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Zmluva o obstaraní pobytu
uzafuorená medzi

1. CERE§ §LOVAKIA, spol. s r.o.
so sídlom: Kominrárska 1552/3A,831 04 Bratislava
prev ádzka: Kominárska I 5 52/ 3 A, 83 l 04 Bratislava
zastúpený. : Ing. Henrich Y ar ga, konate l'
ICO:36 533 823
tč opH: sr2020t37603
DIČ 2020137603
IBAN: SK34 7500 0000 0040 2458 4336

(d'alej len rrObstarávatel'..)

a

2. Obec Koprivnica - Základná škola
so sídloin: Koprivrrica ',26, aB6 43 Koprovnica
tčo: oogzztaq
DIČ :2020778826

(d'alej len ooObjedn ávatelr'')

(d'alej spolu len ,,Zmluvné strany'.)

I.
úvodné ustanovenia

Obstarávatel' je Právnickou osobou, ktorej predmetom ěinnosti je okrem iného aj zabezpeěovanie pobytov(sluŽieb ubYtovani4 stravovania a súvisiacich služieb) pre žiakov materských, základnýcha stredných škól.
Objednávatel' je školou, ktorá organi zuje zotavovacie'pbdu3atie _ školu u pri.áae p." zíur.ou tejto školy.

n.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvY je závázokObstarávateťazabezpeěiť ubytovanie, stravovanie a súvisiace služby v zariadeníHotel PlejsY nacbádzajúcom sa v obci Krompachy it.3.y 1aUe3 len ,,zotavovacie zariadenie..) pre účastníkov
ŠkolY v Prírode v rozsahu a kvalite uvedenej v tójto ,rntuu" izávazok objednávat eťa zaplatiť za objednanésluŽbY dohodnutú cenu. BliŽŠia charakteristŘa zoiavovacieho zarad9nia,je_ uve.dená v katat§gu obstanávateťa,ktory bol odovzdaný Objednávatelbvi a kto4ý je dostupný aj na webov".i .i.antJ***."".é..Ík

l . obstarávatel' sa zavázuje zabezpečiť v termíne od 1 1 .05,20 2a - 1 5.0 5.2020. ubytovanie na 4 noci (tj. 5 dní)
, stravu 5x denne (raňajky, desiata, obed, olovrant, veěera) + pitný režimo animačný program
r zdravotníka
. dopravu
o poistenie

Pre 2! Žiakov a 3 Pedagógov Objednáv atefa. Zmlwné strany sa dohodli, že pobytsa zaěína obedom a končí saraňajkami.

ilI.
Cena za poskytnuté služby a platobné podmienky

1.

2.



l. zmluvné strany sa dohodli na cene služby podl'a čl, II tejto zmluvy vo výškeo 159,00 EUR za 4 noci (5 dní) pobytu (ubytovanie * strava + pitný režim), animaěný program, zdravotník,
poistenie a doprava nažiaka

. na mieste sa patí rekreašný poplatok vo výške 0,50 EUR / deň/ osoba
2, Objednávatel'sa zavázuje uhradiť celú cenu objednaných služieb, a to aj v pdpade oneskoreného nástupu žiaka

n1 PobY alebo Preděasného odchodu Žiaka z pobytu. Uvedené neplatí uŘ3" n"rto.ší nástup alebo skorši odchod
Žiaka z PobYtu sPÓsobený chorobou, ktorá mu neumožňuje Žúeastnř sa pobytu u ilno* rozsahu. Túto
$utoČnosťje Objednávatel' povinný preukázať potvrdením lekára o zdravotnom siave žiaka.

3. Objednávatel'sa zav'ázuje uhradiť Obstarávatelbvi celkovú sumu za pobyt vo výške 3 8l6,00 EUR do 7 dní odo
dňa skončenia pobytu na ziáklade faktúry vystavenej obstarávatelbm.

4. V PríPade, Že Objednávatel' poŽiadal Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (d,alej len ,,Mš..)o PrísPevok na Školu v prírode podl'a §7 ods. 19 zákona ě. 597i2}0i Z. z. o ťrnancovaní'zákl;dných škól,
stredných Škól a Školských zariadení v znení neskorších predpisov, objednávate1, sa zav,ázuje zaslať
Obstarávatelbvi doklad o odsúhlasení pridelenia príspevku Mš do 5 dní od dorirčenia tohto rozhodnutia úš na
emailovú adresu; objednavky@ceres.sk.

rv
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Obstarávatel' je povinný zabezpeěiť
o objednané služby v dohodnutom rozsahu a kvalite, riadne a včas.

2, Objednávatel'je povinný:
o zabez9eéiť zachovávanie Poriadku a Čistoty v priestoroch zotavova cieho zariadenia, ako aj zabezpeěíť

sPrávanie Žiakov a Pedagogického dozoru tak, aby nedošlo k obmedzovaniu a rušeniu d,alších návštevníkov
zotavovacieho zariadenia, alebo jeho d'alších zariadeniach nad primeranú mieru,

