
 
Zmluva o ubytovaní 

 
Ubytovateľ: 
Obchodné meno:    Milan Ševčík 
Sídlo:      Kaštanova 1238, 739 34 Šenov 
IČO:      12663191 
IBAN:      CZ3908000000001658503389 
Banka:      Česká Sporitelna OV 
 
(ďalej len „ubytovateľ“) 
 
a 
 
Objednávateľ: 
Obchodné meno Špeciálna základná škola a Špeciálna materská 

škola 
Sídlo:      Jána Vojtaššáka 13,  010 08 Žilina 
IČO:      36134228 
IBAN:      SK5381800000007000101321 
Banka:     Štátna pokladnica 
 
(ďalej len „objednávateľ“ alebo „ubytovaný“) 
 
 

Článok I 
Predmet zmluvy 

 
1. Na základe tejto zmluvy ubytovateľ poskytne objednávateľovi prechodné ubytovanie 

v mieste ubytovania, ktorým sa rozumie ubytovanie v dvojlôžkových izbách 
 

2. Prechodné ubytovanie bude objednávateľovi poskytnuté v období, ktoré bude vopred 
dohodnuté rezerváciou min 7 dní vopred. 

 
3. Cena ubytovania a stravy bola stanovená dohodou zmluvných strán vo výške:  
 

760 Kč na osobu a noc, cena zahŕňa: 
ubytovanie v dvojposteľových izbách štandard s vlastným sociálnym zariadením a wifi 
pripojením, raňajky formou švédskych stolov, obed - výber z piatich jedál + polievka (jeden 
variant vegetariánska, jedna bez múky), na obed budú založené džbány s vodou a citrónom, 
večera - formou švédskych stolov tj. samoobslužná s ponukou dvoch variantov (Variant A: 
množiť odrezkami misa, zemiakový šalát, pečivo, zeleninová misa, koláče, ovocie, džbány 
s džúsom; Variant B: dohodnuté jednotné hlavné jedlo s mäsom na 120g, servírované 
rautovým spôsobom tj. s vlastné obsluhou, súčasťou je minizákusok a džbány s vodou) 
 



Cena za osobu: 760, -Kč + miestne poplatky 6, -Kč 
 

4. Cena ubytovania je splatná podľa vystavenej zálohovej faktúry. 
 
 

Článok II 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Ubytovaní majú právo užívať priestory, ktoré im boli na ubytovanie vyhradené, ako aj užívať 

spoločné priestory ubytovacieho zariadenia a používať služby, ktorých poskytovanie je s 
ubytovaním spojené.  

 

2. Ubytovaní sú povinní užívať priestory vyhradené na ubytovanie a plnenia spojené s 
ubytovaním riadne; v týchto priestoroch sa nesmie bez súhlasu ubytovateľa vykonávať žiadne 
podstatné zmeny. 
 

3. Ubytovateľ je povinný odovzdať ubytovanému priestory vyhradené mu na ubytovanie v stave 
spôsobilom na riadne užívanie a zabezpečiť mu nerušený výkon jeho práv spojených s 
ubytovaním.  
 

Článok III 
Skončenie ubytovania 

 
1. Prechodné ubytovanie končí uplynutím dohodnutej doby ubytovania.  

 
 

2. Pri skončení ubytovania vráti ubytovaný ubytovateľovi kľúče od predmetu ubytovania, príp. 
iné hnuteľné veci, ktoré pri vzniku ubytovania od ubytovateľa obdržal. 

 
Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. 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. 
 

2. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch, pričom obe zmluvné strany obdržia po 
jednom (1) rovnopise. 
 

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

 
 
 



4. Súčasťou tejto zmluvy je ubytovací poriadok ubytovacieho zariadenia v prípade, ak bol 
vyhotovený a za predpokladu, že ním bol ubytovaní zo strany ubytovateľa oboznámený.  
 

5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu všetkými účastníkmi. 
 
V Žiline dňa 4. 12. 2017 
 
Ubytovateľ: 

 

.......................................................  
Obchodné meno 

konajúci: ......................... 
 

 
 

  
  

 
Objednávateľ: 
 

.......................................................  
Obchodné meno 

konajúci: ........................., riaditeľ 
 


