
ZMLUVA O OBSTARANÍ ZÁJAZDU 

uzatvorená podľa ustanovenia § 741 a) až 741 k) Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

 

Zmluvné strany: 

 

Názov:    Miroslav Novotný - TOP PACK 

sídlo:    059 17  Vernár 268 

prevádzka:    Penzión Suchá, 059 17  Vernár 257 

IČO:    37115855 

IČ DPH:   SK1020013390 

bankové spojenie:  4310100005/3100 

číslo účtu v tvare IBAN: SK71 3100 0000 0043 1010 0005 

zapísaný v:    Okresný úrad Poprad, číslo živnostenského registra: 706-14311 

tel. č.:    0918 379 447 

e-mail:    toppack0@gmail.com 

 

(ďalej len „obstarávateľ“) 

a 

Názov:    Základná škola 

sídlo:    Lúčna 827/26, 093 01 Vranov nad Topľou 

v mene ktorého koná:  PaedDr. Blažena Matisová 

IČO:    37873385 

DIČ:    2021638487 

bankové spojenie:  1636805757/0200 

Číslo účtu v tvare IBAN:  SK07 0200 0000 0016 3680 5757 

tel. č.:     057/488 75 60 

e-mail:    skola@zslucnavt.sk 

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

 



I.  

Na základe tejto zmluvy si objednávateľ záväzne objednáva u obstarávateľa zabezpečenie 
lyžiarskeho výcviku (LV) v termíne od 14.01.2018 do 19.01.2018 v Penzióne Suchá vo 
Vernári. 

Počet osôb, ktoré sa zúčastnia LV: 

Počet detí: 54 

Počet dospelých: 5 

Poskytnuté zľavy: 0 

Zdarma: pedagogický dozor na 10 žiakov má pobyt zdarma 
 

 

II.  

V rámci zmluvy sa obstarávateľ zaväzuje objednávateľovi poskytnúť: 
ubytovanie a celodenné stravovanie - 3x denne, pitný režim, doprava do lyžiarskeho 
strediska (LS) Vernár Studničky. Začiatok stravovania je 14.01.2018 obedom a koniec 
stravovania je 19.01.2018 raňajkami. Cena ubytovania, dopravy do LS a stravovania na            
1 osobu počas celého pobytu je 100,20 € na osobu a plný deň. Celková cena za ubytovanie a 
celodenné stravovanie, ktorú objednávateľ uhradí je 5410,80 €. Táto suma sa môže meniť v 
závislosti od zmeny počtu detí, ktorý objednávateľ spresní najneskôr do 09.01.2018. 
Vyúčtovanie poskytnutých služieb na základe vyúčtovacej faktúry, vystavenej podľa skutočne 

poskytnutých služieb, v súlade so všetkými bodmi tejto zmluvy uhradí objednávateľ 

najneskôr do siedmych pracovných dní od doručenia vyúčtovacej faktúry.  

 
 

III.  

Ak vážne dôvody neumožnia nástup jednotlivca na LV (choroba, vážne rodinné dôvody, 
tragické rodinné udalosti - potrebné doložiť doklad) nebudú účtované žiadne storno 
poplatky. Ak dieťa na kurz nastúpi neskôr alebo predčasne ukončí pobyt v Penzióne Suchá 
Vernár z iných dôvodov, nevzniká mu nárok na vrátenie neodrekreovanej čiastky. 

 

IV.  

Pokiaľ v období od podpísania tejto zmluvy a realizovania LV dôjde k podstatným zmenám, 
ktoré budú mať za následok zvýšenie ceny je obstarávateľ povinný o týchto skutočnostiach 
písomne informovaťobjednávateľa. Objednávateľ má v takom prípade právo rozhodnúť sa, či 
so zmenou zmluvy súhlasí, alebo či od zmluvy odstúpi bez zaplatenia zmluvných pokút a 
storno poplatkov. 
Objednávateľ do 7 kalendárnych dní písomne vyjadrí svoje stanovisko k uvedeným 
skutočnostiam. Ak tak neurobí je povinný uhradiť vyššiu sumu za poskytnutie služieb, ktorá 
bude uvedená v novej „Zmluve o obstaraní zájazdu". Cena pobytu, uvedená v „Zmluve o 



obstaraní zájazdu" sa nemôže jednostranne zvýšiť v priebehu 21 dní pred začiatkom zájazdu. 
Ak obstarávateľ zruší zájazd v dobe kratšej ako 20 dní pred jeho začiatkom, vráti mu všetky 
uhradené finančné prostriedky a taktiež uhradí objednávateľovi pokutu 10% z ceny zájazdu. 
 

V.  

Objednávateľ má právo kedykoľvek odstúpiť pred začatím zájazdu od zmluvy písomným 
oznámením osoby, ktorá zmluvu podpísala. Pri odstúpení od zmluvy je objednávateľ povinný 
zaplatiť obstarávateľovi storno poplatky: 

30 - 21 dní pred nástupom 50% z celkovej ceny za ubytovanie a stravovanie, 

20 - 10 dní pred nástupom 80% z celkovej ceny za ubytovanie a stravovanie, 

9 - 0 dní pred nástupom 100% z celkovej ceny za ubytovanie a stravovanie. 

 

VI.  

Ak dieťa poškodí majetok ubytovacieho zariadenia, škodu je povinný uhradiť objednávateľ 
pred ukončením LV. 

VII.  

Penzión Suchá Vernár vo všetkých smeroch vyhovuje predpísaným hygienickými 
bezpečnostným požiadavkám na realizovanie zotavovacieho podujatia, teda aj na 
realizovanie LV. 

 

VIII.  

Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu je možné len na základe písomných dodatkov so súhlasom 
oboch zmluvných strán. 
Táto zmluva je vyhotovená v 2 origináloch, pre každého z účastníkov jeden originál.  
V ostatných prípadoch, ktoré nerieši táto zmluva, platia príslušné ustanovenia Občianskeho 
zákonníka a súvisiacich právnych predpisov.  
Účastníci si zmluvu prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, je prejavom ich slobodnej 
vôle a na znak toho ju vlastnoručne podpísali. 
 

Vo Vernári, dňa 30.12.2017    Vo Vranove nad Topľou, dňa 30.12.2017 

 

 

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

          Obstarávateľ              Objednávateľ 


