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ZMLUVA   O UBYTOVANÍ 

 
uzatvorená podľa § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) 

 

uzatvorená medzi 

 

ubytovacím zariadením: 

 Názov:   Školský internát 

           Sídlo:                      Považská 7, 040 11 Košice 

  Zastúpený:  Mgr. Ivana Belejová, poverená vedením ŠI 

 Bank.spojenie: ŠP Bratislava, č.účtu: SK69 8180 0000 0070 0018 5908 

 IČO:   00606821 

a 

zákonným zástupcom: 

 

Meno:   Centrum pre deti a rodiny Svidník   

Sídlo:   Partizánska 303/6, 089 01  Svidník 

Zastúpený:  Mgr. Ľubomír Sluk, riaditeľ 

IČO:   00188298 

 Bank.spojenie: ŠP Bratislava, č.účtu: SKˇ399 8180 0000 0070 0042 2352 

                 

 

I. Predmet zmluvy 

 

1. Na základe tejto zmluvy ubytovacie zariadenie poskytne ubytovanie pre Arianu 

Kigyósiovú, nar. 11. 06. 2001, chovankyňou Centra pre deti a rodinu Svidník, ktorá je 

žiačkou 4. ročníka SZŠ Moyzesovej 17 v Košiciach. 

2. Prechodné ubytovanie bude ubytovanému poskytnuté v období: 01. 02. 2019 do ukončenia 

štúdia maturitnou skúškou 

3. Ubytovacie zariadenie poskytne ubytovanému ubytovanie v trojlôžkovej izbe. Sociálne 

zariadenie a sprchy sa nachádzajú v spoločných priestoroch ŠI. 

 

II. Cena a platobné podmienky 

 

1. Cena za poskytované ubytovacie služby pre prechodné ubytovanie žiačok stredných škôl 

je  určená v súlade s VZN Košického samosprávneho kraja č.13/2016 a o určení  

výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach. 

Výška príspevku zákonného zástupcu na ubytovanie žiačky v ŠI stanovená na 26 € na 

mesiac.  



2. Ubytovaný uhradí dohodnutú čiastku na účet Školského internátu, Považská 7, 04011 

Košice, do 20. dňa  predchádzajúceho mesiaca na číslo účtu SK69 8180 0000 

0070 0018 5908,  BIC: SPSRSKBA, var. symbol: číslo faktúry. 

 

III. Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Zákonný zástupca je povinný zabezpečiť nástup žiačky vždy v nedeľu počas školského roka 

v čase od 15:00 do 21:00.  

2. V prípade nenastúpenia žiačky v určenom čase je zákonný zástupca povinný oznámiť 

službukonajúcemu vychovávateľovi dôvod nenastúpenia a oznámiť náhradný dátum a čas 

nástupu do ŠI 

3. Žiačka je povinná dodržiavať školský poriadok. 

4. Žiačka je povinná opustiť ŠI vždy v piatok do 15:00 hod..    

 

IV. Skončenie ubytovania 

 

1. Ubytovacie služby podľa tejto zmluvy končia: 

 uplynutím dohodnutej doby ubytovania 

 písomnou dohodou zmluvných strán 

 pred uplynutím dohodnutej doby ubytovania výpoveďou zmluvy ktorejkoľvek strany 

bez uvedenia dôvodu v jednomesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť do 

prvého dňa mesiaca po doručení výpovede. Ubytovaný je v takom prípade povinný 

ujmu vzniknutú ubytovateľovi predčasným zrušením ubytovania nahradiť, iba ak 

nemohol ubytovateľ ujme zabrániť. Ak ubytovaný odstúpil od zmluvy po začiatku 

ubytovania, je povinný ubytovateľovi vždy uhradiť aspoň pomernú časť dohodnutej 

ceny ubytovania. 

 pred uplynutím dohodnutej doby ubytovania odstúpením ubytovacieho zariadenia od 

tejto zmluvy z dôvodu, že ubytovaný aj napriek výstrahe hrubo porušuje dobré mravy 

alebo ubytovaný inak hrubo porušuje svoje povinnosti zo zmluvy. 

 

V. Záverečné ustanovenie 

 

2. Zmluvné strany si zmluvu pred jej podpisom prečítali, je pre nich určitá a zrozumiteľná 

a vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu. Na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

3. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch, pričom obe zmluvné strany obdržia po 

jednom (1) rovnopise. 

4. Zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými 

stranami. 

5. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami o zmluve 

o ubytovaní v Občianskom zákonníku..  

6. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu všetkými účastníkmi. 

7.  Táto zmluva (vrátane jej prípadných dodatkov) je povinne zverejňovaná zmluva podľa 

ustanovení § 5a zákona o slobodnom prístupe k informáciám (zákona č. 211/2000 Z. z. v 



znení neskorších predpisov) v spojení s ustanoveniami § 47a Občianskeho zákonníka 

(zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov). Zákonný zástupca i žiačka súhlasí 

so zverejnením tejto zmluvy na zverejnenie ich údajov v tejto zmluve a to počas trvania 

jeho povinnosti ubytovacieho zariadenia podľa § 5a ods. 1 a 6 a § 5b zákona o slobodnom 

prístupe k informáciám; tento súhlas možno odvolať len po predchádzajúcom písomnom 

súhlase ubytovacieho zariadenia. 

 
V Košiciach dňa 26. 08. 2019 
 

 

 

            ....................................                                                   ….......................................                              

              Mgr. Ľubomír Sluk                              Mgr. Ivana Belejová 

riaditeľ Centra pre deti a rodiny Svidník                                         poverená vedením ŠI 

 


