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ZMLUVA O UBYTOVANÍ č. / ДОГОВІР ПРО ПРОЖИВАННЯ № : ................................  

uzatvorená v zmysle § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka SR v znení neskorších predpisov / укладений відповідно 

до § 754 та наступних. Закону № 40/1964 Цивільного кодексу Словацької Республіки з поправками. 

U b y t o v a t e ľ:  Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne /  

  Організація, яка надає проживання: Технічний Університет в Кошіце, Гуртожитки та їдальні  

Sídlo: Němcovej 1, 040 01 Košice Адреса: Нэмцовей 1, 040 01 Кошіце 

IČO: 00 397 610 Код ЄДР: 00 397 610 

Zastúpený: Ing. Marek Dufala, PhD., riaditeľ В особі:  Марек Дуфала, директор 

Osoba oprávnená na podpis zmluvy:  ........................................................................................................................................, vedúci ŠD / 

Особа, уповноважена підписувати договори:  ............................................................................................................, завідуючий Гуртожитком                     a / та 

Ubytovaný / Oсоба, яка проживає: 

 

Zoznam v prílohe 

 číslo pasu: 

  номер паспорта: 
 

Trvalé bydlisko / Місце прописки:  

Fakulta / Факультет: 
 

stupeň / ročník: 

ступінь / курс:  
 

Číslo účtu IBAN / Номер рахунку IBAN:    BIC / SWIFT:  

Súkromná e-mailová adresa / telefón: 

Адреса електорнної пошти / тел.: 
 

   Edesk Id: 
 

uzatvárajú nasledovnú zmluvu o ubytovaní / укладають наступний Договір про проживання 

1. Študentské domovy a jedálne Technickej univerzity v Košiciach (ďalej 
len „ŠDaJ“) na základe zmluvy o spolupráci medzi TUKE a 
................................. poskytnú  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ubytovanie sa dojednáva výlučne na celé obdobie akademického roka 

bez možnosti prerušenia alebo skrátenia doby ubytovania. Ubytovateľ 

si vyhradzuje právo zmeniť počas ubytovania typ ubytovania, ŠD 

a izbu.  
 

2. Cena za ubytovanie je štvrťročne stanovená podľa platného Cenníka 
ubytovania študentov a doktorandov v ŠD TUKE. Ubytovaný 
je pri platbe za ubytovanie zodpovedný za správne vyplnenie čísla 
účtu, variabilného symbolu a špecifického symbolu (viď bod 4c). 
Zmluvné strany sa dohodli, že za platby uhradené po termíne 
splatnosti bude ubytovaný platiť zmluvnú pokutu vo výške 0,20 € 
za každý deň omeškania. Ubytovaný je povinný uhradiť zmluvnú 
pokutu za omeškanie spolu s platbou za ubytovanie. V  prípade 
nesprávne uvedených platobných údajov zo strany ubytovaného, 
ktoré budú mať za následok problémy s identifikáciou platby zo strany 
ubytovateľa, môže byť účtovaná zmluvná pokuta 5 €. Zmluvné strany 
sa dohodli na úhrade depozitu (zálohy na úhradu spôsobenej škody na 
majetku ŠDaJ a krytie nedoplatkov voči ŠD), ktorý je stanovený vo 
výške 100 €. Ubytovanému bude pri ukončení ubytovania na 
požiadanie depozit vrátený, v prípade spôsobenia škôd a nedoplatkov 
voči ubytovateľovi sa kráti o výšku škody a nedoplatku. Ubytovaný 
je povinný uviesť pri bankovom prevode správne číslo IBANU, BIC 
SWIFT a presnú adresu trvalého pobytu. V opačnom prípade 
ubytovateľ nezodpovedá za vrátenie depozitu.  

 
 

1. Гуртожитки та їдальні Технічного університету в Кошіце (далі 
«Гуртожитки»),  на основі Договору про співпрацю між ТУКЕ та 
........................................... нададуть 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Розміщення в Гуртожитках проводиться виключно на весь 
навчальний рік без можливості переривання або скорочення 
періоду проживання. Організація, яка надає проживання залишає 
за собою право змінити під час проживання, форму проживання, 
гуртожиток та кімнату. 

