
                                 Zmluva o obstaraní zájazdu 
            uzatvorená podľa ustanovenia § 741 a násl. Občianskeho zákonníka medzi   

    
                                                                   Článok I. 
                                                                                ZMLUVNÉ STRANY 

    
Obstarávateľ: CK Slniečko spol. s r.o., Nábrežná 1636/16, 911 01 Trenčín 

 
korešpondenčná adresa: CK Slniečko, Palackého 8, 911 01 Trenčín 

 
IČO:43840949 IČ DPH:SK2022499083 

 
e-mail:slniecko@ckslniecko.sk 

 
tel.: 032 652 19 11 

 
 

č. účtu: 0750008001/5600 Prima banka 

    Objednávateľ: Materská škola, Čajakova 4, 010 01 Žilina 

 
Adresa: Materská škola, Čajakova 4, 010 01 Žilina 

 
IČO: 37904957 

 

 
vybavuje: p. Mária Mihálková 

 
e-mail: mshliny@stonline.sk                                                   

 
telefón: 0911 509 531 

 
 

 
                                                                    Článok II. 

                                                                               PREDMET ZMLUVY 

     1. Predmetom zmluvy je záväzok CK Slniečko obstarať pre Objednávateľa zájazd a tomu    
     zodpovedajúci záväzok Objednávateľa zaplatiť zmluvnú cenu podľa splátkového kalendára.    
        

   Škola v prírode:  Orava, horský hotel Belez 
Termín:  01.06. - 05.06.2015 

 Ubytovanie:  je zabezpečené v 2, 3, 4 - lôžkových izbách    

 
s vlastným sociálnym zariadením na každej izbe 

Stravovanie:  prvá strava - obed    posledná strava - obed /obedový balíček/ 
Doprava:  individuálna 

 
 

 
  

 
Ročník MŠ: I. 

  Počet detí:  14 /prípadné zmeny v počte detí vždy aktualizujte v ck slniečko/   

  
  Cena:  84,00 € ubytovanie, strava 5x denne + pitný režim, dospelý 1/10 grátis*, 

  
darček pre každého účastníka ŠvP, DPH 

 
nie slniečko plus*  

  
(odmena 70€/pedagóg/10 detí, bus výlet + vstup Oravský hrad) 

 
25,00 € animačný program** (1 animátor na 12-14 detí) 

 
nie komplex. cest. poist. ECP (úraz, storno, zodpovednosť za škodu) 

 
-10,00 € zľava za skorý nákup***  

 
nie zľava za vernosť *** 

 
nie individuálna zľava  

  
  Cena na žiaka: 99,00 € 
  

  
  Príplatky k cene:  nie objednaná autobusová doprava do švp a späť  

 
83,00 € objednaný zdravotník ck slniečko 

  
prípadne dospelý naviac v cene 84€  

   
 Splátkový kalendár:  

  Záloha: 560€ 
  

splatnosť 28.02.2015 
Doplatok: podľa aktuálneho počtu splatnosť 01.06.2015 

  
  

  
  



  
  Poznámky:  ak nebude pomer detí a dospelých deliteľný 10, pre účely poskytnutia  

 
bezplatného ubytovania so stravou pre dospelé osoby sa počet detí zaokrúhli  

 
na celé desiatky smerom nadol /platí aj v prípade objednania služby slniečko+/  

  
  

 
*v prípade objednania služby slniečko+ pri počte nižšom ako 37 platiacich detí,  

 
objednávateľ doplatí za výlet paušálnu sumu 5€/chýbajúce dieťa do počtu 37  

 
ak na výlet bude potrebné zabezpečiť aj druhý autobus, objednávateľ doplatí 

 
za výlet paušálnu sumu 5€/chýbajúce dieťa do počtu 74 

    
 

**výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú učitelia a aktivity v  

 
mimovyučovacom čase zabezpečujú animátori, ktorí v plnom rozsahu nesú 

 
zodpovednosť za realizáciu stanoveného programu a bezpečnosť detí  

 
v čase od 14,00 do 21,00 /platí v prípade objednania služby animačný program/ 

    
 

***zľavy nie je možné kombinovať 

 
 

  Zoznam účastníkov:   
  Zoznam detí  a dospelých  obsahujúci meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého 

bydliska objednávateľ zašle na horeuvedenú alebo e–mailovú adresu najneskôr 5 dní pred 
nástupom na zájazd.  

  
                                                                       Článok III. 
                                                                              ĎALŠIE USTANOVENIA 

    
1,   Práva  a povinnosti CK Slniečko a objednávateľa sú uvedené vo Všeobecných zmluvných 
      podmienkach účasti na zájazdoch CK Slniečko, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy. 
2,   Túto zmluvu možno zmeniť, doplniť alebo zrušiť iba obojstrannou písomnou dohodou 
      podpísanou oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. 
3,   Prílohou tejto zmluvy je katalóg alebo ponukový list CK Slniečko, doklad o poistení 
      CK Slniečko pre prípad jej insolventnosti – garančný list, všeobecné zmluvné podmienky 
      a zálohová faktúra.         

  4,   Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden. 
5,   Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť jej podpísaním oprávnenými zástupcami 
      obidvoch zmluvných strán. 

  6,   Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva 
      nebola uzavretá v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej 
      obsahu rozumejú a na znak súhlasu zmluvu podpisujú. 

    
    
    
    
    
                        Trenčín, 28.01.2015                                                            Žilina, 28.01.2015 

    
    
    

 


