
Zmluva o poskytovaní ubytovacích a stravovacích služieb 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení 
(ďalej len ako „Zmluva“) medzi zmluvnými stranami:

Článok L 
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ:
Názov organizácie: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Sídlo: Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
DIČ: 202 084 5332
IČO: 00 397 865
IČ DPH: SK 202 084 5332
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Štatutárny orgán: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan,
podľa čl.18, odsek 3 Organizačného poriadku FMFI UK dekana v jeho neprítomnosti zastupuje v 
rozsahu jeho práv a povinností prvý prodekan Doc. RNDr. Róbert Jajcay, DrSc.
(ďalej v texte tiež ako „objednávateľ j 

a

2. Poskytovateľ:
Názov organizácie: Poľnohospodárske podielnické družstvo Liptovská Teplička
Sídlo: 566, Liptovská Teplička 059 40
IČO: 00695505
DIČ: 2020516509
IČDPH: SK2020516509
Bankové spojenie
IBAN:
Zastúpený: Ing. Stanislav Michalica
Kontaktná osoba: Ing. Renáta Smolárová
(ďalej v texte tiež ako „poskytovateľ“)
(ďalej v texte spolu tiež ako „Zmluvné strany“)

Článok II. 
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť ubytovacie a stravovacie služby 
pre cca 30 účastníkov letnej školy Modely modernej fyziky v termíne 13.-19.9.2020 v mieste 
plnenia Penzión Dolinka, Štefana Náhalku 555/90, 059 40 Liptovská Teplička a záväzok 



objednávateľa zaplatiť poskytovatcľovi riadne a včas dohodnutú cenu za poskytnuté služby. Počet 
ubytovaných od prvého dňa 13.9.2020 upresní objednávateľ najneskôr do 11.9.2020.

Článok III.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi služby v súlade so špecifikáciou uvedenou 
v Článku II.. V prípade porušenia tejto povinnosti poskytovateľa je objednávateľ oprávnený od 
zmluvy odstúpiť.

2. Predmetom tejto zmluvy je tiež záväzok objednávateľa zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú 
cenu spôsobom, v rozsahu a za podmienok uvedených v Článku IV. tejto zmluvy.

3. Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať poskytovateľovi za účelom plnenia predmetu tejto 
zmluvy potrebnú súčinnosť.

4. Poskytovateľ sa zaväzuje plniť predmet zmluvy riadne a včas a bez zbytočného odkladu 
upovedomiť objednávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na 
ďalšie plnenie zmluvy.

5. Poskytovateľ sa zaväzuje postupovať pri plnení záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy s odbornou 
starostlivosťou, podľa pokynov a v súlade so záujmami objednávateľa.

6. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi služby v súlade s touto zmluvou ako 
aj s dodatočnými požiadavkami objednávateľa podľa vopred dohodnutej formy.

7. Poskytovateľ sa zaväzuje umožniť zamestnancom objednávateľa a osobám, ktoré sa podieľajú 
na plnení predmetu tejto zmluvy, prístup do vopred určených priestorov poskytovateľa 
za účelom výkonu prác pri plnení predmetu tejto zmluvy za vopred dohodnutých podmienok.

8. Objednávateľ môže stornovať rezerváciu písomne (listom alebo emailom) a bez poplatku len 
vtedy, ak v dostatočnom čase - najneskôr 30 dní vopred (pred dátumom ubytovania) o tom 
upovedomí poskytovateľa. V prípade neskorého zrušenia rezervácie a v prípade nedostavenia sa 
hostí v deň ubytovania má poskytovateľ právo žiadať uhradenie storno poplatku nasledovne: 
Poskytovateľ bude účtovať storno poplatok vo výške zmluvnej ceny za prvú noc, a to v prípade, 
ak sa hostia v dátume ubytovania nedostavia, alebo v prípade neskorého zrušenia rezervácie, t.j. 
neskôr ako 30 dní pred príchodom hostí.

9. Poskytovateľ sa zaväzuje, spracovávať osobné údaje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o 
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok IV.

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Zmluvná cena s DPH ubytovania špinou penziou pre jednu osobu na noc je 36,35 Eur a 
nevzťahuje sa na ňu operatívne zvýšenie alebo zníženie ceny zo strany poskytovateľa. Cena je 
stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení, a vyhláškou MF SR 
č. 87/1996 Z.z., ktorou sa tento zákon vykonáva, a týmto spôsobom zostavená cena je cena 
maximálna a neprekročiteľná.



2. Maximálna celková cena s DPH za služby je 6543 Eur. V uvedenej cene sú zahrnuté 
ubytovacie a stravovacie služby, miestny poplatok, poskytnutie konferenčných priestorov 
s príslušenstvom, vrátane všetkých súvisiacich nákladov poskytovateľa. Skutočná cena s DPH 
bude stanovená podľa skutočnej účasti a počtu účastníkov letnej školy v súlade s bodom 1. 
tohto článku.

3. Poskytovateľ vystaví za účelom úhrady ceny faktúru. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti
daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov. Vystavená faktúra musí obsahovať tieto minimálne náležitosti: obchodné meno a 
sídlo, IČO, DIČ, DIČ DPH poskytovateľa; meno, sídlo, IČO, DIČ, DIČ DPH objednávateľa, 
číslo zmluvy, číslo faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie finančného ústavu 
a číslo účtu, na ktorý má byť platba poukázaná, výšku ceny bez dane, sadzbu dane, fakturovanú 
sumu celkom vrátane DPH a bude v štruktúre:

- ubytovanie
- stravovanie.

V prípade, že doručená faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ ju vráti 
poskytovateľovi na prepracovanie a opravu. V tomto prípade začína plynúť nová lehota 
splatnosti po jej opätovnom doručení objednávateľovi.

4. Lehota splatnosti faktúry vystavenej poskytovateľom je 30 dní odo dňa jej doručenia 
objednávateľovi.

5. Faktúru za poskytnuté služby platí objednávateľ bezhotovostným prevodom na bankový 
účet poskytovateľa uvedený v Článku I. zmluvy.

6. V prípade, že platby nebudú realizované v lehote splatnosti faktúry poskytovateľ má právo 
žiadať od objednávateľa úroky z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň 
omeškania.

Článok V.
ŠPECIFIKÁCIA UBYTOVACÍCH A STRAVOVACÍCH SLUŽIEB

Ubytovanie:
kategórie triedy *** v dvoj- a trojlôžkových izbách, v prípade potreby s prístelkom.

Stravovanie:
- raňajky formou teplého a studeného bufetového stola
- obedy a večere formou teplého jedla s možnosťou výberu mäsitého alebo vegetariánskeho jedla, 
obedy môžu byť nahradené studeným obedovým balíčkom v prípade celodennej akcie mimo 
ubytovacieho zariadenia.

Článok VI.
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Každá zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia 
záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.



2. Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje skutočnosť, ak:

a) objednávateľ mešká s úhradou faktúiy o viac ako 30 kalendárnych dní po jej splatnosti,

b) poskytovateľ v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy uskutočnil zmeny v plnení tejto 
zmluvy bez predchádzajúcej písomnej dohody s objednávateľom,

c) objednávateľ neposkytol poskytovateľovi súčinnosť nevyhnutnú na riadne plnenie 
povinností poskytovateľa alebo

d) poskytovateľ uskutoční služby podľa tejto zmluvy v rozpore s požiadavkami uvedenými v 
zmluve alebo v rozpore s písomnou dohodou zmluvných strán podľa tejto zmluvy.

3. Zmluva zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej 
zmluvnej strane s uvedením dôvodu odstúpenia.

4. Každá zmluvná strana má nárok na úhradu nákladov v súvislosti s plnením záväzkov 
vyplývajúcich z tejto zmluvy, ktoré účelne a preukázateľne vynaložila do okamihu porušenia 
záväzkov niektorou zo zmluvných strán.

Článok VIL 
TRVANIE ZMLUVY A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do ukončenia plnenia podľa Článku II Predmet zmluvy, 
teda do 19.9.2020.

2. Zmluvu je možné ukončiť nasledovnými spôsobmi:
a) uplynutím dohodnutej doby (bod 1. tohto článku zmluvy),
b) písomnou dohodou zmluvných strán o ukončení platnosti tejto zmluvy.

3. Akékoľvek zmeny zmluvy možno vykonať len v písomnej forme osobitným dodatkom k 
tejto zmluve so súhlasom obidvoch zmluvných strán. Účinnosť dodatkov nastane dňom 
nasledujúcim po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv vedeným Úradom vlády SR.

4. Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému 
zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky. 
Poskytovateľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa na zverejnenie tejto zmluvy ako aj 
faktúry vyplývajúcej z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto 
zmluvy vrátane jej príloh a prípadných dodatkov v plnom rozsahu.

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv vedených Úradom vlády SR.



6. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch origináloch, pričom každá zmluvná strana dostane dve 
vyhotovenia.

7. Táto zmluva sa bude riadiť a bude interpretovaná vo všetkých ohľadoch v súlade s právnymi 
predpismi platnými v Slovenskej republike.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa niektoré ustanovenie tejto Zmluvy stane 
neplatným, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pričom zmluvné 
strany sa zaväzujú toto neplatné ustanovenie nahradiť platným ustanovením.

9. Zmluvné Stany po prečítaní tejto zmluvy prehlasujú, že sú plne spôsobilé na práve úkony, že 
ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že si obsah zmluvy dôkladne prečítali a že 
tento im je jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, súhlasia 
s jej obsahom, že bola spísaná na základe pravdivých údajov, je prejavom ich slobodnej vôle 
a nebola dohodnutá v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz 
uvedeného pripájajú svoje podpisy.

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa:

Za poskytovateľa:

V Liptovskej Tepličke, dňa:

Doc. RNDr. Róbert Jajcay, DrSc.
prvý prodekan FMFI
Univerzita Komenského v Bratislave

Ing. Stanislav Michalica 

riaditeľ PPD Liptovská Teplička


