
Zmluva o obstaraní zájazdu 
uzavretá podľa ust. § 741 a nasl. Obč. zák. 

 
Čl. I. 

Zmluvné strany 
 
Objednávateľ :    Základná škola Čaňa 
sídlo                :     Pionierska 33, 044 14  Čaňa  
v zastúpení    :     Mgr. Zuzana Bruncová, riaditeľka ZŠ Čaňa 
IČO                  :     31 953 204 
DIČ                  :     2021245787 
Bankové spojenie : VÚB, a.s. 
Číslo účtu       :    SK 12 0200 0000 0017 8728 8654 
/ ďalej len „objednávateľ „ / 

a 
 

Obstarávateľ  :  CK Bambini Camp, s.r.o. 
so sídlom        :  Jesenského 21, 040 01 Košice 
IČO                  :  45 931 453 
DIČ                  :  2023140482 
Zapísaná v obchodnom registri OS Košice I., oddiel Sro, vo vložke č. 2664/V 
Bankové spojenie : UniCredit Bank, a.s. 
Číslo účtu       :  SK 68 1111 0000 0011 5328 0001 
štatutárny orgán :  PaedDr. Matúš V a š k o, konateľ spoločnosti  
/ ďalej len „obstarávateľ“ / 
 

Čl. II 
Predmet zmluvy 

 
Obstarávateľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa  školu v prírode 
v rekreačnom zariadení : hotel Lesana, Stará Lesná 152, 059 60 Tatranská Lomnica 
v termíne od 16.05.2016 – 20.02.2016 
zraz žiakov :   16.05.2016 o 7,30 hod., ZŠ Čaňa, odchod o 8,15 hod. 
príchod žiakov : 20.05.2016 medzi 17,00 hod. – 18,00 hod. ZŠ Čaňa  
 
V rámci predmetu tejto zmluvy obstarávateľ zabezpečí pre objednávateľa :  

- 5x hotelové ubytovanie – hotel Stará Lesná, Tatranská Lomnica 
- Ubytovanie: 3 a 4 lôžkové izby s prístelkami, s vlastným sociálnym zariadením 
- 5x denne stravovanie – raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, pitný režim 
- Pobyt pedagogických zamestnancov (13 žiakov/1 učiteľ), animátorov voľného času (20 

žiakov/1 animátor voľného času), zdravotníka 
- Hotelové vybavenie : reštaurácia, bufet, malá a veľká spoločenská miestnosť s ozvučením 

a možnosťou premietania Wifi, TV, video a DVD, detská herňa, stolný tenis, biliard, upravené 
trávnaté plochy, športoviská na loptové hry, detské preliezačky   

- Doprava autobusom , ktorý je vybavený audio/video zariadením 
- Poistenie zájazdu / poskytovateľ má uzatvorenú zmluvu na poistenie zájazdu č. 2408099686 

s poisťovateľom Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa, so 
sídlom Lamačská cesta 3/A, Bratislava 841 04 

  



Čl. III. 
Cena predmetu plnenia  

 
Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej cene predmetu plnenia  a to :  počet žiakov 40, na jedného 
žiaka 120.- €, spolu suma 4 800.- € 
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť obstarávateľovi cenu zájazdu prevodom na účet obstarávateľa na 
základe faktúry a to v dvoch splátkach: 
a) prvá splátka 20 eur na žiaka, spolu 800 € (doplatok zákonných zástupcov), najneskôr do 27.04.2016 
b) druhá splátka 100 eur na žiaka, spolu 4000 € (príspevok MŠ SR na školy v prírode), najneskôr do 
29.04.2016. 
  
Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ je povinný vystaviť objednávateľovi faktúru za zájazd v deň 
podpísania zmluvy o obstaraní zájazdu oboma zmluvnými stranami, najneskôr však bezprostredne na 
nasledujúci deň po podpise zmluvy.  
 

Čl. IV. 
Osobitné dojednania 

 
Objednávateľ prihlasuje na zájazd 40 žiakov,  3  pedagogických zamestnancov,  2 animátorov voľného 
času, 1 zdravotníka. 
Nástup do rekreačného zariadenia začína v dopoludňajších hodinách, strava začína večerou, odchod 
z rekreačného zariadenia je v dopoludňajších hodinách a končí obedom. 
Obstarávateľ je povinný objednávateľovi odovzdať Certifikát k poistnej zmluve č. 2405099686 
poistenia zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie. 
Objednávateľ je povinný pri nástupe odovzdať zdravotníkovi zájazdu zodpovedne vyplnené 
a podpísané „vyhlásenie zákonného zástupcu“  o bezinfekčnosti, zdravotnom stave a kartičku 
poistenca. 
Objednávateľ prehlasuje, že bol oboznámený so všeobecnými zmluvnými podmienkami CK. 
 
 

V. 
Spoločné a záverečné ustanovenia. 

 
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 
Na práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia občianskeho 
zákonníka. 
Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, objednávateľ si ponechá dva rovnopisy a obstarávateľ 
jeden rovnopis. 
Meniť a dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy je možné iba formou písomných dodatkov, podpísaných 
oboma zmluvnými stranami. 
Táto zmluva bola uzavretá dobrovoľne slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, nebola uzavretá 
v tiesni ani za inak jednostranne výhodných podmienok. 
Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 
 
 
V Košiciach, 15.4.2016 
 
 
 
 
 
 



Za objednávateľa :  
 
Základná škola Čaňa 
Pionierska 33, 044 14  Čaňa  
IČO                  :     31 953 204 
Mgr. Zuzana B r u n c o v á , riaditeľka ZŠ Čaňa    ___________________ 
 
 
Za obstarávateľa  : 
 
CK Bambini Camp, s.r.o. 
Jesenského 21, 040 01 Košice 
IČO                  :  45 931 453 
PaedDr. Matúš V a š k o, konateľ spoločnosti     ___________________ 
 