 
2. Ціни на проживання встановлюються щоквартально відповідно 

до дійсного Прайс-листа для розміщення студентів та докторантів 
у Гуртожитках ТУКЕ. Особа, яка проживає при сплаті за 
проживання  несе відповідальність за правильне заповнення 
номера рахунку, варіабельного символу та спеціального символу 
(див. Пункт 4 с). Сторони домовились про те, що у випадку оплати 
проживання після закінчення встановленого строку, особа, що 
проживає,  платить штраф у розмірі 0,20 € за кожен день 
прострочення. Особа, що проживає, зобов'язана сплатити штраф 
за затримку з оплатою житла. У випадку неправильно заповненої 
інформації при оплаті проживання, що призведе до проблем 
з ідентифікацією оплати за проживання, може бути стягнуто 
штраф у розмірі 5 €. Cторони договору домовилися про внесення 
депозиту (завдаток  за шкоду, заподіяну майну Гуртожитку, 
та погашення заборгованості перед їдальнями) в розмірі 100 євро. 
Ця сума буде на запит повернена особі, яка проживає у 
гуртожитку, після закінчення терміну проживання у гуртожитку. У 
разі заподіяння збитків та заборгованості перед Гуртожитком сума 
внесеного депозиту зменшуються залежно від розміру заподіяної 
шкоди.  Особа, що проживає у гуртожитку, зобов’язана вказати 
правильний номер IBAN, номер BIC SWIFT та точне місце 
постійного проживання. В іншому випадку організація, яка надає 
проживання не несе відповідальності за повернення вкладу. 

v akademickom roku / поточному навчальному році  

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

ubytovanie na  dohodnutú dobu / на визначений термін 

od / від  .......................................... do / до .......................................... 

v Študentskom domove (ďalej len „ŠD“) / в Гуртожитку: 

blok / блок/ ..................................  izba / кімната .............................. 
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Depozit sa uhrádza  najneskôr v deň nástupu na ubytovanie len  
bankovým prevodom na: 

 Číslo účtu: IBAN SK25 8180 0000 0070 0008 4947 
 názov banky: 8180 /Štátna pokladnica/ 
 SWIFT kód: SPSRSKBAXXX 
 konštantný symbol: 308 
 variabilný symbol: číslo tejto zmluvy 
 špecifický symbol:  
 

Spôsob platieb: 
- za ubytovanie v ŠD sa platí štvrťročne bankovým prevodom na účet 

ŠD: číslo účtu - IBAN: SK97 8180 0000 0070 0008 4912  
BIC: SPSRSKBAXXX. 

 
 

Štvrťročné platby sa uhrádzajú nasledovne:  
a) september – november: najneskôr v deň nástupu 

na ubytovanie.  

b) december – február: do 30. 11. príslušného ak. roka, 

c) marec – máj: do 28. 02., príp. 29. 02. príslušného ak. roka, 

d) jún – najneskôr do 31. 05. príslušného ak. roka. 

 
 
 
 

- mesačné platby sú povolené len so súhlasom vedúceho príslušného 

ŠD. Mesačné platby sa uhrádzajú do posledného kalendárneho dňa 

v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu, za ktorý sa uhrádza platba 

za ubytovanie, 

- uhradená platba za ubytovanie za mesiac, v ktorom je zmluva 

o ubytovaní predčasne ukončená (dohodou zmluvných strán, 

alebo jednostranným odstúpením od zmluvy jednou zo zmluvných 

strán) sa nevracia. 

Ďalšie zmluvné pokuty: 

- strata (poškodenie) štítku na kľúče: 2 €, strata ubytovacieho 

preukazu: 2 €, strata kľúča: 2 €, znefunkčnenie hasiaceho prístroja: 

30 €. 

 

Sankcie za nedodržanie zmluvných podmienok podľa platného 
Cenníka ubytovania študentov a doktorandov v ŠD TUKE. 

 

- písomné napomenutie 15 €, podmienečné zrušenie ubytovania v ŠD 
25 €, zrušenie ubytovania v ŠD 40 €, 

- predčasné ukončenie ubytovania zo strany ubytovaného: pokuta 
30 € za každý mesiac, o ktorý je skrátená doba ubytovania, 
dohodnutá v tejto zmluve. 

 

Ďalšie zmluvné pokuty a sankcie za nedodržanie zmluvných 
podmienok sa uhrádzajú na číslo účtu:  IBAN: SK25 8180 0000 0070 
0008 4947  BIC: SPSRSKBAXXX. Ubytovaný je povinný mať ku dňu 
skončenia ubytovania v ŠD uhradené všetky nedoplatky voči 
ubytovateľovi. 

 
3. Ubytovateľ odovzdá ubytovanému priestory na ubytovanie v stave 

spôsobilom na riadne užívanie v zmysle Ubytovacieho poriadku ŠDaJ 
(ďalej len „UP ŠDaJ“) a v prípade potreby vydá ubytovací preukaz.  
 
 

4. Ubytovaný sa zaväzuje: 

a) na začiatku ubytovania prevziať pridelenú izbu a zistené 
nedostatky ihneď nahlásiť na ubytovacie oddelenie, 

b) počas ubytovania zabezpečovať samoupratovanie a udržiavať izbu 
a ostatné užívané priestory v čistote, 

c) vyplatiť celú sumu za dohodnutú dobu ubytovania v štvrťročných, 
resp. mesačných splátkach v určených termínoch na účet 
ubytovateľa, číslo účtu - IBAN: SK97 8180 0000 0070 0008 4912 
BIC:SPSRSKBAXXX, variabilný symbol je číslo tejto zmluvy, 
špecifický symbol je na rozhodnutí o pridelení ubytovania v ŠD 
TUKE, 

 

Вклад вноситься не пізніше ніж в день прибуття у гуртожиток 
у формі банківського переказу на: 

 номер рахунку:  IBAN SK25 8180 0000 0070 0008 4947 
 назва банку: 8180 /Державне казначейство/ 
 SWIFT код: SPSRSKBAXXX 
 постійний символ: 308 
 змінний символ: номер цього договору 
 специфічний символ:  

 
Спосіб оплати: 
- за проживання в Гуртожитках сплачується щоквартально 

банківським переказом на номер рахунку Гуртожитку - IBAN: 
SK97 8180 0000 0070 0008 4912  
BIC: SPSRSKBAXXX. 

 
Щоквартальні платежі здійснюються слідуючим чином: 
а) вересень – листопад:  не пізніше ніж в день прибуття 

у гуртожиток.  
б) грудень – лютий: до 30.11 поточного навчального року 
в) березень – травень: до 28. 02., або 29. 02. поточного 

навчального року  
г) червень – оплата здійснюється не пізніше ніж 31. 05. 

поточного навчального року. 
 

- щомісячні платежі дозволяються лише за згодою завідуючого 
відповідного гуртожитку. Щомісячні платежі виплачуються до 
останнього календарного дня місяця, що передує місяцю, 
за який сплачується проживання, 

- оплата за проживання за місяць, в якому договір про 
проживання припиняється достроково (за згодою сторін або 
шляхом односторонньої відмови від договору однією із сторін) 
не підлягає поверненню. 

 
Інші штрафні санкції за Договором: 

- втрата (пошкодження) брелока до ключів: 2 €, втрата посвідчення 
про проживання: 2 €, втрата ключа: 2 €,  виведення із ладу 
вогнегасника: 30 €. 

 
Санкції за недотримання умов договору відповідно до актуального 
Прейскуранту цін на проживання студентів та докторантів в 
гуртожитку ТУКЕ. 

- письмове попередження 15 €, умовне скасування проживання 
в Гуртожитку 25 €, скасування проживання в Гуртожитку 40 €, 

- pаннє припинення проживання проживаючою особою: штраф у 
розмірі 30 € за кожен місяць з коротким терміном проживання, 
узгодженим в цьому договорі. 

 

Інші штрафні санкції за недотримання умов Договору  сплачуються  
у формі банківського переказу на рахунок: 
IBAN: SK25 8180 0000 0070 0008 4947  BIC: SPSRSKBAXXX. 
Особа, яка проживає зобов'язана сплатити всю заборгованість 
Організації до кінця проживання в Гуртожитку. 

 
3. Організація, яка надає проживання, передає особі приміщення для 

проживання в стані, в якому їх можна використовувати відповідно 
до Правил проживання ГтаЇ та у разі потреби видає посвідчення 
про проживання. 
 

4. Oсоба, яка проживає зобов’язується: 

а) при початку проживання прийняти надану кімнату та про 
виявлені недоліки негайно повідомити відділ проживання, 

б) в період проживання забезпечувати прибирання та 
утримувати кімнату та інші приміщення в чистоті, 

в) сплатити цілу суму за домовлений термін проживання 
в квартальних, або місячних платах на рахунок Організації, яка 
надає проживання, номер рахунку - IBAN: SK97 8180 0000 0070 
0008 4912 BIC:SPSRSKBAXXX, варіабельний символ – номер 
договору, специфічний символ, 

г) дотримуватись правил техніки безпеки та пожежної безпеки 
в повному обсязі, зокрема, не використовувати електричні 
плити та інші прилади з потужністю понад 500 Вт в кімнатах, 
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d) dodržiavať bezpečnostné predpisy v plnom rozsahu, predpisy 
o požiarnej ochrane, najmä nepoužívať elektrické variče 
a spotrebiče s príkonom nad 500 w na izbách, 

e) dodržiavať zásady uverejnené v UP ŠDaJ (zákaz fajčiť, zákaz chovu 
zvierat,  zákaz prechovávať omamné látky, zbrane), 

f) v prípade porušenia UP ŠDaJ súhlasiť s upovedomením rodičov 
o tomto priestupku,  

g) súhlasiť s prípadným zvýšením, resp. znížením počtu osôb na izbe, 

h) neuplatňovať nárok na náhradu škody za veci vnesené do ŠD, 

i) po skončení ubytovania izbu riadne odovzdať v pôvodnom stave 
s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie); pri zistených škodách 
tieto na vlastné náklady odstrániť, 

j) predložiť ubytovaciemu oddeleniu ŠD písomné vyhlásenie 
o ukončení alebo prerušení štúdia. 

 

5. Zástupca ubytovateľa je oprávnený kedykoľvek na vstup do izby 
ubytovaného za účelom kontroly užívania pridelenej izby v súlade 
s touto zmluvou. 
 

6. Ubytovateľ má právo v  prípade mimoriadnej udalosti vyzvať 
ubytovaného na opustenie ŠD. 

 

7.    Zmluva o ubytovaní končí: 

- uplynutím dohodnutej doby ubytovania, 
- dohodou zmluvných strán, 
- jednostranným odstúpením od zmluvy ubytovateľa 

alebo ubytovaného z dôvodov uvedených v bodoch 8, 9, 10. 

 
8. Ubytovateľ a ubytovaný majú právo od zmluvy jednostranne odstúpiť, 

ak druhá strana nedodržuje podmienky uvedené v tejto zmluve a v UP 
ŠDaJ, ubytovateľ najmä v prípadoch, že ubytovaný aj napriek výstrahe 
hrubo porušuje dobré mravy, alebo inak hrubo porušuje svoje 
povinnosti zo zmluvy. Ubytovateľ je súčasne oprávnený  uplatniť si 
voči ubytovanému nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle 
bodu 2. 

 
 

9. Ubytovateľ má právo od zmluvy odstúpiť tiež v prípadoch: 

a) vyššieho záujmu (organizovanie veľkých kolektívnych podujatí), 
b) mimoriadnych udalostí (živelná pohroma, havárie technických 

zariadení...), 
c) ak sa nedá zabezpečiť základný ubytovací štandard (teplo, voda, 

elektrická energia...). 
 
 
 

10. Ubytovaný má právo od zmluvy odstúpiť tiež v prípadoch: 

a) riadneho ukončenia štúdia (ubytovanie sa končí končiacim 
ročníkom do 3 pracovných dní od ukončenia štátnej záverečnej 
skúšky, 

b) prerušenia, alebo predčasného ukončenia štúdia. 

 
11. V prípade odstúpenia sa zmluva o ubytovaní končí dňom doručenia 

odstúpenia druhej zmluvnej strane. Zásielka s odstúpením ubytovateľa 
od zmluvy sa považuje za doručenú tiež okamihom vrátenia zásielky 
odosielateľovi, ak príjemca zásielku nepreberie v odbernej lehote, 
alebo ju odmietne prijať, príp. ju pošta vráti ako nedoručenú z iných 
dôvodov. 

 
12. Ku dňu skončenia zmluvy o ubytovaní je ubytovaný povinný odovzdať 

izbu ubytovateľovi. Prípadné dlhšie skúškové obdobie, na príslušnej 
fakulte, nezakladá nárok na predĺženie ubytovania v zmysle tejto 
zmluvy. Informácie o prípadnej možnosti ubytovania v ŠD od 01. 07. 
do 02. 09. podá ubytovacie oddelenie ŠD v zmysle 
PvP/TUKE/UBYTOVANIE/ŠDaJ/20. 
 
 

13. Pri odstúpení od zmluvy zo strany ubytovaného pred uplynutím doby, 
na ktorú bola táto zmluva uzavretá, s výnimkou uvedenou v bode 10, 
je ubytovaný povinný nahradiť ubytovateľovi ujmu vzniknutú 
predčasným zrušením ubytovania – zmluvná pokuta podľa bodu 2. 

д) дотримуватись правил зазначених в Правилах проживання 
ГтаЇ, (забороняється використання та зберігання наркотичних 
засобів, зброї, утримання тварин), 

е) у випадку порушення Правил проживання ГтаЇ погодитися 
з повідомленням батьків про це порушення. 

ж) погодитися з можливим підвищенням, або пониженням 
кількості осіб в кімнаті, 

з) не вимагати відшкодування збитків за речі внесені 
в Гуртожиток,  

и) після закінчення проживання кімнату передати 
в попередньому стані (до уваги приймається стандартний 
знос). Якщо будуть виявлені ушкодження, особа, яка 
проживає, повинна їх усунути за власний рахунок, сплачувати 
всю суму за домовлений термін  

к) надати відділу проживання письмову заяву про припинення 
або переривання навчання. 

 
5. Представник організації, яка надає проживання, має право на вхід 

у кімнату в будь-який час з метою перевірки використання наданої 
кімнати відповідно до цього договору. 
 

6. Керівництво гуртожитку у випадку надзвичайної ситуації, має 
право виселити проживаючого з гуртожитку. 
 

7. Угода про проживання закінчується: 
- після закінчення узгодженого періоду проживання 
- за домовленістю між Договірними Сторонами, 
- одностороння відмова від договору зі сторони організації, яка 

надає проживання або зі сторони особи, що проживає 
з причин, зазначених у пунктах 8, 9, 10. 

8. Організація, яка надає проживання, та особа, яка проживає, 
залишають за собою право розірвати договір, якщо інша сторона 
недотримується умов, наведених в цьому договорі та «Правилах 
проживання в Гуртожитках ТУКЕ», організація, яка надає 
проживання, особливо, у випадках, коли особа, яка проживає 
незважаючи на попередження, грубо порушує добру мораль або 
іншим чином грубо порушує свої зобов'язання за договором.. Якщо 
причина є зі сторони особи, яка проживає, то буде застосована 
санкція відповідно до пункту 2.  

 
9. Організація, яка надає проживання залишає за собою право 

розірвати договір у випадку: 
а) вищого інтересу (організація великих колективних заходів), 
б) надзвичайних ситуацій (стихійне лихо, аварії технічного 

обладнання…), 
в) якщо не можна забезпечити стандарт проживання (тепло, 

вода, електроенергія…). 
 

10. Особа, яка проживає також має право відмовитися від договору 
у випадках: 

а) завершення навчання (проживання закінчується, протягом 
3 робочих днів після складання державного випускного іспиту, 

б) переривання або передчасного закінчення навчання. 
 
11. У день розірвання договору закінчується дія договору 

та проживання. Лист, особи що надає проживання, з відмовою від 
Договору вважається доставленим також у випадку повернення 
листа особі, що надає проживання,  якщо одержувач не забере 
лист у відведений час або відмовиться його забрати або пошта 
поверне його з інших причин як недоставлений. 

 
12. Після закінчення договору про проживання Особа, яка проживає 

зобов'язана передати кімнату представнику організації,яка надає 
проживання. Більш тривалий екзаменаційний період, 
на конкретному факультеті, не надає права продовжити 
проживання за цим договором. Інформація про можливість 
проживання у гуртожитку з 01. 07 по 02. 09 надасть відділ 
проживання. відповідно до  PvP/TUKE/UBYTOVANIE/ŠDaJ/20. 

 
13. У випадку розірвання договору Особою, яка проживає 

до закінчення строку, на який був укладений цей договір, 
за винятком ситуацій описаних в параграфі 10, особа, яка 
проживає зобов'язана компенсувати шкоду, заподіяну завчасним 
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Táto zmluvná pokuta sa neuplatní, ak ubytovaný zabezpečí za seba 
adekvátnu náhradu. 

 

14. Na nedodržanie zmluvných podmienok zo strany ubytovaného bude 
ubytovateľ prihliadať pri rozhodovaní o poskytnutí ubytovania 
v ďalšom akademickom roku v zmysle 
PvP/TUKE/UBYTOVANIE/ŠDaJ/20 a UP ŠDaJ. 

