Zmluva o ubytovaní
č. 21/2021
uzatvorená podľa ustanovenia §§ 754 až 759 zákona číslo 40/1964 Zb.
v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník) a v súlade s Nariadením MV SR číslo 53/1994
medzi
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Centrom podpory v Košiciach
zastúpené zástupcom riaditeľa súčasne vedúci oddelenia informačných služieb
plk. Ing. Ondrej Siroťák
ďalej len „ubytovateľ“ a
Mgr. HLAVOŇ Ladislav
OEČ –
ďalej len „objednávateľ, alebo ubytovaný“
Čl. 1
Ubytovateľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi ubytovanie na základe schválenej žiadosti
o poskytnutie ubytovania zo dňa 16.09.2021 v ubytovacom zariadení MV SR, Centra podpory v Košiciach,
Popradská č. 70 v Košiciach (ďalej len „ubytovňa“):
- na poschodí :
- lôžko v zariadenej izbe číslo :
Čl. 2
Úhrada za ubytovanie je stanovená v zmysle platných cien za poskytovanie ubytovania
v ubytovacích zariadeniach v rezorte MV SR. Výška poplatku za ubytovanie je 0,33 € za lôžko/noc.
Ubytovaný môže v ubytovni používať tieto súkromné elektrické spotrebiče - televízny prijímač,
elektrický varič, rýchlovarná kanvica, mikrovlná rúra, žehlička, rádio, notebook. Výška poplatku za
používanie vlastných elektrických spotrebičov je 0,66 € za ks/mesiac.
Ubytovateľ si vyhradzuje právo meniť výšku poplatkov v zmysle platných právnych predpisov.
Čl. 3
Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť stanovenú mesačnú čiastku v termíne do 15-tého dňa
nasledujúceho mesiaca za bežný mesiac a to:
a) poštovou poukážkou
b) v hotovosti
c) zrážkou zo mzdy
Čl. 4
Ubytovaný sa zaväzuje, že bude riadne používať priestory jemu vyhradené na ubytovanie
a spoločné priestory ubytovne. V týchto priestoroch nebude vykonávať žiadne zmeny a bude dodržiavať
ustanovenia ubytovacieho poriadku.
Čl. 5
Ubytovaný sa zaväzuje uhradiť všetky škody a straty na lôžkovinách a zariadení ubytovne, ktoré
vzniknú jeho zapríčinením alebo neprimeraným používaním.
Čl. 6
Zmluva o ubytovaní sa uzatvára na dobu:
a) určitú od :
do:
b) neurčitú: (do ukončenia pracovného pomeru, služob. pomeru, odvelenia a pod.) od : 22.09.2021

2) Zmluvu o ubytovaní môžu obe zmluvné strany ukončiť aj výpoveďou. Zmluvné strany sa dohodli na
výpovednej lehote v trvaní 1 mesiac. Výpovedná lehota začína plynúť dňom nasledujúceho mesiaca po
doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane aj bez udania dôvodu.
3) Zmluvu o ubytovaní je možné ukončiť aj dohodou zmluvných strán.
4) Po uplynutí uvedenej doby je ubytovaný povinný riadne odovzdať vedúcemu, resp. správcovi ubytovne
kľúče, povolenie k vstupu, vnútorné zariadenie a lôžkoviny. Okrem toho sa zaväzuje, že uhradí všetky
úhrady a pohľadávky, ktoré mu vyplynuli zo zmluvy najneskôr do doby vysťahovania sa z ubytovne
spôsobom určeným v článku 3.
Čl. 7
Ubytovateľ môže od zmluvy odstúpiť pred uplynutím dohodnutej doby, ak ubytovaný:
a) napriek výstrahe hrubo porušuje dobré mravy alebo inak porušuje svoje povinnosti vyplývajúce
z tejto zmluvy,
b) býva v ubytovni alebo jej časti, ktorú musí uvoľniť na iné účely,
c) bez závažných dôvodov dlhšie ako 1 mesiac nevyužíva ubytovacie služby v ubytovni.
Po odstúpení od zmluvy je ubytovaný povinný najneskôr do 24 hodín uvoľniť lôžko, riadne odovzdať
lôžkoviny a materiál správcovi a uhradiť všetky úhrady a pohľadávky za ubytovanie až do dňa
vysťahovania sa z ubytovne.
Čl. 8
Ubytovaný môže od zmluvy o ubytovaní odstúpiť pred uplynutím dohodnutej doby podľa § 759
Občianskeho zákonníka.
Čl. 9
Výška úhrady za ubytovanie uvedená v článku 2 tejto zmluvy sa v dôsledku odstúpenia od zmluvy
alebo ukončenia platnosti zmluvy určuje podľa platného kalkulačného listu počínajúc dňom odstúpenia
alebo ukončenia platnosti tejto zmluvy do doby vysťahovania sa z ubytovne.
Čl. 10
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá má platnosť originálu. Každá
zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení tejto zmluvy.
Zmluva nadobúda platnosť podpísaním oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
V Košiciach, dňa _____________________

V Košiciach, dňa _____________________

___________________________________
plk. Ing. Ondrej Siroťák
zástupca riaditeľa súčasne vedúci oddelenia
informačných služieb Centra podpory Košice

___________________________________
ubytovaný /á/

