
ZMLUVA č 213032017 

O POSKYTNUTÍ UBYTOVACÍCH A STRAVOVACÍCH SLUŽIEB 

Táto zmluva na ubytovanie sa uzatvára medzi: 

PSP Morava, s.r.o. 

Tatranská Lomnica 42, 05960 Vysoké Tatry 

IČO: 36 510 891 

registrácia: OR OS Prešov, odd. Sro, vložka č. 16784/P 

v jeho mene: Iveta Šestáková, konateľ 

Bankové spojenie: ČSOB POPRAD 

Číslo účtu: : 400 356 0941/7500 

/ďalej ako „Hotel“/ 

a  

Základná škola 

Kežmarská 30, 040 01 Košice                                                                                                                                                                                                                   

IČO: 35 542 624 

v jeho mene:  Mgr. Pavel Horňák 

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko a.s. 

Číslo účtu:  SK8456000000000504595001 

/ďalej ako „Objednávateľ”/ 

 

I.  
1) Hotel rezervoval pre Objednávateľa na využitie: 

V termíne 04.03. 2018 – 09.03.2018 (5 nocí):  

a. 44  lôžok, z toho 40 lôžok pre žiakov II. stupňa a 4 lôžka pre pedagógov 

b. Cena na osobu a na noc pre jedného žiaka vrátane plnej penzie (stravovacích služieb a plnej 

penzie 3 x denne) je 23,00 € 

c. Cena na osobu a na noc pre jedného pedagóga na každého 10 žiaka je 0,- € (ubytovanie 

a stravovanie) 

d. Cena na osobu a na noc pre každú osobu pedagóga prevyšujúcu počet 4 je 29,- € /noc 

e. Za každú osobu vo veku nad 18 rokov sa vťahuje povinnosť zaplatiť miestny poplatok vo 

výške 1,- € 

2) Uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.  

3) Ubytovanie začína dňa 04.03.2018 od 15:00 hod. Ubytovanie končí dňa 09.03.2018 o 10:00 hod. 

Stravovacie služby začínajú večerou, končia obedom. 

4) Raňajky sa poskytujú prostredníctvom bufetu, obed a večera sa poskytuje prostredníctvom 

jednotného menu. 

5) Hotel zabezpečí:  

a. žiakom primerané ubytovanie zodpovedajúce hygienickým predpisom a chutnú stravu, 

prípadne špeciálnu úpravu stravy pre deti trpiace potravinovými alergiami. 

b. vyhovujúce priestory pre voľno časové aktivity v hoteli (herne, spoločenské miestnosti), na 

základe možností hotela. 

 

II.  
1) Podmienky zrušenia rezervácie (storno podmienky). V prípade zlých poveternostných podmienok 

a nedostatku snehu nie je nenastúpenie na akciu spoplatnené. Inak platí: 

Počet dní pred príchodom Poplatok v  % z celkovej ceny pobytu 

30 až 20 dní 20 % 



 

 

III.  
1) Celková cena ubytovacie a stravovacie služby je 4.600,00 € vrátane DPH, slovom štyritisícšesťsto. 

2) Miestny poplatok bude Objednávateľom uhradený na mieste vo výške 4 dospelé osoby á 1,00 € x 

4 noci = 16,00 €. 

3) Hotel je oprávnený vystaviť celkovú faktúru za stravovacie a ubytovacie služby v  deň odchodu 

osôb Objednávateľa z hotela a táto faktúra je splatná do 3 dní odo dňa jej vystavenia. 

4)  V prípade nenastúpenia dieťaťa na kurz zo zdravotných dôvodov nebude čiastka fakturovaná 

5) V prípade ak dieťa ochorie na kurze, poruší školský poriadok a musí kurz opustiť, bude vrátená 

alikvotná čiastka. 

6) Objednávateľ je povinný uhradiť všetky škody alebo straty spôsobené v budove hotela, či na jeho 

vybavení, ktoré spôsobili žiaci alebo pedagógovia. 

7) Objednávateľ je povinný prebrať každú izbu a skontrolovať stav zariadenia s personálom hotela. 

8) Všetky zmeny k tejto zmluve musia byť vyhotovené formou písomného dodatku. 

9) Hotel požaduje menný zoznam hostí najneskôr 2 týždne pred príchodom. 

10) Hotel je povinný poskytnúť všetky služby, ktoré si Objednávateľ objednal a ktoré sa Hotel zaviazal 

dodať v súlade s touto zmluvou. 

IV.  
1) Práva Hotela odstúpiť od zmluvy: 

Hotel má právo odstúpiť od zmluvy v prípade v prípade, že ubytovanie osôb Objednávateľa by 

mohol narušiť hladký priebeh bežného chodu a bezpečnosti Hotela alebo poškodenie značky 

Hotela. 

2) Ak sa Hotel rozhodne odstúpiť od zmluvy z dôvodov uvedených v ods. 1, je o tom okamžite 

povinný písomne upovedomiť Objednávateľa. Objednávateľ má právo v takomto prípade 

požadovať náhradu škody. 

3) Práva Objednávateľa odstúpiť od zmluvy. Objednávateľ má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy 

na základe písomného upovedomenia Hotela. Objednávateľ je povinný Hotelu uhradiť celkové 

náklady v súlade s podmienkami uvedených v čl. II tejto zmluvy. Objednávateľ má právo na 

definitívne spresnenie počtu účastníkov 30 dní pred nástupom na akciu.  

4) Táto zmluva, ako aj všetky práva, povinnosti a vzťahy zmluvných strán súvisiace s touto zmluvou, 

sa riadia právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami 

Obchodného zákonníka  

5) Táto zmluva nadobúda platnosť a je pre zmluvné strany záväzná odo dňa jej uzatvorenia a účin-

nosť nasledujúci deň po zverejnení Objednávateľom. 

6) Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu. Jedno 

vyhotovenie dostane Hotel a jedno vyhotovenie dostane Objednávateľ. 

 

V Tatranskej Lomnici dňa 07.11.2017   V Košiciach dňa 06.11.2017 

 

 

 

 

______________________________________  _____________________________________ 

Hotel       Objednávateľ 

Iveta Šestáková, konateľ    Mgr. Pavel Horňák, riaditeľ školy 

19 až 8 dní 60% 

7 až 4 dni 80% 

3 dni až deň príchodu 100% 


