
Dodatok č.1 k Zmluve o ubytovaní   

 

uzatvorenej v zmysle § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Občiansky zákonník“) medzi zmluvnými stranami: 

 

 

Článok I 

Zmluvné strany 

 

Ubytovateľ: Slovenská technická univerzita v Bratislave (ďalej len „STU“)  

Sídlo: Vazovova 5, 812 43 Bratislava 

 Účelové zariadenie študentské domovy a jedálne 

(ďalej len „ÚZ ŠDaJ“) 

 Bernolákova 1, 811 07 Bratislava 

štatutárny orgán: Dr.h.c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, rektor STU 

oprávnený na podpísanie zmluvy: _____________________________, prevádzkový riaditeľ/riaditeľka študentského 

domova (ďalej len „ŠD“) 

 ______________________________________________, v rámci delegovanej časti 

právomocí rektora 

Oprávnený rokovať vo veciach  

zmluvy:    Ing. František Hulík, riaditeľ ÚZ ŠDaJ 

IČO: 00397687 

IČ DPH: SK2020845255 

DIČ:  2020845255 

IBAN: SK2081800000007000078344 

SWIFT: SPSRSKBAXXX 

 

Právna forma:  verejnoprávna inštitúcia na základe zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o vysokých školách) 

(ďalej len „ubytovateľ“) 

 

Ubytovaný: 

Meno, priezvisko, titul:   ___________________________________________________________________ 

 

Variabilný symbol študenta: ___________________________________________________________________ 

 

Číslo izby:                                            ___________________________________________________________________ 

 

Číslo OP/pasu: ___________________________________________________________________ 

 

Tel./E-mail: ___________________________________________________________________ 

(ďalej len „ubytovaný“)  
 

 

 

Článok II 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Dňa ........................... uzatvorili zmluvné strany Zmluvu o ubytovaní (ďalej len „Zmluva“), ktorou sa ubytovateľ 

zaviazal poskytnúť ubytovanému prechodné ubytovanie a služby s ním spojené v ubytovacom zariadení 

............................................................................ (ďalej len „ubytovacie zariadenie“). 

2. Zmluvné strany sa v zmysle článku VIII bod 10 Zmluvy dohodli na uzatvorení Dodatku č.1 k Zmluve (ďalej len 

„Dodatok“), ktorý sa Zmluva dopĺňa tak, ako je uvedené v článku III tohto Dodatku. Články Zmluvy, ktoré nie 

sú týmto Dodatkom dotknuté, ostávajú v platnosti bezo zmeny. 

 

 

Článok III 

Predmet Dodatku 

 

1. Za Článok III Zmluvy s nadpisom Vznik a zánik ubytovania sa dopĺňa nový Článok IIIa, ktorý vrátane 

nadpisu znie: 

 



 

 

„Článok IIIa 

 

Prechodné ustanovenia v čase nepriaznivej epidemiologickej situácie spôsobenej COVID – 19 

 

1. Ubytovaný sa podpisom Dodatku č. 1 k Zmluve zaväzuje, že v prípade dištančnej metódy uskutočňovania 

vzdelávacích činností na príslušnej fakulte alebo Ústave manažmentu STU nebude využívať ubytovacie 

služby daného ŠD počas stupňa rizika "Ostražitosť", alebo "1. až 3. stupňa ohrozenia", vyhláseného pre 

okres Bratislava I-V na základe monitorovacieho a signalizačného systému „Covid Automat“. 

2. Ubytovaný vyhlasuje, že si vzal všetky veci potrebné k štúdiu, včítane výpočtovej techniky, všetky cennosti, 

lieky a veci podliehajúce skaze. Ostatné veci si ubytovaný môže ponechať v ubytovacom priestore. 

 Ak má ubytovaný v ubytovacom priestore chladničku, ktorú v ňom chce ponechať, je povinný ju kompletne 

 vyprázdniť, odpojiť z elektrickej siete a označiť svojím menom a priezviskom.  

3. Ubytovaný vyhlasuje, že ubytovací priestor skontroloval a podpisom Dodatku č. 1 k Zmluve potvrdzuje, že 

všetky elektrické spotrebiče, nachádzajúce sa v ubytovacom priestore, sú odpojené z elektrickej siete a 

všetky vodovodné kohútiky sú zatvorené. 

4. Ubytovaný berie na vedomie, že počas platnosti a účinnosti Dodatku č. 1 k Zmluve mu nebude povolený 

vstup do ubytovacieho zariadenia za účelom vyzdvihnutia si ďalších vecí z ubytovacieho priestoru, prípadne 

za akýmkoľvek iným účelom.  

5. Ubytovateľ má právo vstupu do prideleného ubytovacieho priestoru za prítomnosti 2 zamestnancov ŠD , a to 

za účelom kontroly jeho technického stavu (vetranie, vykurovanie, stav radiátorov, vodovodných batérií 

a pod.) 

6. Na základe uvedeného sa ubytovateľ zaväzuje poskytnúť ubytovanému zľavu vo výške 2/3 z mesačnej ceny 

za ubytovanie. Podmienkou je uhradená plná cena za ubytovanie v mesiaci november a od nasledujúceho 

mesiaca bude ubytovanému poskytnutá uvedená zľava. 

 

 

Článok IV 

 Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej Zmluvy.  

2. Na ostatné právne vzťahy, výslovne týmto Dodatkom neupravené, sa vzťahujú ustanovenia pôvodnej Zmluvy a 

príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov.  

3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim  po 

dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky (ďalej len „CRZ“).  

4. Tento Dodatok podlieha v súlade s ustanoveniami zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o slobodnom 

prístupe k informáciám“) povinnému zverejneniu v CRZ.  

5. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnocenných vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana dostane po 

jednom vyhotovení.  

6. Zmluvné strany  zhodne vyhlasujú, že si tento Dodatok pred podpisom prečítali, jeho obsahu porozumeli a 

súhlasia s ním, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

 

V Bratislave ....................................... 

 

 

 

 

 

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

Ubytovateľ        Ubytovaný 


