Zmluva o ubytovaní

ZML 651/2019 RE

v zmysle § 754 a nasl. Občianskeho zákonníka
Článok I.
Zmluvné strany
Ubytovateľ:

Katolícka univerzita v Ružomberku
- Ubytovacie a stravovacie zariadenia Katolíckej univerzity v Ružomberku
Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok
37801279
2021512427
SK2021512427
Mgr. Renáta Šrámeková, riaditeľka UaSZ KU

Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zastúpený:
IBAN:
Bankové spojenie :
Číslo účtu:
Variabilný symbol:

(ďalej ako „UaSZ KU“ alebo „ubytovateľ“)
Ubytovaný:
Priezvisko a meno: ............................. Vargová Katarína ....................... Dátum narodenia:

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

Rodné číslo:

....................................................................................... Číslo OP (pasu):

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

Trvalé bydlisko:

....................................................................................... Okres, PSČ:

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

Fakulta a odbor:

....................................................................................... Ročník:

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

e-mailová adresa:

....................................................................................... Číslo telefónu:

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

(ďalej ako „ubytovaný“)

Článok II
Predmet zmluvy
1.

Ubytovateľ sa zaväzuje poskytnúť ubytovanému prechodné ubytovanie a služby s ním spojené v priestoroch ubytovacieho
zariadenia ŠD C blok, Hrabovská cesta 1/C, 034 01 Ružomberok v izbe č. ...... 215 ..... (ďalej ako „izba“), a ubytovaný sa zaväzuje
zaplatiť ubytovateľovi cenu za ubytovanie a služby s ním spojené vo výške určenej platným cenníkom Katolíckej univerzity
v Ružomberku zverejneným na webovom sídle www.ku.sk a úradnej výveske Katolíckej univerzity v Ružomberku alebo úradnej
výveske Ubytovacieho a stravovacieho zariadenia Katolíckej univerzity v Ružomberku (ďalej ako „cenník“), a v lehotách
určených podľa Článku V bod 3 tejto zmluvy.
Článok III
Doba a účel ubytovania

1.

Ubytovateľ sa zaväzuje poskytnúť ubytovanému prechodné ubytovanie a služby s ním spojené na dobu určitú a to od 02.09.2019
do 31.05.2020 (ďalej ako „ubytovanie“).
Článok IV
Práva a povinnosti zmluvných strán

1.
2.

3.

4.

Ubytovateľ sa zaväzuje odovzdať ubytovanému izbu v stave spôsobilom na riadne užívanie a zabezpečiť mu nerušený výkon práv
spojených s ubytovaním.
Ubytovaný je povinný riadne si chrániť všetky svoje osobné veci, peniaze a iné cennosti. Ubytovaný je uzrozumený s tým, že
ubytovacie zariadenie a izba nie sú miestom pre úschovu peňazí, šperkov a iných cenností. Ubytovateľ nie je zodpovedný za
prípadné straty osobných vecí, peňazí a iných cenností ubytovanému, ani za prípadné úrazy nezavinené ubytovateľom.
Ubytovaný je oprávnený užívať izbu, spoločné priestory ubytovacieho zariadenia a používať služby, ktorých poskytovanie je
s ubytovaním spojené. Ubytovaný je povinný užívať izbu a spoločné priestory ubytovacieho zariadenia a plnenia spojené s
ubytovaním riadne a v súlade s ubytovacím poriadkom ubytovateľa a bez súhlasu ubytovateľa nesmie ubytovaný vykonávať
v týchto priestoroch podstatné zmeny.
Ubytovaný sa zaväzuje neprenechávať izbu alebo jej časť k ubytovaniu inej osobe, ktorej táto izba nebola pridelená.
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5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.

20.

21.

