
Zmluva o poskytnutí služieb č 1/2020 

uzatvorená v zmysle § 269 odst. 2 Obchodného zákonníka  

Čl. I 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:           Stredná odborná škola obchodu a služieb 

Sídlo:                        T.Vansovej č.2, 955 01  Topoľčany 

 

Zastúpená:                Mgr. Milanom Naňom – riaditeľom školy  

 

IČO:                          00 893480 

DIČ:                          2020419665 

IČ DPH:                    nie je platca 

Bankové spojenie:     Štátna pokladnica, Bratislava 

Číslo účtu :                7000308066/8180                    IBAN: SK94 8180 0000 0070 0030 8066 

                                                                                                              /ďalej len objednávateľ/ 

 

A 

 

Dodávateľ:               RSMT, s.r.o. 

Sídlo:                       J.Milca 5, 01001 Žilina 

 

Zastúpený:               Jambor Róbert     

   

IČO:                         51245876 

DIČ:                         2120640885 

Bankové spojenie :  VÚB 

Číslo účtu :              2504365854/0200          IBAN : SK85 0200 0000 0025 0436 5854 

Spoločnosť zapísaná v ŽR Okresného úradu Žilina, pod. č. 580-61602 

                                                                                                                 /ďalej len dodávateľ/ 

 

uzatvárajú túto zmluvu: 

Čl. II 

Predmet zmluvy 

Predmetom  tejto   zmluvy   je záväzok dodávateľa   zabezpečiť  pre  objednávateľa 

„Lyžiarsky kurz pre žiakov SOŠ obchodu a služieb, T.Vansovej č.2, Topoľčany“  presne 

špecifikovaný v čl. II tejto zmluvy /ďalej len  lyžiarsky kurz/ a záväzok objednávateľa zaplatiť 

dohodnutú cenu, a to v súlade s právami a povinnosťami zmluvných strán a  podmienkami 

dohodnutými v tejto zmluve. 

 

Kľúčové slová : ubytovanie, stravovanie,  lanovky a vleky , skipas, 

 

CPV :  550000000- 0   hotelové a reštauračné služby 

 

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy : 

 

• Lyžiarsky výcvik pre 30 žiakov SOŠ o a s  s doprovodom / 3 učitelia/ so zabezpečením 

ubytovania, stravovania, pitného režimu a skipasu na 5 dní. 



 

• Termín lyžiarskeho výcviku : od 20.1.2020 – 24.1.2020 

 

• Pedagogický doprovod – 3 učitelia – pobyt a služby zdarma 

 
/ Pobyt  pre pedagogický dozor na každých 10 žiakov zdarma /   

 
Pozn.  Cena môže byť navýšená oproti cene platnej v čase uskutočneného prieskumu trhu  o počet žiakov, 

            ktorí sa skutočne zúčastnia lyžiarskeho kurzu v termíne 20.1.2020 -24.1.2020 a to po dohode medzi 

            objednávateľom a dodávateľom.  

 

• Kurz bude realizovaný v jednom termíne .  

 

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy: 

 

Technické vlastnosti 

 

Jednotka  Minimum Maximum 

Ubytovanie Osoba / deň          30          40 

Stravovanie – plná penzia Osoba / deň          30          40 

Skipas – lyžiarsky lístok Osoba / deň          30          40 

 
 

 

Čl. III 

Cena lyžiarskeho kurzu 

 

Zmluvné strany sa dohodli na cene predmetu plnenia z prieskumu trhu na zabezpeče-

čenie lyžiarskeho kurzu takto : 
     

názov služby 
 

Cena bez DPH     DPH  s DPH  

Ubytovanie   osoba/noc  11,82 EUR  10 %    1,18 EUR  13,00  EUR  
Plná penzia a pitný režim   osoba/deň    9,58  EUR  20 %    1,92 EUR  11,50  EUR  
Celodenný skipas   osoba/deň    6,66  EUR  20 %   1,34 EUR    8,00 EUR  
Osoba pobyt 4 x ubytovanie, 
4 x celodenná strava, 5 x skipas, 1 x obed  

 
118,33 EUR  

         
    19,67 EUR  

 
  138,00 EUR  

 
Cena 30 žiakov  

 
3 549,90 EUR  

 
    590,10 EUR  

 
4 140,00 EUR  
 

 
Vyvoz a zvoz 1 osoba  

 
13,33   EUR  

 
      2,67  EUR  

 
   16,00 EUR  

 

                                                                       Čl.  IV 

                                                   Platobné    podmienky 

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť  dodávateľovi cenu za lyžiarsky kurz   prevodom na 

účet ,   a to na základe vystavenej faktúry s náležitosťami daňového dokladu do 14 dní 

odo dňa jej doručenia.   

 

                                                            

 



                                                        Čl. V 

                                       Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1.  Zmluva nadobúda platnosť  dňom podpisu  oboch zmluvných strán a účinnosť nasledu- 

         júcim dňom po zverejnení zmluvy na webovej stránke objednávateľa. 

2. Zmluva je vyhotovená v dvoch   rovnopisoch , pričom objednávateľ si ponechá jeden 

a dodávateľ jeden exemplár. 

3. Zmluvné strany si zmluvu prečítali , porozumeli jej obsahu a na znak  súhlasu ju 

vlastnoručne podpísali.  
 

  
 

 

 

V Topoľčanoch, dňa  17.1.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

               Mgr. Milan Naňo                                                      Jambor Róbert                

                  riaditeľ                                                         
 


