
ZMLUVA O DIELO 
 

o zabezpečení Exkurzie - poznávacieho zájazdu do Holandska – FLORIADE  
 
 
Obstarávateľ:         Ing. Eduard Dunčič – ORAVA TOUR  
                                 ul. Komenského 486/11 
                                 029 01 Námestovo 
                                 IČO: 33755272 
                                 IČ DPH: SK 1020472662 
                                 bankové spojenie: VÚB Námestovo 
                                 č. účtu: 1863583453/0200                        
 
 
Objednávateľ:        Spojená škola internátna, M. Urbana 160/45, Námestovo 
                                M. Urbana 160/45, 

029 01 Námestovo 
                                 IČO:  37982702 
                                 DIČ:  2022233554 
 
 
 
 

PREDMET ZMLUVY 
 
       Predmetom Zmluvy je zabezpečenie Exkurzie - poznávacieho zájazdu do Holandska pre 
31 osôb, spojené s návštevou výstavy kvetov FLORIADE 2012 v meste Venlo. Poznávací 
zájazd sa uskutoční v termíne 22.05. – 26.05. 2012. Obstarávateľ sa zaväzuje, že na základe 
vypracovanej cenovej ponuky, ktorá bola vybraná objednávateľom ako najvýhodnejšia, 
zabezpečí už spomínaný zájazd do Holandska. 
 
 
 

PLATOBNÉ PODMIENKY 
 
        Objednávateľ sa zaväzuje, že za usporiadanie zájazdu zaplatí dohodnutú cenu podľa 
vypracovanej ponuky, ktorá bola objednávateľovi predložená a následne odsúhlasená.  
Cena zájazdu: 270,- eur / osoba, cena zahŕňa cestovné a ubytovanie 245,- eur + stravné 
25,- eur 
Celková cena zájazdu: 8.370,- eur 
Slovom:  osemtisíctristosedemdesiat Eur 
Podkladom pre úhradu platby bude zálohová faktúra vo výške 5000,- eur, vystavená 
obstarávateľom po podpise tejto zmluvy, následne 1 týždeň pred uskutočnením zájazdu bude 
objednávateľovi vystavená faktúra na doplatok ceny zájazdu. 
V cene zájazdu bude zahrnuté: 

- doprava klimatizovaným autokarom 
- 2 x ubytovanie v Holandsku v 4-miestnych izbách v mládežníckom hoteli s vlastným 

soc. zariadením a kuchynkou 
- 3 x raňajky, 3 x obed, 3 x večera, pitný režim počas cesty 
- pre tlmočníka stravu, cestovné a ubytovanie 



- 1 x vstupné na výstavu kvetov Floriade 2012 
- poistenie liečebných nákladov v zahraničí UNION 
- DPH 

 
 

STORNO PODMIENKY 
 
        Obstarávateľ má právo odstúpiť od zmluvy pred začatím zájazdu len z dôvodu zrušenia 
zájazdu alebo z dôvodu porušenia povinností objednávateľa, ktoré boli vopred zmluvne 
dohodnuté. Ak nie je dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy porušenie povinností 
obstarávateľom, ktoré sú určené zmluvou, je objednávateľ povinný zaplatiť obstarávateľovi 
zmluvné pokuty z vopred stanovenej celkovej ceny zájazdu nasledovne: 
 
* od 30 do 10 dní pred začiatkom zájazdu  ………….. 40 % z celkovej ceny zájazdu 
* v dobe kratšej ako 10 dní pred začiatkom zájazdu …… 60 % z celkovej ceny 
zájazdu 
 
Obstarávateľ má právo odrátať zmluvnú pokutu od zaplateného preddavku alebo zaplatenej 
ceny dosiaľ objednaných služieb. Obstarávateľ je zároveň povinný bezodkladne vrátiť 
objednávateľovi zostatok z uhradenej ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy. 
 

 
 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
        Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou. Ak dôjde po uzavretí zmluvy 
k zmene záväzných podmienok, za ktorých bola zmluva uzavretá, zmluvné strany sa zaväzujú 
upraviť zmluvu vo všetkých ustanoveniach dotknutých touto zmenou. 
        Táto zmluva zahŕňa povinnosť poskytovateľa strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na 
mieste súvisiaceho s dodávanými službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a 
to oprávnenými osobami v zmysle článku 12 týchto VZP Zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku č. 012/2009/3.2/OPV a poskytne im všetku potrebnú súčinnosť. 
        Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane jedno 
vyhotovenie. 
 
 
 
V Námestove, dňa 3.mája 2012 
 
 
 
 
 
 
…………………………………                               …………………………… 
Ing. Eduard Dunčič – ORAVA TOUR                                                                                                                             
               obstarávateľ                                                             objednávateľ                                                                                                                    
 
 
 


