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

 
Čl. I. 

Zmluvné strany. 

Objednávateľ :  Základná škola, Pionierska 33, Čaňa 

sídlo                 :   Pionierska 33, 044 14 Čaňa 
v zastúpení     :   Mgr. Zuzana Bruncová, riaditeľka ZŠ Čaňa 
IČO                   :   31 953 204 
DIČ                   :   2021245787 
Bankové spojenie :  VÚB banka 
číslo účtu        : SK12 0200 0000 0017 8728 8654 
/ ďalej len „ objednávateľ „ / 
 

a 
Obstarávateľ : CK BAMBINI KEMP, s.r.o.  
so sídlom :  Bocatiova 6, 040 01 Košice  
IČO            :  45 931 453 
DIČ            :  2023140482 
zapísaná v obchodnom registri OS Košice I., oddiel Sro, vo vložke č. 26647/V 
Bankové spojenie : UniCredit Bank, a.s.   SK68 1111 0000 0011 5328 0001 
štatutárny orgán : PaedDr.  Matúš Vaško, konateľ spoločnosti 
/ ďalej len „ obstarávateľ “ / 
 

Čl. II. 
Predmet zmluvy 

 
Obstarávateľ  sa podpisom tejto zmluvy zabezpečiť pre objednávateľa lyžiarsky a snoubordový výcvik v 
rekreačnom zariadení : hotel SOREA ĽUBOVŇA, Ľubovnianske kúpele, 064 01 Stará Ľubovňa, v 2 turnusoch 
v termínoch: 1. turnus od 12.02.2017 do 17.02.2017, 2. turnus: od 26.02.2017 do 03.03.2017 pre min. 30 
a max. 45 žiakov Základnej školy, Pionierska 33, Čaňa v každom turnuse. 
 
V rámci predmetu tejto zmluvy obstarávateľ zabezpečí pre objednávateľa :  

 Doprava z Čane do hotela SOREA Ľubovňa a naspäť autobusom s kapacitou na prepravu lyžiarskej 
výstroje.  

 Ubytovanie v 2, 3 posteľových izbách na 5 nocí s vlastným  sociálnym zariadením (WC, sprcha). 

 Strava 5 x denne,  pitný režim. 

 Pobyt a všetky služby spojené s pobytom:   
Pedagogický doprovod -  na 15 žiakov/1 učiteľ (lyžiarsky inštruktor). 

- na 10 žiakov/1 učiteľ (snoubordový inštruktor). 
Zdravotník -  1 na celú skupinu žiakov v každom turnuse. 
Animátor voľného času – na 25 žiakov/1 animátor voľného času. 

 Využitie prednáškovej a spoločenskej miestnosti, krytého bazéna (18 m x 8 m), pre dospelých 
účastníkov LVK wellnes. 

 Používanie uzamykateľnej lyžiarne pre odkladanie lyžiarskej výstroje. 

 Lyžiarska permanentka (skipas) na 5 dní pre všetkých účastníkov. 
 

Čl. III. 
Cena predmetu plnenia 

 
Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej cene predmetu plnenia vo výške 150 €  na žiaka ZŠ. 
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť obstarávateľovi cenu zájazdu prevodom na účet obstarávateľa a to na 



základe faktúry s náležitosťami daňového dokladu do 30 dní odo dňa jej doručenia. 
 

IV. 
Osobitné dojednania      

 
V 1. turnuse objednávateľ prihlasuje na zájazd 40 žiakov, (z toho 10 na snoubordový, 30 na lyžiarsky výcvik), 
3 pedagogických zamestnancov. Obstarávateľ zabezpečí 2 animátorov voľného času, zdravotníka. 
V 2. turnuse objednávateľ prihlasuje na zájazd 43 žiakov, (z toho 15 na snoubordový, 28 na lyžiarsky výcvik),   
3 pedagogických zamestnancov. Obstarávateľ zabezpečí 1 snoubordového inštruktora, 2 animátorov 
voľného času a 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 spolu so zmluvou doklad o poistení zájazdu pre prípad 
úpadku vystavený poistiteľom. 
Objednávateľ je povinný pri nástupe odovzdať zdravotníkovi zájazdu zodpovedne vyplnené a podpísané 
„vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti“, potvrdenie od pediatra o zdravotnom stave každého 
žiaka a kartičku poistenca. 
Objednávateľ prehlasuje, že bol oboznámený so všeobecnými zmluvnými podmienkami CK. 
V prípade nepriaznivých snehových podmienok v termíne uvedenom v čl. II. tejto zmluvy bude objednávateľ 
a obstarávateľ jednať najneskôr 3 dni pred nástupom na zájazd o náhradnom termíne konania alebo 
náhradnom mieste konania. V prípade, že náhradný termín alebo náhradné miesto konania nebude 
akceptované zo strany objednávateľa, obstarávateľ sa zaväzuje bezodkladne vrátiť celú sumu 
objednávateľovi lyžiarskeho kurzu.  
 

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 ustanovení 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 ...................... dňa: ...................... 
 
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   
 
 
__________________ 

V ...................... dňa: ...................... 
 
Za obstarávateľa :  
 
CK BAMBINI KEMP, s.r.o.  
Bocatiova 6, 040 01 Košice  
IČO            :  45 931 453 
PaedDr.  Matúš V a š k o, konateľ spoločnosti  
 
 
___________________ 

 


