
 

 

T.C.T., spol. s r.o., Bystrá 141, 977 01 Brezno, IČO: 36742121 

 

               

ZMLUVA  

o vzájomnej spolupráci 

Zmluvné strany:  

Dodávateľ:  T.C.T., spol. s. r. o. 

Bystrá 141, 977 01 Brezno 

IČO: 36742121 

č. u. 5037093143/0900 SLSP 

Zastúpený:   Ing. Martinom Hrbáňom 

 

                                  a  

 

Objednávateľ:  Gymnázium Malacky                               
    Ulica 1. mája 8 

  901 01 Malacky 

Zastúpený:   RNDr. Elenou Krajčírovou, riaditeľom školy      

   

 

V záujme zabezpečenia kvalitných podmienok na lyžiarske  kurzy pre žiakov a zamestnancov Gymnázia 

Malacky  

 

u z a t v á r a 

vedenie školy a spoločnosť T.C.T., spol. s r. o. túto zmluvu o vzájomnej spolupráci.  

 

Článok 1 

Spoločnosť T.C.T., spol. s r. o. v ubytovacom zariadení Zruby Trangoška, Apartmány Chopok Juh   

zabezpečí a poskytne žiakom i zamestnancom Gymnázia Malacky 

 

1.1 Ubytovanie v termínoch 20.1. – 24.1.2020 a 2.3. – 6.3.2020 s celkovou kapacitou do 99 lôžok počas 

lyžiarskych kurzov. 

 

1.2 Stravovanie v Penzióne Gápeľ podľa vopred odsúhlaseného jedálneho lístka a s ohľadom na špeciálne 

požiadavky (vegetarián, celiakia, cukrovka a rôzne alergie). 

 

1.3 V záujme nerušeného priebehu pobytov a na aktivity vo voľnom čase, poskytne škole bezplatné využívanie 

spoločných priestorov chaty a spoločenskej miestnosti vo vopred dohodnutom čase.  

 

1.4  Skipasy v stredisku Jasná na 5 dní. 

 

 

Článok 2 

Zmluvná cena a úhrady 

2.1 Zmluvná cena je stanovená na základe objednávky vo výške 150 ,- € / žiak / celý pobyt lyžiarskeho výcviku. 

Cenová kalkulácia (pobyt na 4 noci): 

 Ubytovanie 

 Stravovanie (plná penzia) 

 Skipas 5-denný 

 

2.2 Objednávateľ a dodávateľ sa vzájomne dohodli, že objednávateľ uhradí faktúru vystavenú dodávateľom v 

plnej výške za prítomný počet žiakov a prítomný počet dospelých osôb, ako dozor ku žiakom 

objednávateľovi po ukončení  lyžiarskeho kurzu. Na 10 žiakov je 1 pedagóg grátis podľa predpokladaného 

objednaného počtu detí 81 (20.1. – 24.1.2020) a 65 (2.3. – 6.3.2020).  

 

2.3  Súčasťou tejto záväznej dohody je príloha - objednávka. 



  
T.C.T., spol. s r.o., Bystrá 141, 977 01 Brezno, IČO: 36742121 

 

 

Článok 3 

Údaje o prevádzke Penzión Gápeľ 

 

Spôsob zásobovania pitnou vodou podľa zákona 355/2007 

Prevádzka má uzavretú dodávateľskú zmluvu so Stredoslovenskými vodárňami Prevádzková spoločnosť a.s., 

Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, zdroj pitnej vody je z miestneho rezervoáru obecného vodovodu. 

 

Spôsob nakladania s odpadom v zmysle § 10 ods. 2 vyhlášky č. 526/2007  

Prevádzka má v zmysle vyhlášky uzavreté zmluvy s certifikovanými spoločnosťami. 

 

Spôsob stravovania v zmysle §9 ods. 1 – 7 vyhlášky č. 526/2007 

Prevádzka zabezpečí stravovanie pre organizované pobyty podľa vyššie uvedeného paragrafu predmetnej 

vyhlášky.  

 

Posudok o zdravotnej spôsobilosti osôb pracujúcich na zotavovacom podujatí v zmysle § 5 ods. 1 vyhlášky č. 

526/2007  

Zamestnanci prevádzky zo zákona podliehajú potrebnej kvalifikácii v zmysle zákona 355/2007 Z.z. §26. 

Všetci zamestnanci, ktorí sa budú podieľať na príprave stravy v rámci organizovaného pobytu majú potrebnú 

kvalifikáciu a osvedčenie a spĺňajú podmienky na výkon epidemiologicky závažných činností.  

Zmluvné strany si dohodli stravovanie formou plnej penzie v rozsahu raňajky, obed a večera s prihliadnutím 

na §9 ods. 1 – 7 vyhlášky č. 526/2007.  

 

 

Článok 4 

Organizačné zabezpečenie  

4.1 Spoločnosť T.C.T, spol. s r. o. poveruje organizačným zabezpečením úloh vyplývajúcich zo Zmluvy 

o vzájomnej spolupráci Ing. Martina Hrbáňa. 

 

4.2 Škola poveruje organizačne zabezpečovať úlohy vyplývajúce zo Zmluvy o vzájomnej spolupráci v 

zastúpení Mgr. František Lörinczi, vedúcim lyžiarskeho kurzu.  

 

 

 

 

    

V Brezne dňa 15.1.2020                            V Malackách   dňa 15.1.2019 

 

 

 

 

 

 

…...............................................................                                                  …............................................................ 

                  Ing, Martin Hrbáň                         Gymnázium Malacky 

                 konateľ spoločnosti                   riaditeľ školy 

  


