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ZMLUVA  O POSKYTOVANÍ  SLUŽIEB č. R40/2019 
Uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka  

 

 

I. Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:                           Gymnázium 

Sídlo:                             Hlinská 29, 011 80 Žilina 

Zastúpené:                                      Bc. Ing. Jarmila Turoňová, riaditeľka školy 

IČO:                                                00160903 

Bankové spojenie:           Štátna pokladnica                                             

Číslo účtu:                                       SK4381800000007000479316  (výdavkový )                                                       

Zriaďovateľ a vlastník majetku:     Ţilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Ţilina 

( ďalej len „objednávateľ“ ) 

 

a 

 

Dodávateľ :                                   Sport academy Vrátna s.r.o.  

Sídlo:                                           Terchová 1494, 013 06 Terchová 

Zastúpené:                                     Ľubomír Martinček  

IČO:                                              44528701 

Bankové spojenie:                         Tatrabanka 

Číslo účtu:                                     SK6611000000002620789451 

 ( ďalej len „dodávateľ“ )  

 

II. Predmet zmluvy 

 

1. Všeobecná špecifikácia predmetu zmluvy: 

Názov zákazky:  Zabezpečenie kombinovaného lyţiarskeho/snowbordového kurzu. 

Opis zákazky: predmetom zákazky je zabezpečenie poskytnutia sluţieb súvisiacich 

s realizáciou kurzu zimných športov pre študentov Gymnázia, Hlinská 29, Ţilina. 

Druh zákazky: Sluţby. 

CPV: 55520000-1 – Sluţby hromadného stravovania 

          63000000-9 – podporné a pomocné dopravné sluţby, sluţby cestovných kancelárií 

 

2. Funkčná špecifikácia predmetu zmluvy: 

Lyţiarsky výcvik je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu- osnov telesnej a športovej 

výchovy v rámci vzdelávacej oblasti zdravia a pohybu. Plní výchovno – vzdelávacie ciele a je 

účinným prostriedkom pri plnení zdravotnej, sociálnej a rekreačnej funkcie výchovy 

a vzdelávania. 

 

3. Technická špecifikácia predmetu zmluvy: 

a) Lyţiarske stredisko: 

- nadmorská výška min. 700m n. m. a viac 

- rôzne dopravné zariadenia ( vleky, sedačková lanovka ) 

- rôzne náročnosti lyţiarskych terénov ( modrá zjazdovka, červená zjazdovka, čierna   

  zjazdovka ) 

- kaţdodenná úprava lyţiarskych terénov 

- umelé zasneţovanie v stredisku 

- servis lyţiarskeho vybavenia 

- lístok na horské dopravné zariadenia pre študentov v cene 

- horská sluţba/lyţiarska sluţba v stredisku 

- sluţby poţičovne lyţiarskeho výstroja ( účastník hradí individuálne ) 
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b) Strava: 

- obed v lyţiarskom stredisku  

- pitný reţim  

- moţnosť diétneho stravovania ( vegetarián, vegán, bezlepková diéta ... ) 

- pedagogický dozor a zdravotník strava a pitný reţim zdarma 

 

c) Doprava: 

- zo Ţiliny od HM Tesco Obvodová ul. do lyţiarskeho strediska a späť v cene 

- autobusy označené logom ŠKOLSKÝ ZÁJAZD 

- ak nie je ubytovanie priamo v stredisku doprava do a zo strediska v cene 

- pedagogický dozor a zdravotník doprava zdarma 

 

e) Realizácia kurzu: 

- zabezpečenie výučby certifikovanými inštruktormi zjazdového lyţovania a snoubordingu 

v zmysle platnej legislativy 

- usporiadanie pretekov na konci kurzu poskytovateľom 

 

III. Zmluvné podmienky 

 

1. Miesto plnenia: Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Ţilina. 

                                

2. Opis termínu plnenia: od 27.01.2020 do 31.01 2020.    

 

3. Počet študentov účastných kurzu lyţovania 73 osôb. 

 

4. Počet obsluţného personálu t.j. pedagogického dozoru  a zdravotník 4 osoby.  

 

IV. Zmluvná cena a platobné podmienky 

 

1. Objednávateľ je povinný  poskytovateľovi za poskytnutie sluţby zaplatiť odmenu vo výške   

   150,- Eur s DPH na 1 ţiaka ( stopäťdesiat eur ), podľa reálneho počtu zúčastnených ţiakov. 

Celková cena predmetu zmluvy maximálne 10950,-Eur s DPH (desaťtisícdeväťstopäťdesiat 

eur ). 

 

2. Objednávateľ je povinný predloţiť poskytovateľovi aktuálny menný zoznam ţiakov – 

účastníkov kurzu, ktorý bude súčasťou faktúry za poskytnuté  sluţby. 

 

3. Faktúra bude obsahovať počet ţiakov a ceny za sluţby lyţiarskeho strediska, dopravu,  

a stravu na základe podmienok vyplývajúcich z prieskumu trhu realizovaného v čase od 

09.12.2019 do 13.12.2019 s termínom plnenia v čase od 27.01.2019- 31.01.2020. 

 

4. Poskytovateľ si nenárokuje vyplatenie zálohy za poskytnutie sluţby. 

 

V. Záverečné ustanovenia 

 

1.  Táto zmluva bola uzatvorená na základe výsledku prieskumu trhu realizovaného v čase od 

09.12.2019 do 13.12.2019.  

 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť prvým dňom termínu 

plnenia uvedeného v ČL. III. Bod 2  tejto zmluvy, za splnenia podmienky zverejnenia tejto 

zmluvy pred týmto dátumom na webovom sídle objednávateľa. 

 

3. Zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých po jednom origináli obdrţí 

objednávateľ aj dodávateľ. 
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4. Zmluvné strany môţu meniť alebo doplniť obsah tejto zmluvy len formou písomných 

dodatkov k zmluve za podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 

5. Zmluvné strany môţu písomnou formou od zmluvy odstúpiť v prípade dlhodobých zlých 

poveternostných podmienok v stredisku. V tom prípade objednávateľ neuhradí 

poskytovateľovi náklady a ujmy, ktoré vznikli poskytovateľovi v súvislosti so zabezpečením 

plnenia predmetu zmluvy.  

 

6. Zmluvné strany prehlasujú, ţe zmluvu uzavreli slobodne, určite a váţne, a obsahu zmluvy 

porozumeli, súhlasia s ňou, zmluvu neuzatvorili v tiesni ani za nápadne nevýchodných 

podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú.  

 

 

 

 

V Ţiline dňa   

 

 

 

 

 

 

 

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

                    objednávateľ                                                         dodávateľ 

 

 

      

 

 

 

 


