 30.05. 2016 – 03. 6. 2016 

Miesto: Hotel Forton, Stará Lesná 

Počet:  23 žiakov 1. stupňa ZŠ  

Počet pedagogických pracovníkov a inštruktorov: 2 osôb 

Zdravotný dozor: 1 

Celková cena zájazdu: 2 300,00 Eur (s DPH) 

Slovom: Dvetisíctristo Eur 

 

2. Podrobná charakteristika a cenová ponuka zájazdu je uvedená v prílohe č. 1 pod 

názvom „Škola v prírode pre žiakov základnej školy“, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 

tejto zmluvy. 

 

3. V prípade neočakávanej udalosti, napr.: nepriaznivá situácia vyvolaná živelným al. iným 

zásahom, - kalamita, živelná pohroma a iné nepredvídané udalosti, ktoré verejný obstarávateľ 

nemôže ovplyniť, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo dohodnúť náhradný termín na 

uskutočnenie ŠVP 

V prípade, že náhradný termín alebo náhradné miesto konania nebude akceptovaný zo strany 

objednávateľa, poskytovateľ sa zaväzuje bezodkladne vrátiť celú sumu objednávateľovi školy 

v prírode. 

 

 

 

Čl. IV 

Platobné podmienky 

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi cenu za zájazd formou bezhotovostného 

platobného styku. Dohodnutú cenu za služby vrátane DPH objednávateľ uhradí 

poskytovateľovi na základe predloženej faktúry, v súlade s výzvou. Platobná povinnosť 

objednávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude z jeho bankového účtu poukázaná 

príslušná platba. 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ je povinný vystaviť objednávateľovi faktúru za 

zájazd. 

 

3. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa bodu 1 tohto článku je objednávateľ 

oprávnený ju vrátiť poskytovateľovi. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti.  
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Čl. V 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje obstarať objednávateľovi zájazd uvedený v čl. III tejto zmluvy. 

 

2. Poskytovateľ je povinný: 

a) riadne informovať objednávateľa o podstatných okolnostiach týkajúcich sa zájazdu, 

b) poskytnúť objednávateľovi všetky objednané a zaplatené služby, 

c) vrátiť objednávateľovi sumu, ktorú od neho dostal za cenu zájazdu, ak dôjde k zrušeniu 

zájazdu v dôsledku odstúpenia od zmluvy pre porušenie povinností vymedzených 

v tejto zmluve, 

d) vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny zájazdu, ak pokračovanie zájazdu nemožno 

zabezpečiť službami rovnakej kvality, 

e) poskytnúť objednávateľovi dopravu na miesto konania zájazdu a späť 

 

3. Objednávateľ má právo: 

a) na poskytnutie dohodnutého plnenia,  

b) na oznámenie podstatných zmien týkajúcich sa zájazdu, 

c) na odstúpenie od zmluvy, a to bez udania dôvodu, z dôvodu porušenia zmluvných 

povinností zo strany poskytovateľa, ak neakceptuje návrh poskytovateľa na zmenu 

zmluvy v zmysle ustanovenia § 741e OZ,  

d) na poskytnutie iného zájazdu, ak obstarávateľ odstúpi od zmluvy z dôvodu zrušenia 

zájazdu, 

e) na náhradu škody, ak sa zájazd zruší v lehote kratšej ako 20 dní pred termínom jeho 

začatia. 

 

4. Objednávateľ je povinný: 

a) zaplatiť dohodnutú cenu zájazdu, 

b) riadiť sa pokynmi delegáta, 

c) počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví a majetku. 

 

5. Poskytovateľ je povinný najneskôr päť dní pred začatím zájazdu poskytnúť objednávateľovi 

písomne ďalšie podrobné informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sú pre objednávateľa 

dôležité a ktoré sú mu známe. 

 

6. Poskytovateľ zodpovedá objednávateľovi za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej 

zmluvy bez ohľadu na to, či tieto záväzky má splniť poskytovateľ, alebo iní dodávatelia 

služieb, ktoré sa poskytujú v rámci zájazdu.  

 

7. Ak po začatí zájazdu poskytovateľ neposkytne objednávateľovi služby alebo ich podstatnú 

časť riadne a včas alebo zistí, že mu ich nebude môcť poskytnúť, aj keď ju k tomu zmluva 

zaviazala, je povinný bezodkladne urobiť také opatrenia, aby mohol zájazd pokračovať. 

 

8. Ak poskytovateľ poruší svoju povinnosť obstarať pre objednávateľa zájazd v požadovanej 

kvalite, môže si objednávateľ uplatniť právo požadovať odstránenie chybne poskytnutej 

služby u povereného delegáta. O uplatnení tohto práva je potrebné urobiť písomný záznam.  
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9. Ak si poskytovateľ nesplní svoje povinnosti riadne a včas, môže objednávateľ písomne 

uplatniť svoje právo do troch mesiacov od skončenia zájazdu; ak sa zájazd neuskutočnil, tak 

odo dňa, kedy sa mal skončiť, inak právo zaniká. Na uznanie nárokov pri chybne poskytnutej 

službe predloží objednávateľ záznam spísaný pri reklamácii. 

 

10. Poskytovateľ sa môže zbaviť zodpovednosti za škodu spôsobenú v dôsledku odstúpenia od 

zmluvy, len ak preukáže, že škodu nezavinil on ani jeho dodávatelia služieb a že škoda bola 

spôsobená samotným objednávateľom, treťou osobou, neodvrátiteľnou a neočakávanou 

udalosťou. 

  

 

Čl. VI 

Osobitné ustanovenia 

 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti si budú doručovať na adresu sídla zmluvnej 

strany uvedenú v čl. I tejto zmluvy. V prípade, že nebude možné písomnosť doručiť na adresu 

sídla zmluvnej strany uvedenú v tejto zmluve, písomnosť sa po troch dňoch od vrátenia 

nedoručenej zásielky odosielateľovi považuje za doručenú, a to aj vtedy, ak ten, kto je 

oprávnený za zmluvnú stranu konať, sa o tom nedozvie. 

 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú všetky zmeny identifikačných údajov (napr. zmenu sídla, 

oprávnených osôb atď. ) a iných skutočností potrebných pre riadne a bezproblémové plnenie 

zmluvy, bezodkladne písomne oznámiť druhej zmluvnej strane. 

 

 

 

Čl. VII 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť nasledujúcim 

dňom po zverejnení zmluvy na webovom sídle objednávateľa. 

 

2. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, pričom objednávateľ si ponechá dva 

rovnopisy a poskytovateľ jeden rovnopis. 

 

3. Meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy je možné iba formou písomných dodatkov, 

podpísaných oboma zmluvnými stranami. 

 

4. Táto zmluva bola uzavretá dobromyseľne, slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, nebola 

uzavretá v tiesni ani za inak jednostranne výhodných podmienok. 

 

5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju vlastnoručne 

podpísali. 

 

6. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov 

zmluvných strán. 
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7. Táto zmluva je vyhotovená na piatich stranách. 

 

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:  

 

 Príloha č. 1  Ponuka na školu v prírode v hotely FORTON*** v Starej Lesnej 

 

 

 

 

 

Košice  ..17. 03. 2016     

 

 

 

 

 

 

Za objednávateľa:   Za poskytovateľa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Danka Daneshjoová           Mgr. Martin Masloviak 

           riaditeľka školy                          konateľ 

 

 

 

 

 

 


