
Dodávateľ a Objednávateľom: číslo 2020022

Základná škola 

Zastúpený: Mgr. Anna Krajčíková, riaditeľka
Ulica: Tribečská 1653/22
Mesto: TOPOĽČANY PSČ: 955 01

Telefón: 0908/434 522 E-mail: eva.makova@gmail.com

Účastníci pobytu 

Meno a priezvisko 

.

Termín: 23.02.2020 do 28.02.2020 6 dní/5 nocí Lyžiarsky kurz

Miesto: Horská chata Limba – stredisko Skalka arena

Strava: plná penzia (3xdenne) Počet osôb: 67 detí

Typ izby: rozpis ubytovania

Služby zahrnuté v cene: 5x ubytovanie, 5xplná penzia s nápojom,

II. Účastníkmi zmluvy bola dohodnutá cena pobytu:

Rozpis ceny Počet osôb cena 1os/1 noc Spolu EUR(s DPH)

žiaci ubytovanie
67 13,00 €

žiaci strava
67 10,00 €

žiaci skipas 67 35,00 €

Cena celkom s DPH

Platby v EUR
Suma Splatnosť

faktúra 28.02.2020

Banská Bystrica 23.01.2020

miesto, dátum za dodávateľa za objednávateľa

ZÁVÄZNÁ OBJEDNÁVKA 
ZMLUVA o poskytovaní služieb

uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi

                                                    
CAL, s.r.o.   
Partizánska cesta 3 
974 01 Banská Bystrica 
IČO: 44 001 941 
IČ DPH: SK2022555238
Zapísaná v OR OS B.Bystrica 
Oddiel: Sro, Vl. č.: 14376/S  

Bankové spojenie:              
PRIMA Banka/ Sberbank 
Slovensko, a. s. 
č.ú.:1000309053              
SWIFT:LUBA SKBX                      
IBAN: 
SK2931000000001000309053

Rezervácie: 
+421(0)910 944 622
hyzova@skalkalimba.sk  
www.skalkalimba.sk

Meno a priezvisko
škola/organizácia:

Identifikačné a
fakturačné údaje
(IČO, DIČ, IČ DPH):

IČO:37860721                                                                             
       DIČ:2021608171

I. Predmetom zmluvy je záväzok prevádzkovateľa zabezpečiť  pre objednávateľa a ním zastúpené osoby služby spojené s 
pobytom na Chate Limba a záväzok objednávateľa zaplatiť dohodnutú cenu v termíne uvedenom prevádzkovateľom.

Ďalšie poznámky: pre hrubé alebo opakované porušenie Ubytovacieho a prevádzkového poriadku zariadenia, môže prevádzkovateľ predčasne ukončiť pobyt klientovi bez nároku 
vrátenia celej sumy za pobyt. Pri spôsobení škody je klient povinný prevádzkovateľovi tieto uhradiť na základe Cenníka poškodenia vecí na chate.

4 355,00 €

3 350,00 €

2 345,00 €

10 050,00 €
Upozornenie: Cena za pobyt je splatná za podmienok stanovených vo Všeobecných obchodných podmienkach (ďalej len VOP).                                    
Povinný miestny poplatok 0,70€/noc/osoba nad 18 r. NIE je v cene pobytu, objednávateľ  ho uhradí počas pobytu v hotovosti.

III. Objednávateľ svojim podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil s VOP
prevádzkovateľa a Ubytovacím a prevádzkovým poriadkom Horskej chaty  
Limba, ktoré sú prílohou k tejto zmluve, súhlasí s nimi, v plnom rozsahu 
ich prijíma, a to v zastúpení všetkých zmluvne uvedených osôb.

10 050,00 €

III. Účastníkmi bolo ďalej dohodnuté:
1/ objednávateľ je povinný oboznámiť všetkých účastníkov pobytu s VOP a Ubytovacím a prevádzkovým poriadkom na Horskej chate LIMBA na Skalke pri Kremnici,
2/ objednávateľ oboznámi účastníkov pobytu s podmienkami odsúhlasenými v záväznej objednávke,
3/ prevádzkovateľ dodá objednávateľovi zoznam izieb s popisom ich úrovne,
4/ objednávateľ najneskôr 5 kalendárnych dní pred nástupom na pobyt oznámi obstarávateľovi presný počet účastníkov

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


