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Zmluva o ubytovaní 

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

neskorších predpisov (ďalej len ,,Občiansky zákonník“) 

                         __________               

 

Ubytovateľ: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 

  Komenského č. 73, 041 81 Košice 

  Zastúpený: Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., rektorka  

  IČO: 00397474 

  DIČ: 2020486699  

  Bank. spojenie:  

IBAN:  

Oprávnený konať: Mgr. Jaroslav Hochmann, riaditeľ Študentských domovov      

UVLF v Košiciach na základe plnej moci zo dňa 11.06.2015 

(ďalej len ,,ubytovateľ) 

                                                  a 

 

Ubytovaný/á:  ...............................................................................................(meno a priezvisko) 

 dátum narodenia:  ............................. 

 trvale bytom:  ....................................................................................................... 

číslo OP/pasu:  ...............................................ročník:  ..................... 

(ďalej len ,,ubytovaný“) 

Čl. I 

Predmet a účel zmluvy 

 

1. Predmetom  tejto  zmluvy je záväzok ubytovateľa poskytnúť ubytovanému na základe 

jeho  predchádzajúcej  žiadosti prechodné ubytovanie v zariadenej izbe číslo..............., 

blok ..... .....  v rozsahu  jedného   lôžka  v  Študentských  domovoch  na  Univerzite 

veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Cesta pod Hradovou č. 11   

v Košiciach, vrátane služieb spojených s ubytovaním. 

2. Ubytovaný  sa zaväzuje zaplatiť ubytovateľovi cenu za ubytovanie. 

3. Účelom tejto zmluvy je poskytnúť prechodné ubytovanie študentovi počas jeho štúdia 

na  Univerzite  veterinárskeho lekárstva a  farmácie  v Košiciach  (ďalej  len ,,UVLF“) 

v príslušnom akademickom roku. 

 

                                                            Čl. II 

                                                     Doba plnenia 

 

1. Ubytovateľ poskytne ubytovanému prechodné ubytovanie a služby s ním spojené na 

dobu určitú, a to od................... do 14.07.2023. Ubytovanie môže byť prerušené počas 

vyhláseného rektorského voľna, z technických, organizačných alebo ekonomických 

opatrení vyhlásených rektorom UVLF, bez nároku na vrátenie zaplatenej ceny za 

ubytovanie. 

 



2 
 

                                                            Čl. III 

                                          Cena a platobné podmienky 

 

1. Cena za ubytovanie je stanovená vo výške  ............,- € mesačne, resp. alikvotne 

z uvedenej sumy.   

2. Cena za ubytovanie je splatná v nasledujúcich lehotách: 

- za mesiace september  a október 2022  do  05.09.2022   

- za mesiac  november 2022                     do  10.11.2022 

- za mesiac  december 2022             do  10.12.2022 

- za mesiac  január 2023              do  10.01.2023 

- za mesiac  február 2023              do  10.02.2023 

- za mesiac  marec 2023              do  10.03.2023 

- za mesiac  apríl  2023              do  10.04.2023 

- za mesiac  máj  2023              do  10.05.2023 

- za mesiac  jún 2023              do  10.06.2023 

- za mesiac  júl  2023                                 do  10.07.2023 

3. Ubytovaný je povinný uhradiť cenu za ubytovanie bezhotovostne prevodom na účet 

ubytovateľa IBAN:  vedený v  

, ako variabilný symbol je povinný uvádzať , ako konštantný symbol 

číslo , ako špecifický symbol musí byť uvádzané šesťčíslie pozostávajúce z roka 

a mesiacov, za ktoré platí ubytovanie v tvare MM-MMRR (MM: dvojčíslo prvého 

mesiaca - dvojčíslo druhého mesiaca, za ktoré platí cenu za ubytovanie; RR: posledné 

dve čísla kalendárneho roka). 

4. Ubytovateľ má právo v prípade nárastu prevádzkových nákladov na ubytovanie 

jednostranne zvýšiť cenu za ubytovanie po schválení v Akademickom senáte UVLF. 

