
Dodatok č. .... k Zmluve o ubytovaní  

 

(študentská UK) 

 

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

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

 

Ubytovateľom: Univerzita Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“) 

Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava 

Ubytovacie zariadenie UK: Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK 

Sídlo: Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava, Slovenská republika 

Zastúpená: Ing. Peter Petro, riaditeľ 

             IČO: 00 397 865 58 

IČ DPH: SK2020845332 

DIČ: 2020845332 

Bank. spoj.: Štátna pokladnica 

Číslo účtu: IBAN: SK2881800000007000084699, BIC: SPSRSKBA    

 (ďalej len "ubytovateľ") 

 

a 

 

Ubytovaným:  Meno a priezvisko: ............................................................................. 

Dátum narodenia: ............................................................................. 

Číslo OP/ cestovného pasu: ................................................................ 

Trvalé bydlisko: ............................................................................. 

Fakulta:  ............................................................................. 

Email:   ............................................................................. 

Telefónne číslo: ............................................................................. 

(ďalej len "ubytovaný") 

 (ubytovateľ a ubytovaný ďalej aj ako „zmluvné strany“) 

 

 

Článok I 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o ubytovaní, ktorou sa ubytovateľ zaviazal poskytnúť ubytovanému 

prechodné ubytovanie a služby s ním spojené v ubytovacom zariadení VM Ľ. Štúra – Mlyny UK v časti 

................... a zariadenej izbe č. .................  (ďalej len „ubytovacie zariadenie“). 

2. Podpisom tohto dodatku sú zmenené jednotlivé články zmluvy tak, ako je uvedené v nasledujúcom texte. Články 

zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté ostávajú bez zmeny platnosti v pôvodnom znení. 

 

Článok II 

Predmet dodatku 

1. Za čl. VII s nadpisom Odstúpenie od zmluvy sa dopĺňa nový článok VIII, ktorý vrátane nadpisu znie: 

 

„ČlánokVIII 

Prechodné ustanovenia v čase nepriaznivej epidemiologickej situácie spôsobenej COVID – 19 

 

1. Ubytovaný vyhlasuje, že v deň podpisu tohto dodatku opustil ubytovacie zariadenie a zaväzuje sa, že nebude 

až do odvolania/výzvy ubytovateľom užívať ubytovacie zariadenie a pridelené ubytovanie ako ani služby 

s ním spojené.  

2. Ubytovaný vyhlasuje, že si vzal všetky veci potrebné k štúdiu, cennosti a veci podliehajúce rýchlej skaze. 

Ostatné veci si ubytovaný môže ponechať v ubytovacom zariadení. 

3. Na základe uvedeného sa ubytovateľ zaväzuje poskytnúť ubytovanému zľavu v plnej výške za ubytovanie za 

mesiace november a december 2020 v súlade s čl. II ods. 2 Príkazu rektora č. 15/2020 Organizácia a 

podmienky pedagogického procesu a prevádzky na Univerzite Komenského v Bratislave na zimný semester 

akademického roka 2020/2021 v znení neskorších dodatkov. V prípade pretrvávajúcej nepriaznivej 

epidemiologickej situácie ubytovateľ poskytne ubytovanému zľavu v plnej výške za ubytovanie vždy za 

druhý a tretí kalendárny mesiac kalendárneho štvrťroka, v ktorom študent neužíval pridelené ubytovanie.“. 



 

Doterajšie články VIII sa označujú ako články IX 

 

Článok III 

 Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej zmluvy o ubytovaní.  

2. Na ostatné právne vzťahy, výslovne týmto dodatkom neupravené, sa vzťahujú ustanovenia pôvodnej zmluvy o 

ubytovaní a príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov.  

3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúcom po 

dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  

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 Centrálnom registri zmlúv.  

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

vyhotovení.  

6. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok pred podpisom prečítali, jeho obsahu porozumeli a súhlasia s 

ním, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

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

Ubytovateľ        Ubytovaný 