' zabez9eěiť, abY ěinnostbu Žiakov alebo pedagogického dozoru nedošlo k škodám v zotavovacom
zariadenÍ, vjeho areáli alebo na majetku tretích osób a v prípade vzniku škód sa ícb zavázujev celom rozsahu
uhradiť,

o zabez9eČiť dodrŽiavanie bezpečnostných, protipožiarnych a hygienick}ch predpisov,o nevYkonávať v ubYtovacích Priestoroch ani iných priestoroch zotavovacieho zariaden iažiadne zmeny,
' bez zbYtoČného odkladu informovať Obstarávatel'a o všetlqých skutočnostiach, ktoré by mohli maf vplyv na

zmenu objednaných služieb,
o oboznámiť sa s vnútomým poriadkom zotavovacieho zariadenia najneskór v deň príchodu a s !ýmto poriadkom

oboznr{miť vŠetkých Žiakov zúčastňujúcich sa pobytu, u opáčno* prípaáe objednávatel, zodpovedá
obstarávateť ovi za škodu spósobenú porušením tejto povinnosti,o Pred 7iatím PobYtu zabezpeěiť vŠetky povinnosti, doklady a údaje k organizácii školského pobytu v zmysle
Platných PrávnYch Predpisov, najmá vyhlášky Ministerstva zdravoiníctvňIovenskej republi§ ě. 526/2007 Z,
z,, ktorou-,sa ustanovujú podróbnosti o požiadavkách na zotavovacie podujati u u"rúnu t. ssstzool z. z,
o ochrane, PodPore a rozvoji verejného zdraviaa o zmene a doplnení ni"t torýcn zákonov.

v.
Odstúpenie od zmluvy, zmluvné pokuty

Pbjednávatel'má právo odstúpiť od zmluvy kedykol\ek pred začiatkom pobytu:
bez udania dóvodu,
v PríPade návrhu Obstarávatel'a na zmenu podstatnej náležitosti znrluvy, ak sa objednávatel, roáodne
neakceptovať zmenu zmluvy; v tom prípade obstarávatel'nemá nárok na zapiatpnipzrnlwnej pokuty.
Obstarávatel'má právo odstupiť od zmluvy v prípade:
zrušenia pobytu; v tom prípade je Obstarávatel'povinný bez zb5,toěného odkladu vrátiť Objednávatelbvi celú
sumu, ktorá mu bola uhradená ako cena za pobyt podl'a zrušenej znluvy; právo objednávatel,a na náhradu
škody lfmto nie je dotknuté,
neuhradenia zálohovej platby podl'a ěl. III bod 3 tejto zmluvy ani v dodatoěne poskytnutej lehote.

1.

a)
b)

2.

a)

b)



3, V PríPade odstúPenia Objednávatel'a od zmluvy podl'a bodu 1 písm. a) tohto článku zmluvy sa objednávatel,
zavázuje uhradit' Obstarávatelbvi zmluvnú pokutr.r v závislosti od dáiumu doručenia písomného ádstúpenia
obstarávatel'ovi nas ledovne :

viac ako 45 dní pred nástupom na pobyt
45 - 3I dní pred nástupom na pobyt
30 - 22 dní pred nástupom na pobyt
21 - 15 dní pred nástupom na pobyt
14 - 6 dni pred nástupom na pobyt
5 dní a menej pred nástupom na pobyt

l0 oÁ ceny pobyťu
3a oÁ ceny pobyu
50 oÁ ceny pobytu
75 Yo ceny pobytu
90oÁ ceny pobytu
í00 % ceny pobytu

vI.
záverečné ustanovenia

1, Zmluvné stranY sa dohodli, Že zmluvné vďahy sa v ottizkach, ktoré nie sú upravené priamo v tejto zmluve sariadia VŠeobecnými Podmienkami a postupmi objednávania pobytov, zveájnen;;mi aj na weÚovej stránke
www.ceres.sk a ustanoveniami zákona ě. 40/1964 Zb. OhčiansŘy zikcnník.

2, Ak niektoré ustanovenie zmluvy je alebo sa stane neplatným, nevykonatelhým alebo odporujúcim právnym
PredPisom, Platnosť, ÚČinnost'a vykonatelhosť ostatných ustanovení zmluvy nie je dotknutá. žmtuvne strany
sú Povinné nahradiť dotknuté ustanovenie zmIuvy tak, aby jeho nové znenie bolo v Š,ituae s právnym poriadkoma abY sa Čo najviac Približovalo obsahu a účinkom iahradzovaného ustanovenia a pouoaneáu úmyslu
Zmluvných strán a v súlade so zmluvou.

3, Zmluvu moŽno meniť Po dohode oboch Zmluvných strátt, len očíslovanými písomnými dodatkami podpísanými
obidvomi Zmluvnými stranami.

4. V PríPade, ak bude Podl'a tejto zmluvy potrebné doručovať druhej Zmlwnej strane akúkolVek písomnosť,
doruČuje sa tato písomnosť na adresu Zmluvnej strany uvedenú v úvode tejtó zmluvy, pokial, nil je zmena
adresY PÍsomne oznámenáZmluvnej strane, ktorá písonrnosť doručuje. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že
doruČovať PÍsomnosti podl'a tejto zmluvy je možné aj prostredníctvom e-mailu, s tým, že písomnosť sa považuje
za doruČenú dňom doručenia potvrdenia o doručení e-mailu odosielajúcej Zmiuvnej .t.un".
Zmluva bola vYhotovená v 2 rovnopisoch, z ktonýchkaždá zo Zmluinýcň strán obárží jeden rovnopis.
Zmlwné stranY vYhlasujú, že si zmluvu pozorn€ preěítali, jej obsahu pórozumeli a ten §redstavuje ióh skutočnú
a slobodnú vól'u zbavenú akéhokol'vek omylu. Svoje p.ě.;a"y obiiahnuté v zmluve povazujú za urěité a
zrozumitelhé. Zmluvným stranám nie je známa žiadnaokolnoď, ktorá by spósobovala neplatnósť niektorého
z ustanovení zmluvY, Zm|wné strany naznaksúhlasu sjej obsahom zmluvu"podpísali,

5.

6.

7. Neoddelitelhou prílohou tejto zmluvy sú:
. Doklad o poistení pobytu pre prípad úpadku Obstarávatel'a
o Všeobecné podmienky a postupy objednávania pobytov

V Bratislave, dňa

Obstarávatel':
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CERES SLOVAKIA spol. Š r.o.
Ing, Henrich Yarga, konatel'
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