Zvýšenie ceny zverejní ubytovateľ najmenej 1 mesiac vopred na výveske a na webovom 

sídle univerzity. 

5. V prípade zvýšenia ceny má ubytovaný právo písomne odstúpiť od tejto zmluvy. 

Ak ubytovaný neodstúpi od zmluvy do jedného mesiaca odo dňa zverejnenia zvýšenia 

ceny za ubytovanie, bude povinný zaplatiť zvýšenú cenu. Odstúpenie od zmluvy 

nadobudne účinky dňom jeho doručenia ubytovateľovi. 

 

                                                            Čl. IV 

                                    Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Práva a povinnosti ubytovaného: 

a) Ubytovaný je povinný oboznámiť sa s Domovým poriadkom Študentských 

domovov Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach ubytovateľa 

(ďalej len ,,domový poriadok“) a dodržiavať jeho ustanovenia. Domový poriadok je 

pre ubytovaného záväzný. Podpisom tejto zmluvy ubytovaný potvrdzuje, že bol 

oboznámený s ustanoveniami domového poriadku a súhlasí s podmienkami 

ubytovania v ňom upravenými. 

b) Ubytovaný má právo riadne užívať priestory, ktoré mu boli vyhradené ako aj 

spoločné priestory ŠD, 
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c) Ubytovaný je povinný oboznámiť sa s predpismi bezpečnosti a ochrany zdravia, 

s požiarnymi predpismi a tieto dodržiavať. 

d) Ubytovaný je povinný chrániť majetok ubytovateľa ako aj svoj vlastný. 

e) Ubytovaný, ktorému bolo v predchádzajúcich akademických rokoch uložené 

disciplinárne opatrenie právoplatným rozhodnutím (z dôvodov porušenia domového 

poriadku alebo v dohodnutých lehotách splatnosti neuhradil cenu za ubytovanie 

v študentskom domove (ďalej len,, ŠD“) nemá nárok na poskytnutie ubytovania. 

 

      2. Práva a povinnosti ubytovateľa: 

a) Ubytovateľ je povinný odovzdať ubytovanému priestory vyhradené na ubytovanie 

v stave spôsobilom na riadne užívanie a zabezpečiť mu nerušený výkon jeho práv 

spojených s ubytovaním. 

b) Ubytovateľ je oprávnený kedykoľvek vstúpiť do izby ubytovaného za účelom 

kontroly užívania izby v súlade s touto zmluvou a domovým poriadkom. 

 

                                                                        Čl. V 

                                                       Zmluvné pokuty a sankcie 

 

1. V prípade, že ubytovaný nezaplatí cenu za ubytovanie v stanovenej výške a termíne, je 

povinný zaplatiť ubytovateľovi úrok z omeškania v zmysle nariadenia vlády SR č. 

87/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

2. Ak ubytovaný neuhradí cenu za ubytovanie ani v dostatočnej lehote, ubytovateľ  ju  

  bude  vymáhať  zákonným  spôsobom. 

3. Ak ubytovaný neodovzdá pridelenú izbu po skončení ubytovania v súlade s domovým 

poriadkom najneskôr v deň skončenia ubytovania, je povinný zaplatiť ubytovateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 50,- € za každý začatý mesiac až do riadneho odovzdania 

izby. 

4. Ubytovaný zaplatí ubytovateľovi bez ohľadu na zavinenie zmluvnú pokutu v stanovenej 

výške za nasledovné porušenie povinnosti: 

- 1,- € za stratu alebo odcudzenie ubytovacieho preukazu, 

- 10,- € za stratu alebo odcudzenie kľúča od izby. 

 

                                                         Čl. VI 

                                                     Ukončenie platnosti zmluvy 

 

1. Zmluva o ubytovaní zaniká: 

a) uplynutím času určenom v zmluve o ubytovaní, 

b) ak sa ubytovaný bez vážneho dôvodu alebo ospravedlnenia nenasťahuje do 5 dní od 

začiatku zimného semestra príslušného akademického roka, 

c) ak študent písomne vypovie zmluvu o ubytovaní, uplynutím jednomesačnej 

výpovednej lehoty, ktorá začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po 

doručení výpovede zmluvy, 

d) ukončením štúdia, prerušením, vylúčením zo štúdia, alebo zanechaním štúdia, 

e) odstúpením od zmluvy o ubytovaní z dôvodu zvýšenia ceny za ubytovanie, 

f) právoplatnosťou rozhodnutia ubytovateľa o zrušení ubytovania, 
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g) dňom prestupu na inú školu. 

