
Zmluva o poskytovaní služieb  

Uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

 

I. Zmluvné strany 

 

1.1 Objednávateľ: 

Obchodné meno: Základná škola, Obchodná 5, Sečovce 

Sídlo:   Obchodná 5, 078 01 Sečovce 

Zastúpený:  Mgr. Daniel Szilágyi 

IČO:   35541202 

DIČ:   2021664051 

Číslo účtu:  SK21 0200 0000 0016 3595 3651 

Tel./mail:  056/6782641/skola@zsobchodna.eu 

 

1.2 Dodávateľ: 

Obchodné meno: Penzión LUCS Michal Ďurica 

Sídlo:   Partizánska 321, 976 68 Heľpa 

Zastúpený:  Michal Ďurica 

IČO:   34 727 833 

DIČ:   1026729363 

IČ DPH:  SK1026729363 

Číslo účtu:  SK40 0900 0000 0003 0030 8955 

Tel./mail:  0486186206, 0944530657/lucs@penzionlucs.sk 

 

II. Predmet zmluvy 

 

2.l  Všeobecná špecifikácia predmetu zmluvy: 

 Názov:   Lyžiarsky výcvik 

 Kľúčové slová:  lyžiarsky kurz, stravovanie, pitný režim, ubytovanie 

 CPV:    55100000-1 – Hotelové služby 

    92000000-1 – Rekreačné, kultúrne a športové služby 

 Druh:   Služba 

 Kategória služieb: 17. Hotelové a reštauračné služby 

 

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu zmluvy: 

 Lyžiarsky výcvikový kurz pre max. 43 žiakov ZŠ s pedagogickým doprovodom, 

so zabezpečením stravovania, pitného režimu a ubytovania na 5 dní. 

 Kurz bude realizovaný v jednom termíne od 23. 1. 2023 – 27. 1. 2023. 

 Dopravu, skipas, inštruktorov a zdravotnú službu zabezpečuje objednávateľ. 

 

 

 



2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy: 

Technické vlastnosti Hodnota/charakteristika 

Zabezpečenie stravovania, pitného režimu a 

ubytovania  pre max. 43 žiakov, 4 pedagógov 

a 1 zdravotníka na 5 dní  

120,- EUR/žiaka 

Strava 5x denne: raňajky, desiata, obed, 

olovrant, večera, pitný režim + ubytovanie 

Uzamykateľná miestnosť pre odkladanie 

lyžiarskej výstroje 

Poskytovaná priamo v penzióne – bez 

poplatku 

V prípade neočakávanej udalosti napr. 

chrípkové prázdniny, kalamity a pod.  

možnosť dohodnúť náhradný termín výcviku 

 

  

III.  Zmluvné podmienky 

 

3.1 Miesto plnenia zmluvy: 

Štát:   Slovenská republika 

Kraj:   Banskobystrický 

Okres:   Brezno 

Obec:   976 68 Heľpa 

Ulica a číslo:  Partizánska 321 

 

3.2 Čas/lehota plnenia zmluvy: 

23. 1. 2023 (8:00 hod.) – 27. 1. 2023 (16:00 hod.) 

 

3.3 Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia: 

Jednotka:   deň 

Požadované množstvo: 5 dní 

Služba: stravovanie a ubytovanie pre max. 43 žiakov,     

4 pedagógov a 1 zdravotníka 

Osobitné dojednanie: v prípade zmien v počte osôb sa tieto zmeny doriešia 

    priloženým zoznamom účastníkov lyžiarskeho výcviku 

Nástup do zariadenia: od 11:00 hod., pobyt začína obedom 

Odchod zo zariadenia: uvoľnenie izieb do 10:00 hod., pobyt končí raňajkami 

 

IV.  Zmluvná cena 

 

4.1 Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. 

o o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou MF č. 87/1996 Z.z. v znení 

neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o cenách. Celková výška je 

=120,- EUR s DPH na žiaka. 

4.2 Cena je pevná a nebude ju možné meniť. 

4.3 Kalkulácia jednotkovej ceny jednotlivých služieb je uvedená vrátane všetkých 

nákladov dodávateľa potrebných k dodaniu služieb. 

 

 

 



V. Platobné podmienky 

 

5.1 Dodávateľ je povinný vystaviť objednávateľovi faktúru za poskytnuté služby v zmysle 

cenovej ponuky so splatnosťou do 14 dní od jej doručenia.  

5.2 Fakturácia bude vyhotovená na základe reálneho počtu zúčastnených osôb, 

pedagogický dozor zdarma. 

5.3 Úhrada bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku. 

5.4 V prípade, ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu určené 

všeobecne záväzným právnym predpisom alebo zmluvou, bude objednávateľ 

oprávnený ju dodávateľovi vrátiť na doplnenie. 

 

VI.  Záverečné ustanovenia 

 

6.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán a účinnosť dňom, ktorý nasleduje po dni jej zverejnenia na 

webovom sídle objednávateľa. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, t.j. do 

31.1.2020 – dňom skončenia lyžiarskeho kurzu. 

6.2 Táto zmluva predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán. Vedľajšie dohody k tejto 

zmluve neexistujú. 

6.3 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú 

stranu. 

6.4 Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len vo forme písomného a číslovaného 

dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. 

6.5 Ostatné právne vzťahy výslovne zmluvy neupravené sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi 

predpismi Slovenskej republiky a predpismi EÚ. 

6.6 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce zo zmluvy budú riešiť 

jednaním o možnej dohode. Prípadné spory, o ktorých sa zmluvné strany 

nedohodnú, budú postúpené na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu. 

6.7 Zmluvné strany sa dohodli, že si zmluvu pred jej podpísaním prečítali, jej obsahu 

porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali. 

 

 

V Sečovciach dňa .................................  V Heľpe dňa ......................................... 

 

Za objednávateľa:     Za dodávateľa: 

Mgr. Daniel Szilágyi     Michal Ďurica 

 riaditeľ školy                 riaditeľ penziónu 

 

 

 

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

 podpis a pečiatka         podpis a pečiatka 