Ubytovaný podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa riadne oboznámil s ubytovacím poriadkom ubytovateľa zverejneným na
webovom sídle www.ku.sk, úradnej výveske Katolíckej univerzity v Ružomberku a úradnej výveske Ubytovacieho
a stravovacieho zariadenia Katolíckej univerzity v Ružomberku, jeho zneniu v celom rozsahu porozumel, bez výhrad s ním
súhlasí a zaväzuje sa ho dodržiavať.
Ubytovaný je povinný oboznámiť sa s predpismi bezpečnosti a ochrany zdravia a požiarnymi predpismi zverejnenými na úradnej
výveske Ubytovacieho a stravovacieho zariadenia Katolíckej univerzity v Ružomberku a tieto predpisy po celú dobu platnosti
tejto zmluvy dodržiavať, čo potvrdzuje podpisom tejto zmluvy.
Ubytovaný je povinný bezodkladne oznámiť ubytovateľovi všetky poruchy, nedostatky a poškodenia, ktoré vznikli pri užívaní
izby a spoločných priestorov ubytovacieho zariadenia, a umožniť mu ich odstránenie, inak ubytovateľovi zodpovedá za škodu,
ktorá mu nesplnením tejto povinnosti vznikla.
Ubytovaný je povinný bezodkladne ubytovateľovi oznámiť stratu, odcudzenie, poškodenie alebo znehodnotenie ubytovacieho
preukazu. Na základe takéhoto oznámenia ubytovateľ vystaví ubytovanému náhradný preukaz, za ktorý je ubytovaný povinný
zaplatiť ubytovateľovi poplatok vo výške 5,- €.
Ubytovaný sa zaväzuje uhradiť ubytovateľovi škody spôsobené na majetku ubytovateľa ubytovaným v celom ich rozsahu.
Ubytovaný je povinný udržiavať izbu (celú bunku) v čistote na vlastné náklady. V prípade nedodržiavania tejto povinnosti
zodpovedajú všetci ubytovaní na izbe (bunke) ubytovateľovi spoločne.
Ubytovaný je povinný nahlásiť infekčné a parazitné ochorenie a taktiež doniesť potvrdenie o ukončení ochorenia.
V prípade straty, poškodenia, alebo nadmerného znečistenia lôžka a posteľnej bielizne je ubytovaný povinný nahradiť
ubytovateľovi vzniknutú škodu.
Ubytovaný berie na vedomie zákaz používania elektrospotrebičov bez súhlasu ubytovateľa.
Ubytovaný berie na vedomie, že ak neodovzdá izbu po skončení ubytovania v súlade s touto zmluvou, najneskôr v deň
odubytovania, je povinný zaplatiť ubytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10,- € za každý deň omeškania až do riadneho
odovzdania izby.
Pri skončení ubytovania sa ubytovaný zaväzuje odovzdať ubytovateľovi izbu vyčistenú a zapožičaný inventár izby v stave v akom
ho prevzal pri nástupe na ubytovanie, s prihliadnutím na bežné opotrebovanie, ktoré zodpovedá jeho používaniu.
Ubytovateľ si vyhradzuje právo vysťahovať ubytovaného, prípadne uložiť jeho veci v priestore k tomu určenému v
takom prípade, ak ubytovaný neodovzdá izbu k dátumu skončenia ubytovania alebo v inej lehote stanovenej ubytovacím
poriadkom, a to na náklady ubytovaného.
K dátumu skončenia ubytovania, najneskôr ku dňu vysťahovania sa z izby a odovzdania izby ubytovateľovi je ubytovaný povinný
vysporiadať všetky záväzky voči ubytovateľovi súvisiace s ubytovaním.
Ubytovateľ si vyhradzuje právo poskytnúť ubytovanému lôžko na inej izbe, ako mu bola pôvodne pridelená v prípade vážnych
dôvodov, hlavne z prevádzkových dôvodov alebo z dôvodu účelného využitia ubytovacej kapacity.
Ubytovaný berie na vedomie, že v prípade zatvorenia ubytovacieho zariadenia (ŠD KU) počas vianočných sviatkov, sviatku
Všetkých svätých a Veľkonočných sviatkov, sa platba za ubytovanie a služby s ním spojené nevracia. V prípade veľkonočných
sviatkov pri počte ubytovaných menej ako 15 sa príslušné ubytovacie zariadenie (internát) zatvorí. Ubytovaní budú o týchto
skutočnostiach informovaní najneskôr 10 dní pred ich začiatkom.
Ubytovateľ môže bez vedomia vstúpiť do priestorov vyhradených na ubytovanie v týchto prípadoch: ak by hrozila škoda na
zdraví alebo na majetku, pri kontrole riadneho užívania izby, pri kontrole dodržiavania hygienických predpisov, revízie
technických zariadení, odstraňovaní nedostatkov a pod..
Ubytovateľ je oprávnený kedykoľvek vstúpiť do izby ubytovaného za účelom opravy poruchy a kontroly užívania pridelenej izby
v súlade s touto zmluvou a ubytovacím poriadkom.
Článok V
Cena za ubytovanie

1.
2.
3.

