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Zmluva o lyžiarskom výcviku 
uzavretá v zmysle § 2 ods.2 alebo je vymedzená § 261 ods.2 podľa ustanovení zákona č. 513/1991 

Z.z., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami 

Článok I. 
Zmluvné strany 

Dodávateľ: 
Obchodné meno: KĽAK, s.r.o. 
Sídlo: Fačkovské sedlo - Salaš Kľak 146, Kľačno 972 15 
IČO : 36775550 
DIČ: 2022380294 
Bankové spojenie: SLSP, a.s. č. účtu 0372977883/0900 
Zastúpený: Zdenko Nedeliak - riaditeľ spoločnosti 
Mobil: +421(0)907 302 977 
e-mail: riaditel@klakpd.sk 

(ďalej len dodávateľ) 

a 

Odberateľ: 
Názov a sídlo: ZŠ s MŠ, M. Nešporu 12, 972 45 Bystričany 
Zastúpený: Mgr. Kamil Šteiner 
IČO: 36126659 
DIČ: 2021624517 
Vybavuje: PaedDr. Ivana Plachá 
Kontakt - Mobil: ivana.placha@zsbystricany.info, 046/549 32 35 
(ďalej len odberateľ) 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

1. Na základe tejto zmluvy sa dodávateľ zaväzuje poskytnúť pre odberateľa lyžiarsky kurz podľa 
ďalej uvedenej špecifikácie a odberateľ sa zaväzuje za poskytnutie lyžiarskeho kurzu 
dodávateľovi riadne a včas zaplatiť dohodnutú cenu. 

ČI. III 
Miesto a čas plnenia 

1. Všetky činnosti dodávateľa, ktoré sú predmetom tejto zmluvy budú vykonávané v lyžiarskom 
stredisku Fačkovské sedlo-Kľak. Stredisko je vybavené 4 lyžiarskymi vlekmi, technickým 
zasnežovaním, mechanizáciou na úpravu svahov a nočným osvetlením svahu. 
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2. Zmluvne dohodnuté plnenie poskytne dodávateľ odberateľovi v termíne roku 2016 
od 18.1. 2016 do 22.1.2016 

3. Ubytovanie účastníkov lyžiarskeho kurzu dodávateľ zabezpečí v Horskom hoteli Klak (ďalej 
len horský hotel), ktoré je hľavným ubytovacím zariadením strediska, v 2-3 posteľových 
izbách, vlastňé sociálne zariadenie, LCD TV. 

4. Dodávateľ zabezpečí stravovanie účastníkov 3x denne v jedálni horského hotela. 

ČI. IV 
Cena a platobné podmienky 

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej cene: 
cena bez dopravy na 1 žiaka : ubytovanie, strava celodenný skipas ( bez výstroje): 120 € 

2. Cena uvedená v bode 1 je záväzná a je v nej zahrnuté nasledovné plnenie dodávateľa: 
a) Ubytovanie: pondelok-piatok 
b) 3x denne strava: 1. pondelok-obed-večera 

2. utorok - štvrtok raňajky /obed/ večera, 
3. piatok - raňajky 

c) denné lyžovanie podľa nástupu a pobytu v rámci otváracích hodín 9 - 16 h. 
d) náklady / ubytovanie, strava a skipas/ na 1 inštruktora zo strany objednávateľa na 

každých 10 žiakov hradí dodávateľ 
e) bezplatné parkovanie 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že odberateľ zaplatí na základe riadne vystavenej faktúry 
dodávateľovi zmluvne dohodnutú cenu nasledovne: 

a) zálohovú platbu za pobyt vo výške 30% kalkulovanej ceny objednaných služieb 
v termíne 14 dní pred nástupom na pobyt 

b) zvyšok ceny do celkovej výšky 100% kalkulovanej ceny zaplatí objednávateľ najneskôr 
v deň nástupu na pobyt oproti vystavenému príjmovému účtovnému dokladu. 
V prípade zvyšku ceny vyššieho ako 2.000C je možné túto platbu uskutočniť výlučne 
bankovým prevodom na účet dodávateľa tak, aby najneskôr v deň nástupu na pobyt 
bola platba pripísaná na bankový účet dodávateľa. Zvyšok platby sa realizuje na 
základe riadne vystavenej vyúčtovacej faktúry. 

4. Odberateľ, vrátane všetkých účastníkov lyžiarskeho kurzu má právo na poskytnutie zmluvne 
dohodnutého plnenia len v prípade úplného zaplatenia ceny lyžiarskeho kurzu. 

ČI. V 
ľruípnip objednávky a odstupné 

1. V prípade zrušenia objednávky viac ako 30 dní pred nástupom na pobyt je odberateľ povinný 
zaplatiť storno poplatok vo výške 30% z celkovej kalkulovanej ceny objednaného ubytovania 
a služieb. Za storno poplatok sa môže považovať aj zálohová platba. 

2. V prípade zrušenia objednávky menej ako 30 dní pred nástupom na pobyt je odberateľ 
povinný zaplatiť dodávateľovi storno poplatok vo výške 70% z celkovej kalkulovanej ceny 
objednaného ubytovania a služieb. Za storno poplatok sa môže považovať aj zálohová platba. 

3. V prípade nenastúpenia na pobyt bez zrušenia (stornovania) objednávky je odberateľ povinný 
zaplatiť dodávateľovi plnú výšku z kalkulovanej ceny objednaného ubytovania a služieb. 
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4. V prípade predčasného ukončenia lyžiarskeho výcviku niektorého z účastníkov zo 
zdravotných dôvodov doložených lekárskym potvrdením, bude účastníkovi zarátaná alikvotná 
čiastka za dni, ktoré účastník strávi na kurze. 

5. V prípade, že dodávateľ z objektívnych príčin nie je schopný splniť podmienky tejto zmluvy, je 
povinný vrátiť prijaté zálohové platby, alebo ich pomernú časť zodpovedajúcu cene 
poskytnutej služby. Jedná sa napr. o prípad vyššej moci, keď z dôvodu nepriaznivých 
klimatických podmienok nie je schopný zabezpečiť prevádzku a fungovanie lyžiarskeho 
strediska. 

ČI. VI 
Práva a povinnosti 

1. Povinnosti odberateľa a účastníka lyžiarskeho kurzu 
a) uvádzať pravdivé údaje a predložiť doklady, ktoré dodávateľ považuje pre splnenie 

zmluvy 
b) poskytnúť vhodné kontaktné údaje za účelom poskytnutia včasných a úplných 

informácií súvisiacich s plnením zmluvy, 
c) prevziať si od dodávateľa pokyny na účasť na lyžiarskom kurze pred jeho začatím, 

riadne sa s nimi oboznámiť a riadiť sa nimi 
d) povinnosť nahradiť škodu, ktorá vznikla zavinením účastníka lyžiarskeho kurzu počas 

trvania kurzu, pri čerpaní poskytnutých služieb podľa zmluvy alebo v priamej 
súvislosti s ním 

e) pri čerpaní služieb sa presne riadiť pokynmi a informáciami poskytnutými 
dodávateľom, dodržiavať časy a miesta odchodov, zabezpečiť všetky potrebné 
doklady a splniť včas a riadne podmienky potrebné pre čerpanie služieb a 
zabezpečenie riadneho priebehu lyžiarskeho kurzu. 

f) Odberateľ sa zaväzuje, že ním organizovaní hostia budú v plnom rozsahu rešpektovať 
platný Ubytovací poriadok zariadenia, ktorý je zverejnený priamo v ubytovacom 
zariadení jeho vyvesením vo vstupných priestoroch (recepcii). Ubytovací poriadok je 
súčasťou tejto zmluvy. V prípade konania v rozpore s Ubytovacím poriadkom a jeho 
porušenia, ako aj v prípade ničenia a poškodzovania majetku, konania proti dobrým 
mravom alebo konania v rozpore s Trestným zákonom a Zákonom o priestupkoch 
odberateľovi zaniká právo na poskytovanie ďalších služieb a ubytovania. 

2. Práva odberateľa - spotrebiteľa upravené príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z. 
o ochrane spotrebiteľa a Občianskym zákonníkom SR č. 40/1964 Zb. zostávajú týmito VOP 
plne nedotknuté. Pokiaľ niektoré ustanovenie právnych predpisov donucovacej (kogentnej) 
povahy upravujú práva a nároky spotrebiteľa výhodnejšie alebo iným spôsobom, použije sa 
príslušné ustanovenie právneho predpisu, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

ČI. VII 
Reklamácie 

1. Nároky odberateľa - podnikateľa zo zodpovednosti za vady sú upravené príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka SR č. 513/1991 Zb., pokiaľ sa zmluvné strany 
nedohodnú inak. 
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2. Nároky odberateľa - spotrebiteľa zo zodpovednosti za vady a iné zákonné nároky s touto 
zodpovednosťou súvisiace sú upravené príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka 
SR č. 40/1964 Zb. a ostatnými právnymi predpismi upravujúce ochranu spotrebiteľa. 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do ukončenia lyžiarskeho kurzu . 
2. Zmluvné strany sa zaväzujú oznámiť si navzájom bezodkladne písomne všetky zmeny údajov 

uvedených v záhlaví zmluvy, ako aj zmeny v ostatných skutočnostiach právne významných z 
hľadiska plnenia povinností podľa tejto zmluvy a platných právnych predpisov. 

3. Akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy sú možné len po dohode zmluvných strán formou 
písomného dodatku. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky právne vzťahy medzi nimi sa spravujú výlučne právnym 
poriadkom Slovenskej republiky, ustanoveniami § 754 a nasl. Občianskeho zákonníka SR č. 
40/1964 Zb. a to aj v prípade, že odberateľ má sídlo alebo miesto podnikania, prípadne 
bydlisko mimo územia Slovenskej republiky. 

5. Zmluvné strany sa týmto dohodli, že na riešenie sporov zo všetkých svojich zmluvných 
vzťahov alebo z nárokov na náhradu škody má právomoc výlučne slovenský súd. 

6. Zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom 
vyhotovení. 

7. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že sa podrobne oboznámili s predmetom zmluvy, že 
zmluvu neuzavreli v tiesni, ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, že svoju vôľu 
prejavili vážne, slobodne, bez nátlaku a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej znením zmluvu 
potvrdzujú vlastnoručnými podpismi oprávnených zástupcov. 

8. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami 
zmluvných strán. 

ČI. VIII 
Záverečné ustanovenia 

V Kľačne dňa l o -fi l[ V f ^ S T f c i c M o m j - 3 (¿.<2o(r 

Do 
Zdenko Nedeliak 
Riaditeľ 
Klak, s.r.o 
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