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ZMLUVA  O  UBYTOVANÍ  Č.  1/2020 

uzatvorená v zmysle § 754 – § 759 a ostatných ustanovení Občianskeho zákonníka 

 

Zmluvné strany: 

 

1.  Stredná odborná škola polygrafická  

     Račianska 190, 835 26 Bratislava  

     Zastúpená: Ing. Romanom Šípom, PhD., riaditeľ SOŠP  

     IČO: 00894915 

     IČ DPH: SK 2020325186  

     Bankové spojenie: IBAN štátna pokladnica 

     Číslo účtu: SK22 8180 0000 0070 0048 7551 

     Registrácia: Zriaďovacia listina vydaná Úradom Bratislavského samosprávneho kraja,    

     č. OŠK-151/2002 zo dňa 01.09.2002. 

     (ďalej len ubytovateľ) 

 

 

 

2.  Meno a priezvisko:               JÁN HUŇADY 

     Trvalé bydlisko:   

     Dátum narodenia:   

     Číslo OP:                 

     Zamestnávateľ:               Stredná odborná škola polygrafická 

                                                     Račianska 190, 835 26 Bratislava  

 
(ďalej len ubytovaný) 

     

      
Čl. I. 

 

 

1 /  Ubytovateľ je prevádzkovateľom ubytovacieho zariadenia – školský internát pri Strednej odbornej 

škole polygrafickej so sídlom Račianska 190, 835 26 Bratislava.  

 

2/  Ubytovateľ poskytne prechodné ubytovanie ubytovanému. Ubytovanie sa poskytuje vo forme 

jedného lôžka na dobu určitú od 01.02.2020 do 31.01.2021, ktorá je daná dobou platnosti a 

účinnosti pracovného pomeru medzi ubytovaným a ubytovateľom.   

 

3/  Ubytovanie  poskytne ubytovateľ v zariadenej jednolôžkovej izbe číslo 115 s príslušenstvom na 

prvom poschodí.  

 

4/  Príslušenstvo tvorí predsieň, s kuchynskou linkou, samostatná miestnosť WC a samostatná 

miestnosť vybavená sprchou a umývadlom.  Zariadenie izby číslo 115 /inventár / je prílohou č. 1 

tejto zmluvy a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. 

 

 

 

Čl. II. 

 

1/    Cena za ubytovanie je stanovená dohodou zmluvných strán.  

 

2/  Cena za ubytovanie  je stanovená v rozsahu jedného lôžka a to vrátane služieb spojených 

s ubytovaním a vrátane  aj  mesačných zálohových platieb  vo výške 125,00 € bez DPH mesačne.  
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Úhrada energií sa bude realizovať mesačne zálohovými platbami podľa výpočtového listu ceny  

ubytovania vo výške 30,00 € s DPH. Vyúčtovanie zálohových platieb podľa skutočnej spotreby sa  

vykoná raz ročne v mesiaci január, alebo ihneď pri ukončení  Zmluvy o ubytovaní. 

 

2/    Poskytovanie   ubytovania  zamestnancov  vo  vlastním   zariadení  je od dane oslobodené,   podľa 

       ustanovenia § 38, odstavec 3,  Zákona  o  DPH číslo  222/2004 v znení neskorších  predpisov.                     

       Dodanie   tovarov a ďalších služieb, (elektrina, plyn, voda a teplo),   ktoré  pre    nájomcu         

       prenajímateľ obstaral, podlieha dani podľa ust. § 19, odstavec 3 zákona o DPH. 

 

3/   Cena za ubytovanie je platná v určenej výške za plný mesiac (od prvého daného mesiaca do 

       prvého nasledujúceho mesiaca ) a za neúplný mesiac výpočtom  alikvótnej časti – počtom nocí 

      daného mesiaca (od  iného  dňa  daného  mesiaca  do  prvého  dňa  nasledujúceho mesiaca)  iba          

       pri  nástupe ubytovania, v ktorom bolo poskytnuté ubytovanie. 

 

4/   Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak dôjde k zmene cien  plynu,  elektrickej  energie, vody, 

odvozu komunálneho odpadu, odvádzania zrážkových vôd, sadzby DPH a ostatných služieb 

spojených s ubytovaním, je ubytovateľ oprávnený upraviť cenu za ubytovanie. 

