
 Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní 
(preubytovanie) 

 
uzatvorenej v súlade s ustanovením § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v 

znení neskorších predpisov (ďalej len „Dodatok“) medzi zmluvnými stranami: 

Ubytovateľom: 
Univerzita Komenského v Bratislave (ďalej aj „UK“) 
Sídlo:     Šafárikovo nám. č. 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 
Štatutárny orgán:  prof. JUDr. Marek Števček, PhD.    
IČO:     00 397 865 
DIČ:     202 084 5332    
IČ DPH:    SK 202 084 5332   
 
Organizačný útvar UK zodpovedný za plnenie zmluvy:  
Úsek pre študentské domovy   
Areál:      (ďalej len „ŠD“) 
Zastúpený:    
Bank. spoj.:     
Číslo účtu - IBAN:    
BIC:      
(ďalej len „ubytovateľ“) 

a 

Ubytovaným: 
Meno a priezvisko:         

Dátum narodenia:          

Číslo OP/ cestovného pasu:        

Trvalé bydlisko:          

 Názov fakulty UK (príp. názov inej vysokej školy):      

Email:           

Telefónne číslo:         

(ďalej len „ubytovaný“) 
 
 ubytovateľ a ubytovaný (ďalej aj ako „zmluvné strany“) 

 
 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o ubytovaní, ktorou sa ubytovateľ zaviazal poskytnúť 

ubytovanému prechodné ubytovanie a služby s ním spojené v priestoroch ŠD v zariadenej izbe 

číslo .........................., blok ........................... . 

2. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o ubytovaní reg. č. ................ zo dňa ........... 

3. Podpisom tohto dodatku sú zmenené jednotlivé články Zmluvy o ubytovaní tak, ako je uvedené 
v nasledujúcom texte. Články Zmluvy o ubytovaní, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté 
ostávajú bez zmeny platnosti v pôvodnom znení. 

 
 



Čl. 2 
Predmet dodatku 

 

V čl. 1 Zmluvy o ubytovaní sa prvá veta mení a znie: 

 

„Na základe tejto zmluvy sa ubytovateľ zaväzuje poskytnúť ubytovanému prechodné ubytovanie 

a služby s ním spojené v priestoroch ŠD v zariadenej 

izbe číslo .........................., blok ...........................“ . 
 

Čl. 3 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej Zmluvy o ubytovaní. 
2. Na ostatné právne vzťahy, výslovne týmto Dodatkom neupravené, sa vzťahujú ustanovenia 

pôvodnej Zmluvy o ubytovaní a príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych 
predpisov. 

3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň 
nasledujúcom po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedeným Úradom vlády SR. 

4. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana 
dostane po jednom vyhotovení. 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok pred podpisom prečítali, jeho obsahu 
porozumeli a súhlasia s ním, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

 
 
 
V Bratislave ....................................... 

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

Ubytovateľ       Ubytovaný 


