
ZMLUVA 
 

o obstaraní pobytu v  škole v prírode medzi cestovnou kanceláriou FANY s.r.o  a Materskou školou:  
MŠ Juhoslovanská 4 v Košiciach, ktorú dnešného dňa uzatvárajú. 
Škola v prírode sa uskutoční v objektoch: penzión SALAMANDER v Palcmanskej Maši v dňoch : 
 
od 28.5.2012 do 1.6.2012 v počte: 29+1  žiakov a  4 pedag.pracovníkov vrátane zdravotníka. 
Ved. turnusu je povinný pri nástupe do zariadenia, v ktorom škola v prírode prebieha, nahlásiť príp. zmenu v počte žiakov 
oproti počtu, ktorý je uvedený v tejto zmluve na základe predloženia menného zoznamu s aktuálny počtom žiakov. 

II. 
CK FANY zabezpečí odvoz účastníkov autobusovou dopravou do horeuvedeného objektu,v ktorom sa má škola v prírode 
uskutočniť, a to dňa 28.5.2012. Autobus_ 1_bude pristavený  o 8.00 hod.pred MŠ.  
 
CK FANY  zabezpečí odvoz účastníkov autobusovou dopravou z horeuvedeného objektu v ktorom sa uskutočnila škola 
v prírode, a to dňa 1.6.2012. Autobus__1____ bude pristavený o 13.00  hod. pred horeuvedeným objektom. 

III. 
CK FANY  zabezpečí , aby účastníci školy v prírode nastúpili do objektu dňa 28.5.2012 v dopoludňajších hodinách.  
Stravovanie v nástupný deň začína obedom v čase medzi 12.00- 13.00 hod. 
Účastníci školy v prírode sa v nástupný deň môžu ubytovať po 14.00 hod. z dôvodu upratovania objektu po odchádzajúcom 
turnuse. Prevádzkovateľ objektu zabezpečí do tej doby úschovu batožín. 
CK FANY zabezpečí, aby účastníci školy v prírode opustili objekt dňa 1.6.2012 

v dopoludňajších hodinách. 
Stravovanie v posledný deň končí  raňajkami a balíčkom na cestu resp. obedom dľa dohody. 
Učastníci  školy v prírode uvoľnia izby do 9.00 hod. resp. riadia sa pokynmi prevádzkovateľa objektu. Prevádzkovateľ objektu 
zabezpečí do doby odchodu z objektu úschovu batožín. 

IV. 
 

Cena pobytu na 1 dieťa  MŠ:         75,-€ 
 
Zľavnená cena na 1 dieťa  MŠ:    50,-€ 
 
V cene zahrnuté: strava 5 x denne + pitný režim, ubytovanie, poistné, dph  
 
Doprava na 1 dieťa:                                       15,-€ 
 
 

      V. 
 
Zálohová platba na 1 dieťa je vo výške:   29 detí x 45,-€ 
Zľavnení účastníci zálohové platby neuhrádzajú. 
Zálohovú platbu spojenú so zabezpečením školy v prírode hradí škola resp.vedúci turnusu určený Materskou školou  
zástupcovi cestovnej kancelárie FANY , a to v hotovosti, príp.šekovou poukážkou alebo prevodným príkazom na príjmový účet 
CK FANY:. 0449154667/0900 
         
Výška úhrady je:    1305,-€ 
 
 
      VI. 
         
Doplatková platba na 1 dieťa je vo výške:   29 detí x 45,-€            1 zľavnené dieťa x 65,-€  
 
Doplatkovú platbu spojenú so zabezpečením školy v prírode hradí škola resp.vedúci turnusu určený Materskou školou  
zástupcovi cestovnej kancelárie FANY , a to v hotovosti, príp.šekovou poukážkou alebo prevodným príkazom na príjmový účet 
CK FANY: 0449154667/0900 najneskôr do 10 dní pred odchodom do školy v prírode. 
 
Výška úhrady je: :  1370,-€ 
 
 Obe zmluvné strany majú právo na základe novovznikutých okolností po vzájomnom  odsúhlasení žiadať dodatky a doplnky 
k tejto zmluve. 
 
Škola svojim podpisom potvrdzuje, že sa oboznámila so Záručnými podmienkami CK FANY, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu 
ich prijíma. 
 