 

5/  Úpravu ceny sa zmluvné strany zaväzujú urobiť písomne, formou dodatku, ktorý nadobudne 

platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Ubytovaný  sa  zaväzuje  takúto úpravu 

ceny  akceptovať, čo  potvrdí podpisom   dodatku k  zmluve o  ubytovaní. Nedodržanie tohto 

záväzku je hrubým porušením zmluvných povinností a je dôvodom k odstúpeniu od zmluvy zo 

strany  ubytovateľa podľa ustanovení bodu číslo IV., odstavec 3/  tejto zmluvy. 

 

6/  Ubytovaný  je  povinný  uhrádzať  cenu za ubytovanie  na základe fakturácie ubytovateľa. 

     Ubytovaný  podpisom  tejto Zmluvy o ubytovaní dáva súhlas k zrážke zo mzdy za účelom 

     úhrady splatnej faktúry za ubytovanie. 

 

Čl. III. 

 

1/   Ubytovateľ oboznámi preukázateľným spôsobom ubytovaného s ubytovacím poriadkom, ktorý je    

prílohou č. 2  tejto zmluvy  a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. Ubytovaný sa podpisom tejto zmluvy 

zaväzuje dodržiavať všetky ustanovenia ubytovacieho poriadku. 

 

2/ Ubytovateľ je povinný odovzdať ubytovanému priestory vyhradené na ubytovanie v stave 

spôsobilom na riadne užívanie a zabezpečiť mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytovaním. 

 

3/ Ubytovaný sa zaväzuje užívať izbu s príslušenstvom a veci k nej prislúchajúce ako aj plnenia 

spojené s ubytovaním riadne, v ubytovacích priestoroch nesmie ubytovaný vykonávať žiadne 

podstatné zmeny.  

 

4/ Ubytovaný má právo užívať priestory, ktoré mu boli na ubytovanie vyhradené, ako aj užívať 

spoločné priestory ubytovacieho zariadenia a používať služby, ktorých poskytovanie je 

s ubytovaním spojené. 

 

5/ Ubytovateľ je oprávnený plnenia, ku ktorým sa zaviazal touto zmluvou poskytovať ubytovanému aj 

prostredníctvom tretích osôb. 

 

Čl. IV. 

 

1/ Zmluvu o ubytovaní možno ukončiť v celom rozsahu vzájomnou dohodou zmluvných strán výlučne 

písomnou formou. 
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2/  Ubytovateľ, ako aj ubytovaný  môže vypovedať zmluvu o ubytovaní v celom rozsahu bez 

uvedenia dôvodu písomne v jednomesačnej výpovednej lehote, ktorá začne plynúť prvým dňom 

nasledujúceho mesiaca od doručenia výpovede zmluvy. 

 

3/ Ubytovaný berie na vedomie, že porušenie povinnosti riadneho užívania ubytovacej izby, 

spoločných priestorov ubytovateľa, ako aj porušenie dobrých mravov alebo iné hrubé porušenie 

zmluvných povinností môže byť po predchádzajúcej výstrahe dôvodom na odstúpenie od zmluvy 

pred uplynutím dohodnutej doby zo strany ubytovateľa, a to už do 24 hodín - § 759 ods. 2 

Občiansky zákonník. Takéto odstúpenie oznámi ubytovateľ ihneď ubytovanému. 

 

 

Čl. V. 

 

1/ Ubytovaný súhlasí s tým, že ubytovateľ zhromažďuje, spracováva, uchováva a poskytuje 

ubytovateľovi  osobné údaje v rozsahu uvedenom v tejto zmluve pre účely evidencie ubytovaných 

osôb. 

 

2/ Ubytovateľ prehlasuje, že s osobnými údajmi ubytovaného uvedenými v tejto zmluve bude 

nakladať v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 

predpisov.     

 

 

Čl. VI. 

 

1/  Zmluva o ubytovaní  nadobúda  platnosť dňom jej podpisu  zmluvnými    stranami. Účinnosť  

     nadobudne zmluva dňom poskytnutia ubytovania podľa bodu I.2. tejto zmluvy. 

 

2/  Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom každá zo zmluvných  

strán  obdrží jedno vyhotovenie. 

 

     

   V Bratislave, dňa  21.01.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

               Ján Huňady                                                                     Ing. Roman Šíp, PhD.    

                ubytovaný                                                                          riaditeľ SOŠP 

                                                                                                             

 


