
 

Zmluva o poskytnutí služieb 

Uzatvorená v zmysle § 741a násl. Občianskeho zákonníka medzi: 

Čl. I 
Zmluvné strany 

 
Objednávateľ:   Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany 
Sídlo:                   Ul. 17. novembra 1180/16, Topoľčany, 955 01 
Zastúpené:        Mgr. Vierou Dzurejovou , riaditeľkou školy 
IČO:                     00 160 440 
DIČ:                     2021291415 
IČ DPH:               nie je platca 
Číslo účtu:         SK33 8180 000000 7000312 268 
/ďalej len objednávateľ/ 

a 
Dodávateľ:        BEANT TOUR BUS s.r.o. 
Sídlo:                  Jána Bottu 868/18, 955 01 Topoľčany 
Zatúpené:         Antonínom Bečkom , konateľom  
IČO:                    46 919 554 
DIČ:                    2023654457 
IČ DPH:              nie je platca DPH 
Číslo účtu:        SK62 1111 0000 001212279001 
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okr.súdu Nitra,  Odd.Sro. vložka č. 33152/N 
/ďalej len dodávateľ/ 
 
Uzatvárajú túto zmluvu: 
 

Čl. II 
Predmet zmluvy 

Predmetom  tejto   zmluvy   je záväzok dodávateľa   zabezpečiť  pre  objednávateľa „Dopravu 
na lyžiarsky kurz pre žiakov Gymnázia, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany“  presne 
špecifikované v čl. III tejto zmluvy /ďalej len  lyžiarsky kurz/ a záväzok objednávateľa zaplatiť  
 
dohodnutú cenu:  1.859,40 €  slovom:jedentisícosemstopäťdesiatdeäteur40/100 
a to v súlade s právami a povinnosťami zmluvných strán a podmienkami dohodnutými v tejto 
zmluve. 
 

Čl. III 
Obstaranie a cena dopravy  

Zmluvné strany sa dohodli na víťaznej cene predmetu plnenia z prieskumu trhu vo výške 
1.859,40 € s DPH na všetky trasy  ore 123  žiakov a pedagogický dozor v cene do Penziónu 
Limba Donovaly a späť 



Dodávateľ sa  zaväzuje zabezpečiť dopravu na lyžiarsky kurz  pre žiakov školy v dvoch 
termínoch a to:    
a/ dňa  15.02.2016 o 8.00 hod.  pre 74 žiakov z toho 37 dievčat a 37 chlapcov + 6 
pedagogický dozor-  lyžiarski  inštruktori , spolu 80 osôb+ batožina 
pristavenie 2 autobusov o 8.00hod. pred budovy Polygón Topoľčany 
Trasa: Topoľčany-Donovaly  a späť 
 
b/ dňa  19.02.2016 o 8.00 hod.  pre 74 žiakov z toho 37 dievčat a 37 chlapcov + 6 
pedagogický dozor-  lyžiarski  inštruktori , spolu 80 osôb+batožina 
pristavenie 2 autobusov o 10.30hod. pred Penzión Limba, Donovaly  
Trasa: Topoľčany-Donovaly  a späť  
 
c/ dňa  07.03.2016 o 8.00 hod.  pre 49 žiakov z toho 31 dievčat a18 chlapcov + 5 pedagogický 
dozor-  lyžiarski  inštruktori , spolu 54 osôb+batožina 
pristavenie 1 autobusu  o 8.00hod. pred budovy Polygón Topoľčany 
Trasa: Topoľčany-Donovaly  a späť 
 
d / dňa  11.03.2016 o 10.30 hod.  pre 49 žiakov z toho 31 dievčat a 18 chlapcov + 5 
pedagogický dozor-  lyžiarski  inštruktori , spolu 54 osôb+batožina  
pristavenie 1 autobusu  o 10.30hod. pred  Penzion Limba, Donovaly  
Trasa: Topoľčany-Donovaly  a späť 
 

Čl. IV 
Platobné podmienky 

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť  dodávateľovi cenu za dopravu lyžiarsky kurz v 2 
termínoch  prevodom na účet a to na základe vystavenej faktúry s náležitosťami 
daňového dokladu do 14 dní odo dňa doručenia.  
 

Čl. V 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1 . Zmluva nadobúda platnosť  dňom podpisu  oboch zmluvných strán a účinnosť                    
nasledujúcim dňom po zverejnení zmluvy na webovej stránke objednávateľa. 
2. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch , pričom objednávateľ si ponechá dva 

rovnopisy a dodávateľ dva. 
3. Meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy je možné iba formou písomných   

dodatkov , podpísaných oboma zmluvnými stranami. 
4. Zmluvné strany si zmluvu prečítali , porozumeli jej obsahu a na znak  súhlasu ju 

vlastnoručne podpísali.  
 
 

V Topoľčanoch, dňa 11.februára 2016 
 

Dodávateľ:                                                                                Objednávateľ: 
 

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

                Antonín Bečka                                                                      Mgr. Viera Dzurejová 
                      konateľ                                                                                 riaditeľka školy  


