DODATOK

č. 1

K ZMLUVE O UBYTOVANÍ č. : CPBB_ZM_038-2022_2022
uzatvorenej podľa ustanovení § 754 až § 759 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov
(Občiansky zákonník) a v súlade s N MV SR č. 53/1994 a Zbierkou pokynov GR SE MV SR č. 2/2009

Čl. 1
Zmluvné strany
1. Ubytovateľ:
zastúpené:
IČO:
bankové spojenie:
číslo účtu:
Adresa
na doručovanie:

Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2
812 72 Bratislava
plk. Mgr. Simona Vanková
na základe plnomocenstva číslo SL-OPS-2021/001914-088
zo dňa 20. 04. 2021
00151866
Štátna pokladnica
7000180023/8180

Ministerstvo vnútra SR
Centrum podpory Banská Bystrica
Ul. 9. mája č.1
974 86 Banská Bystrica
(ďalej len „ubytovateľ“)

2. Ubytovaný:
meno, priezvisko:
narodený:
bytom
ČOZ:
Útvar:

stržm. Ladislav Péter

(ďalej len „ubytovaný“)

Dodatok č. 1 upravuje čl. 2 bod 1. – poskytnutie prechodného ubytovania v ubytovni
Centra podpory MV SR Ul. ČSA 22 Banská Bystrica na poskytnutie ubytovania v ubytovni Slovenská
Ľupča , izba č. 102 – dvojposteľová, na základe vlastnej žiadosti ubytovaného.

Dodatok č. 1 upravuje čl. 2 bod 2. – výšku úhrad za poskytnuté ubytovanie v ubytovni
Centra podpory MV SR Ul. Timravy 11 Banská Bystrica nasledovne:
Čl. 2
2.
Výška úhrady za poskytnuté ubytovanie vyplýva z Pokynu GR SE MV SR č. 2/2009
o úhradách za poskytovanie ubytovania a služieb s ním spojených v ubytovacom zariadení MV SR,
ktorý upravuje cenu za lôžko a deň nasledovne: 1-lôžková izba – 0,43 €, 2- lôžková izba - 0,33 €, 3lôžková izba pri plnom obsadení - 0,26 €.
Ubytovaný je povinný zaplatiť ubytovateľovi za ubytovanie a služby s tým spojené cenu vo
výške 0,43 € za noc a posteľ počnúc dňom 16. mája 2022.
Ostatné články zmluvy ostávajú nezmenené.
Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej zmluvy o ubytovaní. Je vyhotovený v troch
vyhotoveniach, z toho dva obdrží ubytovateľ a jeden ubytovaný. Dodatok nadobúda platnosť dňom
podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.

V Banskej Bystrici dňa ..........................

...........................................................
plk. Mgr. Simona Vanková

.............................................
stržm. Ladislav Péter

