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

v znení neskorších zmien a doplnkov 

 

 

Zmluvné strany  

 
 

Objednávateľ:        Obec Bacúch, Hlavná 279 

                                Základná škola č. 278,  

                                976 64 Bacúch 

                                                     

IČO:                      00313254 

DIČ:                     2021223028 

 

(v ďalšom texte  len objednávateľ) 

 

a 

 
Poskytovateľ:     KRÁLIKY, spol. s r.o. 

                           PENZION HOREC  

                           Králiky 976 34 

Zastúpený:         Ing. Ambrózom Horváthom , konateľom spoločnosti 

 

IČO:  36004936 

DIČ:  2020462653 

Č. účtu: 50185816/0900 

 

sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy o poskytovaní služieb 

za nasledujúcich podmienok : 

 

Čl. I 

Účel zmluvy 

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

poskytovaní služieb pre objednávateľa. 

 

 

 

                                                                 Čl. II 

                                                       Predmet zmluvy 

2.1  Predmetom zmluvy je zabezpečenie školy v prírode pre deti zo ZŠ Bacúch 

 

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť potrebnú súčinnosť v zmysle tejto zmluvy 

poskytovateľovi a za poskytnuté služby uhradiť dohodnutú úhradu. 

 

 

 

 



 

Čl. III 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

3.1  Poskytovateľ poskytne objednávateľovi v termíne od 27.6.-30.6.2016 , ubytovanie, 

stravovanie, počas školy v prírode  v penzióne HOREC  na lyžiarskom stredisku SKI 

KRÁLIKY 

3.2  Definícia poskytovaných služieb 

a) Stravovanie – 5x denne – raňajky , desiata , obed , olovrant , večera a celodenný pitný 

režim. Strava bude zabezpečená v súlade s platnou legislatívou pre stravovanie detí 

podľa vekovej kategórie. 

b) Ubytovanie detí v dvoj, troj, štvor a šesť posteľových izbách s vlastným sociálnym 

zariadením. 

c) Zdravotná starostlivosť bude zabezpečovaná zdravotníkom poskytovateľa.  

o Zdravotník prevezme od dieťaťa lieky a zabezpečí ich užívanie dieťaťom na 

základe vyjadrenia ošetrujúceho lekára 

o počas pobytu  priebežne sleduje zdravotný stav detí poskytuje prvú pomoc a 

hlási ochorenia detí a osôb lekárovi a regionálnemu úradu verejného 

zdravotníctva 

o poskytuje zdravotnú starostlivosť v mieste konania školy v prírode,  

ošetruje chorých v izolačných priestoroch a po odchode chorého z izolačných 

priestorov zabezpečí všetky opatrenia podľa pokynov lekára alebo 

regionálneho úradu verejného zdravotníctva,  

o vedie zdravotnícky denník, ktorý obsahuje prevzatie lekárničky a kontrolu jej 

obsahu, prevzatie prihlášok a vyhlásení od rodičov, prevzatie liekov od detí 

(napr. na alergiu a pod.), ich dávkovanie a podávanie, úrazy a ich ošetrenie, 

ochorenia a ich liečbu a pod., 

o zabezpečí, aby k liekom a dokumentácii zotavovacieho podujatia nemali 

prístup deti a nepovolané osoby 

 

3.3  Nástup na pobyt je dohodnutý na 27.6.2016 , medzi 10.00 a 12.00. Pobyt začína obedom 

a končí 30.6.2016 , raňajkami. 

3.4  Škody vzniknuté a preukázateľne zavinené účastníkom uhradí objednávateľ. 

 

 

 

 

Čl. IV 

Cena a fakturácia 

 

4.1  Cena bola dohodnutá medzi zmluvnými stranami v zmysle zákona 18/1996 Z.z o cenách 

nasledovne: 

 

a) Cena pobytu za jedno dieťa je 100  € /žiak 

b) Na 10 prihlásených detí je pobyt pre jedného pedagóga zdarma. 

c) Cena za pobyt ďalších pedagogických zamestnancov je 85€ na osobu za pobyt. 

d) Cena animátora na jedno dieťa je 15€ na dieťa za pobyt 

 

 



4.2  Objednávateľ zaplatí zálohu do 30.4.2016  vo výške 30€/žiak na číslo účtu : 

50185816/0900 . Úhradu bezprostredne oznámi mailom spolu s počtom prihlásených detí, 

poskytovateľovi. Doplatok za pobyt bude uhradený priamo v zariadení , na konci pobytu. 

4.3  V tejto zmluve nie je zahrnutá doprava na pobyt , ktorú si objednávateľ zabezpečuje 

individuálne.  

 

 

 

 

Čl. V 

Platnosť zmluvy 

 

5.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami. 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. VI 

Záverečné ustanovenia 

 

6.1 Vo veciach touto zmluvou neupravených platia ustanovenia obchodného zákonníka. Túto 

zmluvu je možné meniť so súhlasom oboch zmluvných strán, len písomnou formou. 

6.2 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch , z ktorých každá strana obdrží jeden. 

6.3 Zmluvné strany prehlasujú, že si vyššie uvedené znenie zmluvy dôkladne prečítali, zneniu 

porozumeli a súhlasia s ním bez výhrady. Na znak súhlasu ju podpisujú. 

 

 

Králiky , dňa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Poskytovateľ                                                                               Objednávateľ 

 

 

 

 

 

 

 