Ubytovaný sa zaväzuje zaplatiť ubytovateľovi cenu za poskytnuté ubytovanie a služby s ním spojené v zmysle platného cenníka.
Ubytovaný je povinný uhradiť ubytovaciu zábezpeku vo výške 30,- €.
Po splnení všetkých podmienok zmluvy a ubytovacieho poriadku bude ubytovacia zábezpeka pri od-ubytovaní vrátená.
Cena za ubytovanie v priebehu trvania celého akademického obdobia vrátane ubytovacej zábezpeky je vo výške 651,- € a je splatná
bankovým prevodom, jednorázovou platbou za obdobie September 2019 - Máj 2020 v termíne do 6.8.2019 (z toho 621,- €
ubytovanie a 30,- € ubytovacia zábezpeka).
V prípade zmeny typu izby bude platba upravená dodatkom k zmluve o ubytovaní.

4.
5.
6.

7.

V prípade nutnosti vyhľadávania platby ubytovateľom (t.j. nesprávne zadané údaje platby ubytovaným) bude ubytovanému
zaúčtovaný poplatok vo výške 2,- €.
V prípade omeškania ubytovaného s platbou za ubytovanie je ubytovateľ oprávnený účtovať ubytovanému zmluvnú pokutu vo
výške 0,50 € za každý deň omeškania.
Úhrada ceny za ubytovanie sa považuje za zaplatenú dňom pripísania finančných prostriedkov na bankový účet ubytovateľa.
Úhradu ostatných poplatkov (aj za priestupky, napr. fajčenie, neporiadok a pod.) je ubytovaný povinný uhradiť do 15 dní od
doručenia výzvy ubytovateľa.
Ubytovaný je povinný preukázať sa ubytovateľovi dokladom o zaplatení.
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Článok VI
Odstúpenie od zmluvy
1.

2.
3.

4.

5.

Ubytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy pred uplynutím dohodnutej doby v prípade ak:
a/ ubytovaný nenastúpi na ubytovanie do 5 pracovných dní od určeného termínu na ubytovanie bez závažného dôvodu.
b/ preruší alebo zanechá štúdium, prestúpi na inú školu, alebo je vylúčený zo štúdia.
c/ si ubytovaný neplní svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o ubytovaní a/alebo ubytovacieho poriadku, čím hrubo
poruší svoje povinnosti.
d/ ubytovaný nezaplatí cenu za ubytovanie podľa Článku V bod 1. a 2. tejto zmluvy.
e/ sa ruší prevádzka ubytovacieho zariadenia, alebo keď ubytovateľ nemôže pre havarijný stav, alebo na základe
rozhodnutia príslušných orgánov štátnej správy, alebo z iných objektívnych dôvodov ubytovacie zariadenie ďalej
prevádzkovať.
V prípade, ak ubytovateľ odstúpi od zmluvy pred uplynutím dohodnutej doby podľa bodu 1 písm. c/ tohto Článku, je ubytovaný
povinný zaplatiť ubytovateľovi cenu za ubytovanie za celú dohodnutú dobu ubytovania (teda až do 31.05.2020).
Ubytovateľ si namiesto odstúpenia od zmluvy v prípade porušenia zmluvy a/alebo ubytovacieho poriadku zo strany ubytovaného
vyhradzuje právo zmeniť miesto ubytovacieho zariadenia ubytovaného, z terajšieho ubytovacieho zariadenia – ŠD C blok,
Hrabovská cesta 1/C, 034 01 Ružomberok na iné ubytovacie zariadenie ubytovateľa v meste Ružomberok.
Ubytovaný je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj pred uplynutím dohodnutej doby ubytovania, je však povinný
ubytovateľovi zaplatiť plnú cenu za ubytovanie na celý akademický rok, okrem prípadu, ak ubytovateľ môže ujme jemu
vzniknutej z dôvodu predčasného zrušenia ubytovania ubytovaným zabrániť.
Odstúpením od zmluvy táto zmluva zaniká dňom doručenia odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od
zmluvy sa nedotýka nárokov ubytovateľa voči ubytovanému vzniknutých z tejto zmluvy (najmä nároku na zaplatenie ceny za
ubytovanie, zmluvnej pokuty, nároku na náhradu škody a pod.).V prípade odstúpenia od zmluvy nemá ubytovaný právo na
vrátenie už zaplatenej ceny za ubytovanie.

Článok VII
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých ubytovateľ obdrží dva rovnopisy a ubytovaný jeden rovnopis.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že obsah zmluvy je prejavom ich slobodnej vôle,
zmluva nebola uzatvorená v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, a na znak súhlasu ju bez výhrad podpisujú.
3. Ubytovaný podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že bol oboznámený s informáciami podľa článku 13 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.

V Leviciach dňa 29.08.2019

–––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ubytovateľ

Ubytovaný

Katolícka univerzita v Ružomberku
- Ubytovacie a stravovacie zariadenia Katolíckej univerzity v Ružomberku
zast.:

Mgr. Renáta Šrámeková
riaditeľka UaSZ KU
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