V Košiciach dňa:  

 
______________________________________                   ______________________________________         

za Materskú školu                za CK FANY 

 

 
 

 



Dodatok č.1 

k Zmluve o obstaraní zájazdu zo dňa 2.4.2012 ( ďalej len „zmluva“)  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Zmluvné strany: 

 

Verejný obstarávateľ: Materská škola Juhoslovanská 4, Košice 

štatutárny zástupca: Mgr. Jozefína Šoltésová, riaditeľ 

adresa:   Juhoslovanská 4, 040 13 Košice 

bankové spojenie: Dexia Banka Slovensko, a. s.   

číslo účtu:  0504536001/5600 

IČO:   35553618 

DIČ:   2021729754 

(ďalej len obstarávateľ) 

 

a 

 

Dodávateľ: CK FANY, s.r.o. 

  štatutárny zástupca:  Martin Masloviak,   

sídlo:    Hrnčiarska 2/A, 040 01 Košice 

  Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a. s.  

   Číslo účtu:   0449154667/0900 

  IČO:    36705403 

  DIČ:    2022289280 

7556 

(„ďalej len dodávateľ“) 
 

 

 

Dodávateľ sa zaväzuje dodržať zmluvné podmienky v zmysle špecifikácie: 

 

Zabezpečenie pobytu detí MŠ zamerané na ochranu prírody a životného prostredia, na 

porovnanie a rozlišovanie rastlín, na význam prírody pre život človeka v atraktívnom novom 

prostredí v súlade so schváleným Školským vzdelávacím programom. Uznesenie zo dňa 

30.08.2011. 

Podrobný opis predmetu zákazky 

    Tuzemská škola v prírode – miesto pobytu – penzión Salamander, Palcmanská Maša 

Rozsah zákazky:   Počet detí : 29         Počet dospelých osôb: 4 

1. Ubytovanie – 33 osôb x 4 noci 

2. Stravovanie –  5 pracovných dní 

3. Kúpeľný poplatok resp. daň z ubytovania 

4. Komplexné cestovné poistenie  

5. Zabezpečenie dopravy tam a späť 

   Ubytovanie 

Minimálna požiadavka na skladbu izieb: priestranné 2-4 posteľové izby /nie prístelky/ 

s vlastným sociálnym zariadením v jednej budove. 

Spoločenská miestnosť – herňa vybavená spoločenskými hrami TV, DVD prehrávač 

v priestoroch zariadenia. 

Miestnosť pre zdravotníka t.j. „izolačná miestnosť“ 

Ihrisko v areáli zariadenia. 

 



Stravovanie 

Stravovanie – 5 x denne plná penzia priamo v ubytovacom zariadení, turnus začať obedom 

a končiť obedom, zabezpečiť pitný režim 

    Kúpeľný poplatok v cene /nie doplatok na mieste/ 

d/ Doprava -  Špecifikácia na autobusovú prepravu – vnútroštátna preprava detí:  

Požiadavka na koncesnú listinu na vnútroštátnu prepravu  

   1. Licencia na vnútroštátnu  prepravu cestujúcich autobusmi 

    2. Rozhodnutie Krajského úradu - povolenie nepravidelnej autobusovej dopravy 

    3. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa paragr.3 Zákona NR SR 

       č. 168/1996 Z.Z o cestnej doprave v znení neskorších právnych predpisov 

 

e/ Miesto a termín dodania služieb 

         Miesto: Východné Slovensko               Termín: od 28.05.2012 do 02.06.2012 

f/ zdroj finančných prostriedkov verejného obstarávania 

    Finančné prostriedky rodičov detí školy 

Typ zmluvy: Zmluva o obstaraní zájazdu – podľa Obchodného zákonníka 

Záruky žiadané zadávateľom súvisiace s plnením zmluvy: 

Dodržanie dodávky služby v stanovenom čase, kvalite, cene. V cene zahrnúť poistenie voči 

insolventnosti CK. 
 

 

 

Košice .....................2012     Košice .....................2012 

 

 

 

Za obstarávateľa:      Za dodávateľa: 

 

 

 

 

 

.......................................................    ...................................................... 

Obstarávateľ                                                                                        Dodávateľ 


