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ZMLUVA  
O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB 

 
 
 

I.  
Zmluvné strany 

 
Prenajímateľ:    Grand hotel Permon, s.r.o. 032 42 Pribylina 1486  
Zastúpený: Ing. Vladimír Štefanovský, konateľ    
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.   
Číslo účtu:     IBAN:SK95 0900 0000 0003 3496 7326 
IČ DPH: SK2022620941 
IČO:   44 130 651 
Zapísaná: Obchodný register OS Žilina, odd: Sro, vložka č. 20694/L 
(ďalej len „Poskytovateľ“) 

a 
 
 

Nájomca:                  Základná škola, Juh 1054, 093 36 Vranov nad Topľou    
Zastúpené:              Mgr. Zlatica Halajová 
Bankové spojenie:  VÚB banka, a. s. 
Číslo účtu:              SK18 0200 0000 0016 3733 3851 
IČO:                        37873369 
DIČ: 2021638531 
(ďalej len „Objednávateľ“) 
 
 
 

II.  
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom zmluvy je poskytnutie služieb v zariadení Grand hotel Permon, Pribylina 

1486, 032 42 Pribylina od 04.07. - 06.07.2021. 
 
 

III.  
Záväzky zmluvných strán 

 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že Prenajímateľ Objednávateľovi poskytne ubytovacie 

a wellness služby v zariadení Grand hotel Permon v dohodnutom termíne.  
3. Poskytovateľ a Objednávateľ sa dohodli, že za poskytnutie všetkých služieb podľa tejto 

zmluvy je dohodnutá odplata v paušálnej sume 8 880.- Eur s DPH. V tejto sume sú už 
zahrnuté všetky náklady Poskytovateľa. Odplata je dohodnutá s ohľadom na Cenovú 
ponuku – „Rezerváciu“, ktorá je prílohou tejto zmluvy. 

4. Poskytovateľ na základe objednávky Objednávateľa vystaví  zálohovú faktúru vo výške   
7 104.-Eur z paušálnej odplaty podľa čl. III. ods. 3 tejto zmluvy, ktorú doručí 
Objednávateľovi. Po uskutočnení zdaniteľného plnenia Poskytovateľ vystaví daňový 
doklad – konečnú faktúru na celú odplatu podľa čl. III. ods. 3 tejto zmluvy, ktorú doručí 
Objednávateľovi. 
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5. Objednávateľ sa zaväzuje, že za poskytnuté služby podľa tejto zmluvy uhradí 
Poskytovateľovi odplatu dohodnutú v čl. III. ods. 3 tejto zmluvy, na základe doručenej 
zálohovej a konečnej faktúry v termíne splatnosti podľa platnej legislatívy, inak je v 
omeškaní.  

6. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť služby v bežnej kvalite, v rozsahu podľa dohody 
s objednávateľom a s ohľadom na aktuálne opatrenia UVZ SR resp. RUVZ Liptovský 
Mikuláš, platné v čase plnenia. 

 
IV.  

Záverečné ustanovenia 
 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do splnenia účelu. 
2. Zmluvné strany môžu ukončiť túto zmluvu aj písomnou dohodou. 
3. Vo veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými 

ustanoveniami právnych predpisov platných pre Slovenskú republiku. 
4. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr 

stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných 
ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa 
čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto zmluvy 
zmluvné strany túto otázku brali do úvahy. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu si riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a s jej 
obsahom bez výhrad súhlasia. 

6. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 
podpise jeden rovnopis.   

7. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami 
obidvoch zmluvných strán. 

 
Samostatná príloha : Cenová ponuka – „Rezervácia“ 
 
 
Vo Vranove nad Topľou, dňa: ....................... V Pribyline, dňa:........................ 
 
 
 
Objednávateľ: Poskytovateľ: 
 
 
 
 
……………………………………… ....…………………………… 
Mgr. Zlatica Halajová Ing. Vladimír Štefanovský 
riaditeľka školy konateľ 
 Grand hotel Permon, s.r.o. 
 


