Dohoda o skončení Zmluvy o ubytovaní zamestnanca č. 9710/0001/18
(ďalej len „dohoda“)

Čl. I
Zmluvné strany
Ubytovateľ:
Sídlo:

Štatutárny orgán:
Oprávnený na podpísanie zmluvy:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
IBAN:
SWIFT:
Právna forma:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU)
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
Účelové zariadenie študentské domovy a jedálne STU
(ÚZ ŠDaJ)
Bernolákova 1, 811 07 Bratislava
prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., rektor
Ing. František Hulík, riaditeľ ÚZ ŠDaJ
00397687
SK2020845255
2020845255
SK5981800000007000307338
SPSRSKBAXXX
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 „ubytovateľ“)

Ubytovaný:
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Trvalé bydlisko:
Č. OP:
Zamestnanec:
(uviesť súčasť STU a pracovisko)
Kontakt:
(ďalej len „ubytovaný“)

Csonka Ján.

Čl. II
Predmet dohody
Zmluvné strany sa dohodli v zmysle čl. VIII bod 2 písm. b) Zmluvy o ubytovaní zamestnanca
č. 9710/0001/18 zo dňa 28.12.2017, ktorá nadobudla účinnosť dňa 17.01.2018 (ďalej len
„zmluva“) na jej skončení dňom 31.05.2018.

Čl. III
Vysporiadanie práv a povinností zmluvných strán
1.
2.

3.

Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že ku dňu skončenia zmluvy majú vysporiadané všetky
vzájomné práva a povinnosti.
Ubytovaný je povinný vysťahovať sa z ubytovacieho priestoru najneskôr v deň skončenia
zmluvy, odovzdať ubytovací priestor v stave primeranom bežnému opotrebeniu a kľúče
poverenému zamestnancovi ubytovateľa.
Ubytovaný odovzdá ubytovací priestor ubytovateľovi na základe písomného Protokolu
o odovzdaní ubytovacieho priestoru podpísaného oboma zmluvnými stranami.

Čl. IV
Záverečné ustanovenia
1. Táto dohoda je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie je
určené pre ubytovaného a dve vyhotovenia pre ubytovateľa.
2. Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
3. Dohoda nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom
registri zmlúv v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.

V Bratislave, dňa .......................

...........................................................
Ing. František Hulík
riaditeľ ÚZ ŠDaJ

V Bratislave, dňa ............................

..........................................................
/meno, priezvisko, titul ubytovaného/

