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ZMLUVA O OBSTARANÍ ZÁJAZDU/EXKURZIE 

Cesty za vierou - ČESKO Putovanie po stopách viery a mariánskych 

pútnických miest 
 

medzi 

 

 

AWERTRAVEL s.r.o. 

Sídlo: Hviezdoslavova 1469/61 Senica 905 01 

IČO: 36235989 

IČ DPH: SK2021496400 

Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava v oddiely Sro, vložka č. 1189/T 

Zastúpená: Bronislavou Mackovou 

 

ďalej ako „Obstarávateľ“ 

 

a 

 

Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare 

Hlavná 1 

919 26 Zavar 

IČO: 00611930 

DIČ: 2021180953 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN: SK66 8180 0000 0070 0049 2967  

ďalej ako „Objednávateľ“ 
 

 

Článok 1 

PREDMET ZMLUVY 

 

1.1.  Predmetom tejto zmluvy je zmluvné zabezpečenie a poskytnutie služieb  podľa programu, ktorý je 

súčasťou tejto zmluvy ako príloha a s uvedením hlavných charakteristických znakov – ubytovanie, 

doprava a ďalšie služby podľa podmienok uvedených ďalej v tejto zmluve a „Všeobecných 

podmienok k účasti na zájazdoch CK AWERTRAVEL, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy ako 

príloha. 

 

1.2. Obstarávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa služby za podmienok dohodnutých v tejto 

zmluve, za čo sa objednávateľ zaväzuje uhradiť odmenu – cenu uvedenú v čl. 2 tejto zmluvy. 

 

 

Článok 2 

CENA ZA SLUŽBY A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

2.1. Cena za služby pre 1 osobu je 302,50 EUR (Tristodva EUR 50/100 centov) 

Celkový počet osôb – doprovod klientov: 5 osôb 

Celková suma k úhrade s DPH 1.512,50 EUR (Jedentisícpäťstodvanásť EUR 50/100 centov) 

 

2.1.1. V cene je zahrnuté: lux bus, 2 x hotelové ubytovanie s polpenziou, vstup na zámok Český 

Krumlov, vstupenka – Divadlo Bolka Polívky, predstavenie „Pusťte mě ven!“, sprievodca, 

komplexné cestovné poistenie v hodnote 7,50 € 

Objednávateľ uhradí cenu za služby na základe faktúry vystavenej obstarávateľom. 
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Článok 3 

RIEŠENIE SPOROV 

 

3.1. Prípadný spor, vzniknutý v súvislosti s plnením záväzkov tejto zmluvy, sa budú zmluvné strany 

snažiť riešiť predovšetkým dosiahnutím vzájomnej dohody. 

 

3.1.1. V prípade, že medzi zmluvnými stranami nastane spor, vyplývajúci z uzatvorenia, realizácie, 

zmeny alebo interpretácie tejto zmluvy, ktorý sa nedá vyriešiť dosiahnutím vzájomnej dohody, 

obstarávateľ a objednávateľ sa zaväzujú, že každý podnet podajú na súd a podrobia sa jurisdikcii 

slovenského súdu podľa práva Slovenskej republiky. 

 

3.1.2. V prípade, že niektorá zo zmluvných strán kedykoľvek neplní niektoré z ustanovení  tejto zmluvy 

alebo ihneď nevyžaduje plnenie druhou stranou, takáto skutočnosť neznamená zrieknutie sa práv 

alebo oslabenie predošlých práv vyžadovať náležité plnenie ktoréhokoľvek ustanovenia tejto 

zmluvy. 

 

 

Článok 4 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

4.1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch v slovenskom jazyku a každá zmluvná strana 

obdrží po jednom výtlačku. Platnosť tejto zmluvy nastáva dňom jej podpisu oboma zmluvnými 

stranami a účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení kupujúcim na jeho internetovej stránke 

www.dsshumanum.sk . 

 

4.2. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže odstúpiť od zmluvy   za podmienok v zmysle 

„Všeobecných záručných podmienok k účasti na zájazdoch CK AWERTRAVEL“, ktoré sú 

súčasťou tejto zmluvy. 

 

4.3. Obstarávateľ a objednávateľ súhlasia, že obsah tejto zmluvy a vzájomná komunikácia, či už 

verbálna, alebo písomná sú predmetom obchodného tajomstva a obsah tejto zmluvy môže byť 

prístupný iba pre príslušných konateľov, zamestnancov, právnych zástupcov a kontrolné orgány. 

 

 

 

V Senici dňa       V Zavare dňa  

 

 

Obstarávateľ       Objednávateľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dsshumanum.sk/

