
Zmluva o vzájomnej spolupráci 

v rámci organizovania lyžiarskeho výcviku 

 

Zmluvné strany: 

 

 Objednávateľ: 

 

1. Obchodné meno:  Základná škola, Obchodná 5, Sečovce 

Adresa:   Obchodná 5, 078 01 Sečovce 

IČO:    35541202 

DIČ:    2021664051 

Kontakt:   056/6782641 

Zastúpený:   Mgr.Daniel Szilágyi (ďalej len „zmluvná strana 1“) 

 

 Dodávateľ: 

 

2. Obchodné meno:  Penzión LUCS  

Adresa:   Partizánska 321, 976 68 Heľpa 

IČO:    34 727 833 

DIČ:    1026729363 

IČ DPH:   SK1026729363 

Kontakt:   0944530657 

Zastúpený:   Michal Ďurica (ďalej len „zmluvná strana 2) 

 (zmluvná strana 1 a zmluvná strana 2 spolu aj ako „zmluvné strany“) 

 

sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy o vzájomnej spolupráci v rámci organizovania 

lyžiarskeho výcviku (ďalej len „zmluva“) v zmysle ustan. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 

Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, za nasledovných podmienok: 

 

Článok 1 

Predmet obchodnej spolupráce 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na vzájomnej spolupráci pri organizovaní lyžiarskeho kurzu, 

ktorý sa uskutoční v termíne od 23. 1. 2023 do 27. 1. 2023 v rekreačnom stredisku LUCS 

Heľpa. 

2. Predmetom vykonávania činnosti zmluvnej strany 2 bude metodika nácviku 

a zdokonaľovania zjazdového lyžovania expozičnou a inštruktorskou formou pre žiakov 

základnej školy. 

3. Počas organizovania lyžiarskeho kurzu zmluvná strana 2 súhlasí o prevzatí plnej 

zodpovednosti za žiakov zmluvnej strany 1 v dňoch od 23. 1. 2023 do 27. 1. 2023 v čase 

od 9:15 hod. do 12:00 hod. 

 



Článok 2 

Doba spolupráce 

 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na dobu určitú, a to na dni organizovania lyžiarskeho 

výcviku, ktoré sa uskutočnia v dňoch od 23. 1. 2023 do 27. 1. 2023 v čase od 9:15 hod. do 

12:00 hod. 

 

Článok 3 

Cena a spôsob úhrady 

 

1. Výška odplaty zmluvnej strany 1 za poskytnutie súčinnosti organizovania lyžiarskeho 

výcviku bola zmluvnými stranami dohodnutá vo výške 120,- EUR na jedného žiaka 

v celom rozsahu organizovania lyžiarskeho výcviku. 

2. Zmluvná strana 1 sa zaväzuje dohodnutú cenu zaplatiť do pätnástich dní po uskutočnení 

lyžiarskeho výcviku a to na základe vytvorenej faktúry za poskytnuté služby zmluvnou 

stranou 2. 

 

Článok 4 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Vo veciach neupravených zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje Obchodným zákonníkom 

a príslušnými ustanoveniami záväzných právnych predpisov. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny a doplnenia k tejto zmluve je možné uzatvoriť 

výlučne písomné a so súhlasom obidvoch zmluvných strán. 

3. Zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, každá zmluvná strana obdrží jeden 

rovnopis. 

4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je 

zrozumiteľná, vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni za 

nápadne nevýchodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

 

 

Sečovce, dňa ..............................    Heľpa, dňa ................................ 

 

Zmluvná strana 1      Zmluvná strana 2 

 

 

 

----------------------------------     ------------------------------------ 

Mgr. Daniel Szilágyi                  Michal Ďurica 

 riaditeľ školy                    vedúci penziónu 

 