 
15. Informácia o spracúvaní osobných údajov: 

a) V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu 
a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým 
sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len anglická skratka „GDPR“) 
je ubytovateľ oprávnený na spracúvanie osobných údajov 
zmluvnej strany/fyzickej osoby  nevyhnutné na realizáciu 
a plnenie predmetu tejto zmluvy. 

b) Osobné údaje zmluvnej strany/fyzickej osoby sa spracúvajú 
po dobu platnosti a účinnosti tejto zmluvy a následne sú podľa 
platného Registratúrneho poriadku Technickej univerzity 
v Košiciach uchovávané po dobu 5 rokov od skončenia zmluvy. 

c) Informácie o práve na prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie 
spracúvania osobných údajov a ďalšie informácie podľa čl. 13 
GDPR sú uvedené na webovom sídle TUKE: 
http://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/university/legislativa-
univerzity/ochrana_osobnych_udajov, alebo ich je možné získať 
prostredníctvom e-mailu: zodpovedna.osoba@tuke.sk. 

 
 

16. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia UP ŠDaJ 
a PvP/TUKE/UBYTOVANIE/ŠDaJ/20. 

 
17. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami 

podpísanými oboma zmluvnými stranami. 
 
18. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno obdrží 

ubytovaný a druhé ubytovateľ. 
 
 
19. Pred vstupom do tohto zmluvného vzťahu bola v zmysle § 6 a 7 zákona 

č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov vykonaná zo strany ubytovateľa základná finančná 
kontrola. 

 
 
20. Zmluvné strany svojím podpisom potvrdzujú, že zmluva je pre ne 

určitá, zrozumiteľná, uzatvárajú ju slobodne, vážne, nie v tiesni, 
ani v omyle. 

 
21. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcom po dni zverejnenia v Centrálnom 
registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. 

 
 
 

V/ В ......Prešove.........................,   dňa / Дата  ....27.10.2021.............. 

 

 

 

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

ubytovaný / zákonný zástupca ubytovaného 
oсоба, яка проживає / законний представник 

oсоби, яка  проживає в гуртожитку   

 

скасуванням проживання згідно з параграфу 2. Цей штраф не 
застосовується, якщо особа, яка проживає надає адекватну 
компенсацію за себе. 

 
14. Факти недотримання умов Договору Особою, яка проживає будуть 

прийматися до уваги при прийнятті рішення про надання житла в 
наступному навчальному році згідно з Правилами проживання 
Гуртожитків ТУКЕ  та  ГтаЇ. 

 
15. Інформація про обробку персональних даних: 

а) Відповідно до ст. 6 пар. 1, літера б) Постанови Європейського 
Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 про захист фізичних осіб 
стосовно обробки персональних даних та про вільне 
переміщення таких даних, а також про скасування Директиви 
95/46/ EC (надалі англійська абревіатура «GDPR») 
орендодавець має право обробляти  особисті дані сторони / 
фізичної особи, необхідні для здійснення і виконання 
предмета цього Договору. 

б) Особисті дані сторони / фізичної особи обробляються на 
період дії цього Договору, а потім відповідно до застосовного 
Адміністративного порядку Технічного Університету в Кошице 
зберігаються протягом 5 років після припинення дії договору. 

в) Інформація про право на доступ, виправлення, стирання, 
обмеження обробки персональних даних та інша інформація 
відповідно до ст. 13 GDPR перераховані на веб-сайті ТУКЕ: 
http://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/university/legislativa-
univerzity/ochrana_osobnych_udajov, або їх можна отримати по 
електронній пошті: zodpovedna.osoba@tuke.sk. 

 
16. Питання які не вказані в цьому договоріругулюються відповідно до 

Порядку поселення ГтаЇ та PvP/TUKE/UBYTOVANIE/ŠDaJ/20. 
 

17. Договір може бути змінений лише шляхом внесення письмових 
додатків, підписаних обома Договірними Сторонами. 

 
18. Договір виготовлений у двох примірниках, з яких по одному 

отримують Особа, яка проживає, та Організація, яка надає 
проживання. 

 
19. До виникнення цих договірних відносин була, відповідно до § 6, 7 

закону №. 357/2015 З. з. про фінансовий контроль та аудит та про 
зміну та доповнення деяких законодавчих актів в редакції 
зі змінами внесеними пізнішими законами, здійснена з боку 
Організації, яка надає проживання, базова фінансова перевірка.  

 
20. Підписавши нижче Договірні Сторони підтверджують, що Договір 

є для них конкретним, зрозумілим, укладають його вільною 
згодою, без тиску або помилково. 

 
21. Договір набуває чинності з дня підписання обома Договірними 

Сторонами та набуває чинності наступного дня після дати 
опублікування в Центральному реєстрі договорів, що ведеться 
Управлінням Уряду Словацької Республіки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

.................................................................................................. 
ubytovateľ / oрганізація, яка надає проживання 
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