D o d a t o k č. 3 k zmluve č. 52/2016/J
o prechodnom ubytovaní
I.
Zmluvné strany
Ubytovateľ:
Sídlo:
v zastúpení:

Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
Ing. Marcel Behún, PhD. – kvestor TUKE

a
Štefan Hrebík

Ubytovaný:
Rodné číslo:

065 32 Kamienka 426, okr. Stará Ľubovňa

Bydlisko:
Zamestnaný na TUKE:
Zamestnaný mimo
TUKE:

II.
Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o prechodnom ubytovaní č. 52/2016/J z 25. 07. 2016,
v znení dodatku č. 1 zo dňa 02.08.2017 a dodatku č. 2 zo dňa 23. 07. 2018 sa mení nasledovne:
Čl. IV. Dĺžka ubytovania
Z dôvodu predĺženia poskytovania ubytovacích priestorov mení sa časť Čl. IV., ods. 1, písm. b)
nasledovne:
z: „Zmluvné strany sa dohodli, že dĺžka doby, počas ktorej bude ubytovanému poskytované
prechodné ubytovanie je na dobu určitú, a to:
b) od 01. 09. 2016 do 31. 08. 2019“
na: „Zmluvné strany sa dohodli, že dĺžka doby, počas ktorej bude ubytovanému poskytované
prechodné ubytovanie je na dobu určitú, a to:
b) od 01. 09. 2016 do 31. 08. 2020.“
III.
1. Ostatné časti zmluvy č. 52/2016/J o prechodnom ubytovaní, v znení dodatku č. 1 a č. 2 ostávajú
nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia sú určené
pre ubytovateľa a jedno vyhotovenie je určené pre ubytovaného.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom
zverejnenia.
4. Tento dodatok k zmluve je povinne zverejňovaný v centrálnom registri zmlúv v zmysle
ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a §
5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
.
V Košiciach, dňa 06. 08. 2019

Štefan Hrebík, v. r.
Ubytovaný:

Ing. Marcel Behún, PhD., v. r.
kvestor TUKE
Ubytovateľ:

