
 

ZMLUVA  O  OBSTARANÍ  ZÁJAZDU 
uzatvorená v súlade s ust. § 741a a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov („Občiansky zákonník“) („Zmluva“) medzi: 

 

 

Obstarávateľom:  PROMET Trans, spol. s r.o. 

Konajúcim:       Ján Tóth   

So sídlom:        Južná trieda 48, 040 01  Košice 

IČO:             31696651 

IČ DPH:           SK2020492331 

Zapísaným v:    Obchodný register Okresného súdu Košice I. 

    Oddiel: Sro, Vložka číslo: 5211/V 

 

   („Obstarávateľ“) 

a 

 

Objednávateľom:  ZŠ Krosnianska 4 

So sídlom:              Krosnianska 4,  040 22 Košice 

Konajúcim:              Ing. Danka Daneshjoová 

Kontakt:                       +421 55/ 671 57 19   

IČO:                           35546875 

DIČ:                           2021676998        

 

                              („Objednávateľ“) 
 

za nasledovných podmienok: 

 

II. 

Predmet zmluvy 
 

1. Obstarávateľ sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuje obstarať Objednávateľovi vopred 

ponúkanú kombináciu služieb cestovného ruchu – zájazd pod označením „Škola 

v prírode“ („Zájazd“) v termíne od 22. 05. 2017 do  26. 05. 2017 v zariadení  penzión 

Vila Panorama,  Antošovský vrch 45, 059 55 Ždiar,  Slovenská republika. 

 

2. Zájazd zahŕňa pre každú zúčastnenú osobu kombináciu služieb v nasledovnom 

rozsahu: 

         a)  ubytovanie - na štyri noci v termíne podľa bodu 1. v penzióne Vila Panorama,  

Antošovský vrch, Ždiar  

b) strava – v rozsahu päť krát denne / raňajky, desiata, obed, olovrant a večera , pobyt  začína 

obedom a končí raňajkami  

c) pitný režim – poskytovaný neobmedzene celý deň  v penzióne Vila Panorama, Antošovský 

vrch, Ždiar  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

III. 

Cena predmetu plnenia 
 

1.  Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ zaplatí Obstarávateľovi za Zájazd 

odplatu („Odplata“), a to v nasledovnom rozsahu: 

- za účasť jedného žiaka navštevujúceho prvý  stupeň základnej školy Objednávateľa je 

cena Zájazdu   100 ,00 EUR (slovom: jedenstoeur). Pedagogickí pracovníci a zdravotník 

majú služby grátis.  

 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Odplata za Zájazd bude Objednávateľom uhradená 

v prospech Obstarávateľa po ukončení pobytu najneskôr do 10 dní po návrate zo školy 

v prírode.   

 

IV. 

Osobitné dojednania 
 

1. Obstarávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zájazd pre   13 žiakov  I. stupňa ZŠ 

Objednávateľa,     2 pedagogických pracovníkov a 1 zdravotníka, celkový počet osôb 

tak predstavuje  16  osôb. Zoznam osôb, ktoré sa zúčastnia Zájazdu, predloží 

Objednávateľ Obstarávateľovi najneskôr tri pracovné dni pred začiatkom Zájazdu.  

 

2. V prípade, že Objednávateľ bude mať záujem o zvýšenie počtu osôb uvedených 

v bode 1. tohto článku, oznámi túto skutočnosť Obstarávateľovi najneskôr sedem (7) 

pracovných dní pred začiatkom Zájazdu. Obstarávateľ je povinný bez zbytočného 

odkladu oznámiť Objednávateľovi, či je schopný zabezpečiť poskytnutie Zájazdu aj 

ďalším osobám podľa požiadavky Objednávateľa. V prípade zmeny počtu osôb podľa 

bodu 1. tohto článku sa Zmluvné strany zaväzujú uzatvoriť dodatok k tejto Zmluve.  

 

3. Obstarávateľ vyhlasuje, že písomne poveril svojho zástupcu, na ktorého sa 

Objednávateľ môže v ťažkostiach v priebehu celého Zájazdu obrátiť so žiadosťou 

o pomoc a ktorý je oprávnený prijímať a vybavovať reklamácie Objednávateľa počas 

zájazdu v súlade s ust. § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, 

podmienkach podnikania cestovných kancelárii a cestovných agentúr a o zmene 

a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov („Zákon o 

zájazdoch“) a v súlade s ust. § 741d ods. 1 písm. c) Občianskeho zákonníka. 

 

Na základe písomného poverenia Obstarávateľ je jeho zástupcom na účely Zájazdu: 

Meno a priezvisko: Ivana Kuncová 

Telefónne číslo: 0911 400 513 

 

4. Obstarávateľ vyhlasuje, že Objednávateľa pred uzatvorením Zmluvy presne, jasne, 

pravdivo, zrozumiteľne, úplne a riadne informoval o všetkých skutočnostiach, ktoré sú 

mu známe a ktoré mohli mať vplyv na rozhodnutie Objednávateľa o kúpe Zájazdu 

v súlade s ust. § 8 ods. 1 Zákona o zájazdoch. 

 

 



 

5. Obstarávateľ vyhlasuje, že má dohodnuté Poistenie insolventnosti, na základe ktorého 

vzniká Objednávateľovi právo na poistné plnenie v prípadoch podľa ust. § 9 ods. 1 

Zákona o zájazdoch. Doklad o poistení je Obstarávateľ povinný odovzdať 

Objednávateľovi spolu so Zmluvou v súlade s ust. § 741b ods. 1 písm. d) Občianskeho 

zákonníka. 

 

4 Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzťahy založené touto Zmluvou sa spravujú: 

a. ustanoveniami Zmluvy;  

b. Všeobecnými podmienkami pre účasť na domácich pobytoch detskej 

rekreácie, ktoré ako Príloha 1 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy; 

c. ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 

5 Každá zo Zmluvných strán prehlasuje druhej Zmluvnej strane, že: 

a. má nevyhnutnú spôsobilosť, právomoc a oprávnenie uzatvoriť a plniť túto 

Zmluvu; a 

b. táto Zmluva a všetky ostatné dokumenty, ktoré Zmluvná strana uzatvorí v 

súvislosti s touto Zmluvou, budú po ich podpise predstavovať platné 

záväzky tejto Zmluvnej strany v súlade s ich podmienkami; a 

c. si text tejto Zmluvy prečítala a plne mu porozumela, ďalej vyhlasuje a 

potvrdzuje že táto Zmluva vyjadruje jej skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, 

že nie je uzatváraná v tiesni ani v omyle ani za nápadne nevýhodných 

podmienok. Na znak súhlasu Zmluvné strany túto Zmluvu vlastnoručne 

podpisujú. 

 

6 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán  

 

7 Súčasťou Zmluvy sú nasledovné prílohy: 

 

a. Príloha č. 1 :  Podrobný popis zájazdu „ školy v prírode“.  

b. Príloha č. 2 :    Všeobecné zmluvné podmienky CK PROMET Trans, spol.  

s r.o.  a Garančné poistenie CK  

                                                                                                                                                                         

V Košiciach dňa  19.5.2017 

 

 

Obstarávateľ                                                  Objednávateľ  

 

 

 

                „podpísaná“                                                                        „podpísaná“ 

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

  


