
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ 
UBYTOVACÍČH,STRAVOVACÍCH A KONFERENČNÝCH SLUŽIEB 

I. ZMLUVNÉ STRANY 

Táto zmluva sa uzatvára medzi: 

Centrnm volného času 
Strojárenská 3, 040 01 Košice 
ICO: 00520969 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Bankový účet: SK228180000000700032 5464 
v zastúpení: Ing. Munková Erika 

ďalej ako ,, objednávateľ  

Škola v prírode KYSAK 
044 81 Kysak 
v zastúpení: Mgr. Zuzana Labancová riaditelka 

ďalej ako ,,Škola vprírode Kysak alebo ,,ŠvP 

11. PREDMET ZMLUVY 
Predmetom tejto zmluvy je záväzok ŠvP zabezpe čit pre objednávate ľa za nižšie špecifikovaných 
podmienok ubytovacie, stravovacie a konferen čné služby v rekreačnom zariadení - Skola 
v prírode Kysak. 

111. ZMLUVNÉ PODMIENKY 
1. Ubytovacie, stravovacie a konferen čné služby sú zabezpečené pre potreby a účely pobytu 

organizovaného objednávate ľom. 

2. Počet účastníkov: 	do 34 v každom z troch termínov 

3. Dobapobytu: 	1 / 19.10.2015 21.10.2015 

2 / 21.10.2015 - 23.10.2015 

3 / 03.11.2015 - 05.11.2015 

4. Začiatokpobytu: 	19.10.2015 - obed 

5. Koniecpobytu: 	05.11.2015 - raňajky (odchod zo ŠvPjeo 10.30h) 



oznam poskytovaných priestorov pre ú čely pobytu: Ubytovacia časť, areál, jedáleň , 
ločenská miestnost s TV, štandardne vybavené serninárne miestnosti s technickým 

vybavením 

7.Stravovanie: 

Škola v prírode zabezpe čí stravu 3x denne pre každého ú častníka pobytu. Hlavný pedagogický 
vedúci schvaľuje jedálny lístok spolu so zdravotníkom a vedúcou školskej jedálne. 

8. Zabezpe čenie prevádzky: 

8.1. ŠvP zabezpe čí od začiatku do konca pobytu prevádzku kuchyne a upratovanie priestorov. 
8.2. SvP zabezpečí bežnú údržbu, ktorá zahrňuje bezporuchový chod zariadenia v rámci pobytu. 
8.3. Vedenie SvP zabezpe čí, aby do ubytovacích priestorov nevstupovali cudzí ludia bez 
bez vedomia hlavného vedúceho a riaditelky školy / prip. jej zástupcu /.Wifi pripojenie 
v priestoroch školy bez poplatku. 

9. Úhrada nákladov: 
9.1. Ubytovacie , stravovacie a konferen čné služby sa účtujú v súlade so zmluvnými 
a obchodnými podmienkami uvedenými v cenovej ponuke na základe Výzvy č . V014/2015 
a cena predstavuje v prípade dodržania uvedeného po čtu osb a rozsahu služieb surnu: 
3.672,00 € na celý pobyt. /cena je kone čná, škola nie je platcom DPH) 
9.2. Cena za uskutočnenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podla 
zákona NR SR Č . 1 8/1 996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č . 
87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č . 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 
predpisov. 

10. Spsob úhrady nákladov zapobyt: 
10. 1 .Zákazka bude fĺnancovaná z prostriedkov projektu ,,Nás všetkých sa to týka Vzdelávanie 
mládeže k ludským právam č . LP/2015138 
10.2. Náklady uhradí objednávatel na ú čet SvP bezhotovostným platobným stykom na základe 
vystavenej faktúry v súlade s právnymi predpismi pre da ňové doklady. Splatnost faktúry je 3 O 
dní odo dňa doručenia objednávatelovi. 

Názov a číslo účtu školy: Škola v prírode, 044 81 Kysak 
SP 
SK2581800000007000190192 
V.S.19102015 

11.Prevzatie a odovzdanie objektov: 

11.1.  Objednávatel prevezme pripravené objekty podla zmluvy v de ň  nástupu. 
11.2.  V posledný deň  pobytu odovzdáva objekty vedeniu školy. Prípadné škody uhradí 
objednávatel v súlade s Občianskym zákonníkom. 



Iv. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
iešeniesporov: 
Za objednávatela všetky spory týkajúce sa pobytu mládeže v priebehu pobytu rieši hlavný 
pedagogický vedúci (HPV).Vo veciach finan čných a ostatných sú kompetentní jedna ť  len 
zástupcovia zmluvných strán uvedení v C1áiku I. tejto zmluvy. 

2. Zánik zniluvy: 
Zmluva zaniká: 
a/ vzájomnou dohodou zmluvných strán 
b/ odstúpením od zmluvy zo strany SvP v prípade poškodzovania zariadenia zo strany 
objednávate ľa, resp. účastníkov pobytu alebo jeho užívania na iný ú čel, 
c) odstúpením od zmluvy zo strany objednávate ľa, ak SvP nezabezpe čí predmet zmluvy riadne 
a včas. 

3. Zmluvné strany sťt povinné okrem povinností dojednaných zmluvou dodržiavať  všetky 
všeobecne záväzné právne predpisy súvisiace s predmetom zmluvy. 

4. Zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, pri čom každá zmluvná strana obdrží jedno 
vyhotovenie. 

5. Zmluva nadobúda platnosť  a účinnost dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami 
obidvoch zmluvných strán. 

Y:4 

Strojá,,~enská 3 
04001 Košjdé  

Centrum voľného času Košice 
	

Škola v prírode Kysak 