 

2. Ubytovaný je povinný vysťahovať sa z izby podľa čl. 7, bod 7) domového poriadku. 

 

 

 

                                                           Čl. VII 

                                                 Osobitné ustanovenia 

 

1. Ubytovateľ nezodpovedá za vnesené peniaze, klenoty a iné cennosti, v hodnote nad 

331,94 €. 

2. Podpisom tejto zmluvy ubytovaný potvrdzuje prevzatie inventáru v pridelenej izbe. 

Nezrovnalosti s inventárnym záznamom alebo zistené nedostatky je ubytovaný povinný 

nahlásiť do 3 dní od začiatku ubytovania. 

3. Ubytovaný v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov súhlasí s tým, že ubytovateľ zhromažďuje, spracúva    

a uchováva jeho osobné údaje pre evidenciu ubytovaných osôb. 

 

                                                                       Čl. VIII 

                                                           Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, 2 pre ubytovateľa a 1 pre ubytovaného. 

2. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba formou písomných dodatkov. 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 

vedenom na Úrade vlády SR. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že práva, povinnosti a právne vzťahy z nej vyplývajúce sa 

riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky spory vyplývajúce z tejto 

zmluvy budú riešené príslušným súdom v mieste sídla ubytovateľa. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, na znak 

súhlasu s ňou ju slobodne a vážne podpisujú. 

 

V Košiciach dňa ....................... 

 

Za ubytovateľa:  Za ubytovaného: 

    

 

 

 

 

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

          Mgr. Jaroslav Hochmann 

              riaditeľ ŠD UVLF 
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Zmluva o ubytovaní 

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

neskorších predpisov (ďalej len ,,Občiansky zákonník“) 

                         __________               

 

Ubytovateľ: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 

  Komenského č. 73, 041 81 Košice 

  Zastúpený: Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., rektorka  

  IČO: 00397474 

  DIČ: 2020486699  

  Bank. spojenie:  

IBAN:  

Oprávnený konať: Mgr. Jaroslav Hochmann, riaditeľ Študentských domovov      

UVLF v Košiciach na základe plnej moci zo dňa 11.06.2015 

(ďalej len ,,ubytovateľ) 

                                                  a 

 

Ubytovaný/á:  ...............................................................................................(meno a priezvisko) 

 dátum narodenia:  ............................. 

 trvale bytom:  ....................................................................................................... 

 číslo OP/pasu:  ...............................................ročník:  ..................... 

 (ďalej len ,,ubytovaný“) 

 

Čl. I 

Predmet a účel zmluvy 

 

1. Predmetom  tejto  zmluvy je záväzok ubytovateľa poskytnúť ubytovanému na základe 

jeho  predchádzajúcej  žiadosti prechodné ubytovanie v zariadenej izbe číslo..............., 

blok ...... ......  v rozsahu  jedného   lôžka  v  Študentských  domovoch  na  Univerzite 

veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Cesta pod Hradovou č. 13   

v Košiciach, vrátane služieb spojených s ubytovaním. 

2. Ubytovaný  sa zaväzuje zaplatiť ubytovateľovi cenu za ubytovanie. 

3. Účelom tejto zmluvy je poskytnúť prechodné ubytovanie študentovi počas jeho štúdia 

na  Univerzite  veterinárskeho lekárstva a  farmácie  v Košiciach  (ďalej  len ,,UVLF“) 

v príslušnom akademickom roku. 

