
 CK Andromeda, s.r.o.  

Opatovce nad Nitrou 622  

0948779107 

eifell@ckandromeda.sk  

ZMLUVA O OBSTARANÍ ZÁJAZDU (ďalej len „zmluva“) 

uzavretá v súlade so zákonom č.170/2018 Z.z. o zájazdoch, spojených službách cestovného 

ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

 

 OBJEDNÁVATEĽ   Názov školy: ZŠ Pionierska 33, Čaňa 

  Sídlo: Pionierska 33, Čaňa, 044 14 

  IČO: 31953204 

  DIČ: 2021245787 

  V zastúpení: Mgr. Zuzana Bruncová, MBA - riaditeľka školy 

  Kontakt: 0915414717 

  Email: riaditel@zscana.sk  

(ďalej len „objednávateľ“) 

a 

 OBSTARÁVATEĽ  CK Andromeda, s.r.o. 

Sídlo: Opatovce nad Nitrou 622, 97202 

V zastúpení: Ing. Michal Kováč 

IČO:  52139859 

DIČ: 2120909164 

Číslo účtu: SK11 8330 0000 0025 0114 8678 

Kontakt:  0948 779 107,  eifell@ckandromeda.sk  

(ďalej len „obstarávateľ“) 

uzavreli túto zmluvu: 

 

PREDMET 
ZMLUVY   

 

Predmetom tejto zmluvy je záväzok obstarávateľa obstarať pre 
objednávateľa „Lyžiarsky výcvik“ (ďalej len „zájazd“) a záväzok 
objednávateľa zaplatiť obstarávateľovi dohodnutú cenu v súlade 
s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve.. 

1. Termín  lyžiarskeho výcviku 27.2.-3.3.2023 
2. Ubytovanie: Hotel Vesel, Donovaly 

3. Stravovanie: formou plnej penzie. Začína sa obedom, končí sa obedom. 

4. Lyžovanie bude prebiehať v stredisku Park Snow Donovaly 

5. Doprava: vlastná 

6. Počet žiakov: 40 

7. Počet pedagógov: 6 

8. Ďalšie služby: - 
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FINANČNÉ   

ZÁVÄZKY  

1. Cena poukazu pre 1 účastníka zájazdu je 221,- €  s DPH. V prípade 
zmeny počtu detí alebo zmeny počtu pedagógov sa môže cena pre 1 
účastníka zájazdu zmeniť na základe platného cenníka.  
 
2. Celková cena za objednaný zájazd je 8820- €. Cena sa môže zmeniť 
v závislosti na počte účastníkov.  

3. Cena poukazu zahŕňa: ubytovanie 4 noci, 4x plná penzia + piatkový obed, 
pitný režim, 5x celodenný skipass, pobyt a skipass pre pedagógov. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť sumu za lyžiarsky kurz nasledovným 
spôsobom: 

- Časť, ktorá bude hradená zo štátneho príspevku je splatná po prijatí 
dotácie školou od štátu alebo jeho inštitúcií.   

- Rozdiel medzi dotáciou a celkovou cenou objednávateľ uhradí 
v hotovosti alebo bankovým prevodom najneskôr v deň nástupu na 
lyžiarsky kurz.  

- Celková suma bude vypočítaná na základe skutočného počtu 
účastníkov a využitých služieb podľa platného cenníka.  

5. V prípade zrušenia zájazdu zo strany objednávateľa z iných dôvodov ako je 
situácia s covid-ochorením, tvoria storno podmienky 50% celkovej sumy. 

 

 

 

 

ĎALŠIE  

USTANOVENIA  

1. Práva a povinnosti obstarávateľa a objednávateľa sú uvedené vo 
Všeobecných zmluvných podmienkach účasti na zájazdoch CK Andromeda, 
ktoré sú súčasťou tejto zmluvy.  

2. Túto zmluvu možno zmeniť, doplniť alebo zrušiť iba obojstrannou písomnou 

dohodou podpísanou oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.  

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana 

obdrží jeden.  

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán 

a účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia na webovom sídle 

objednávateľa. 

5. 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. 

  

  V Opatovciach nad Nitrou dňa 30.9.2022              V _____________dňa __________     

  

 

 _________________________  _________________________  

 Ing. Michal Kováč   pečiatka a podpis:  

 CK Andromeda    