 

                                                            Čl. II 

                                                     Doba plnenia 

 

1. Ubytovateľ poskytne ubytovanému prechodné ubytovanie a služby s ním spojené na 

dobu určitú, a to od................... do 14.07.2023. Ubytovanie môže byť prerušené počas 

vyhláseného rektorského voľna, z technických, organizačných alebo ekonomických 

opatrení vyhlásených rektorom UVLF, bez nároku na vrátenie zaplatenej ceny za 

ubytovanie. 
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                                                            Čl. III 

                                          Cena a platobné podmienky 

 

1. Cena za ubytovanie je stanovená vo výške  ............,- € mesačne, resp. alikvotne 

z uvedenej sumy.   

2. Cena za ubytovanie je splatná v nasledujúcich lehotách: 

- za mesiace september  a október 2022  do  05.09.2022   

- za mesiac  november 2022                     do  10.11.2022 

- za mesiac  december 2022             do  10.12.2022 

- za mesiac  január 2023              do  10.01.2023 

- za mesiac  február 2023              do  10.02.2023 

- za mesiac  marec 2023              do  10.03.2023 

- za mesiac  apríl 2023              do  10.04.2023 

- za mesiac  máj 2023              do  10.05.2023 

- za mesiac  jún 2023              do  10.06.2023 

- za mesiac  júl 2023                                  do  10.07.2023 

3. Ubytovaný je povinný uhradiť cenu za ubytovanie bezhotovostne prevodom na účet 

ubytovateľa IBAN:  vedený v  

a, ako variabilný symbol je povinný uvádzať , ako konštantný symbol 

číslo , ako špecifický symbol musí byť uvádzané šesťčíslie pozostávajúce z roka 

a mesiacov, za ktoré platí ubytovanie v tvare MM-MMRR (MM: dvojčíslo prvého 

mesiaca - dvojčíslo druhého mesiaca, za ktoré platí cenu za ubytovanie; RR: posledné 

dve čísla kalendárneho roka). 

4. Ubytovateľ má právo v prípade nárastu prevádzkových nákladov na ubytovanie 

jednostranne zvýšiť cenu za ubytovanie po schválení v Akademickom senáte UVLF. 

Zvýšenie ceny zverejní ubytovateľ najmenej 1 mesiac vopred na výveske a na webovom 

sídle univerzity. 

5. V prípade zvýšenia ceny má ubytovaný právo písomne odstúpiť od tejto zmluvy. 

Ak ubytovaný neodstúpi od zmluvy do jedného mesiaca odo dňa zverejnenia zvýšenia 

ceny za ubytovanie, bude povinný zaplatiť zvýšenú cenu. Odstúpenie od zmluvy 

nadobudne účinky dňom jeho doručenia ubytovateľovi. 

 

                                                            Čl. IV 

                                    Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Práva a povinnosti ubytovaného: 

a) Ubytovaný je povinný oboznámiť sa s Domovým poriadkom Študentských 

domovov Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach ubytovateľa 

(ďalej len ,,domový poriadok“) a dodržiavať jeho ustanovenia. Domový poriadok je 

pre ubytovaného záväzný. Podpisom tejto zmluvy ubytovaný potvrdzuje, že bol 

oboznámený s ustanoveniami domového poriadku a súhlasí s podmienkami 

ubytovania v ňom upravenými. 

b) Ubytovaný má právo riadne užívať priestory, ktoré mu boli vyhradené ako aj 

spoločné priestory ŠD, 
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c) Ubytovaný je povinný oboznámiť sa s predpismi bezpečnosti a ochrany zdravia, 

s požiarnymi predpismi a tieto dodržiavať. 

d) Ubytovaný je povinný chrániť majetok ubytovateľa ako aj svoj vlastný. 

e) Ubytovaný, ktorému bolo v predchádzajúcich akademických rokoch uložené 

disciplinárne opatrenie právoplatným rozhodnutím (z dôvodov porušenia domového 

poriadku alebo v dohodnutých lehotách splatnosti neuhradil cenu za ubytovanie 

v študentskom domove (ďalej len,, ŠD“) nemá nárok na poskytnutie ubytovania. 

 

      2. Práva a povinnosti ubytovateľa: 

a) Ubytovateľ je povinný odovzdať ubytovanému priestory vyhradené na ubytovanie 

v stave spôsobilom na riadne užívanie a zabezpečiť mu nerušený výkon jeho práv 

spojených s ubytovaním. 

b) Ubytovateľ je oprávnený kedykoľvek vstúpiť do izby ubytovaného za účelom 

kontroly užívania izby v súlade s touto zmluvou a domovým poriadkom. 

 

                                                                        Čl. V 

                                                       Zmluvné pokuty a sankcie 

 

1. V prípade, že ubytovaný nezaplatí cenu za ubytovanie v stanovenej výške a termíne, je 

povinný zaplatiť ubytovateľovi úrok z omeškania v zmysle nariadenia vlády SR č. 

87/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

2. Ak ubytovaný neuhradí cenu za ubytovanie ani v dostatočnej lehote, ubytovateľ  ju  

  bude  vymáhať  zákonným  spôsobom. 

3. Ak ubytovaný neodovzdá pridelenú izbu po skončení ubytovania v súlade s domovým 

poriadkom najneskôr v deň skončenia ubytovania, je povinný zaplatiť ubytovateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 50,- € za každý začatý mesiac až do riadneho odovzdania 

izby. 

4. Ubytovaný zaplatí ubytovateľovi bez ohľadu na zavinenie zmluvnú pokutu v stanovenej 

výške za nasledovné porušenie povinnosti: 

- 1,- € za stratu alebo odcudzenie ubytovacieho preukazu, 

- 10,- € za stratu alebo odcudzenie kľúča od izby. 

 

                                                         Čl. VI 

                                                     Ukončenie platnosti zmluvy 

 

1. Zmluva o ubytovaní zaniká: 

a) uplynutím času určenom v zmluve o ubytovaní, 

b) ak sa ubytovaný bez vážneho dôvodu alebo ospravedlnenia nenasťahuje do 5 dní od 

začiatku zimného semestra príslušného akademického roka, 

c) ak študent písomne vypovie zmluvu o ubytovaní, uplynutím jednomesačnej 

výpovednej lehoty, ktorá začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po 

doručení výpovede zmluvy, 

d) ukončením štúdia, prerušením, vylúčením zo štúdia, alebo zanechaním štúdia, 

e) odstúpením od zmluvy o ubytovaní z dôvodu zvýšenia ceny za ubytovanie, 

f) právoplatnosťou rozhodnutia ubytovateľa o zrušení ubytovania, 
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g) dňom prestupu na inú školu. 

2. Ubytovaný je povinný vysťahovať sa z izby podľa čl. 7, bod 7) domového poriadku. 

 

                                                           Čl. VII 

                                                 Osobitné ustanovenia 

 

1. Ubytovateľ nezodpovedá za vnesené peniaze, klenoty a iné cennosti, v hodnote nad 

331,94 €. 

2. Podpisom tejto zmluvy ubytovaný potvrdzuje prevzatie inventáru v pridelenej izbe. 

Nezrovnalosti s inventárnym záznamom alebo zistené nedostatky je ubytovaný povinný 

nahlásiť do 3 dní od začiatku ubytovania. 

3. Ubytovaný v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov súhlasí s tým, že ubytovateľ zhromažďuje, spracúva    

a uchováva jeho osobné údaje pre evidenciu ubytovaných osôb. 

 

                                                                       Čl. VIII 

                                                           Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, 2 pre ubytovateľa a 1 pre ubytovaného. 

2. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba formou písomných dodatkov. 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 

vedenom na Úrade vlády SR. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že práva, povinnosti a právne vzťahy z nej vyplývajúce sa 

riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky spory vyplývajúce z tejto 

zmluvy budú riešené príslušným súdom v mieste sídla ubytovateľa. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, na znak 

súhlasu s ňou ju slobodne a vážne podpisujú. 

 

V Košiciach dňa ....................... 

 

Za ubytovateľa:  Za ubytovaného: 

    

 

 

 

 

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

          Mgr. Jaroslav Hochmann 

               riaditeľ ŠD UVLF 




