
Protokol o odovzdaní a prevzatí ubytovacieho priestoru 
v zmysle Zmluvy o ubytovaní číslo XX/XXXX 

zo dňa ..............  
 

Odovzdávajúci 

Názov: Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača, 

Sídlo: Pri vinohradoch 267, 831 06  Bratislava, Slovenská republika 

IČO: 30804191 

DIČ: 2020880719 

IBAN: SK15 8180 0000 0070 0047 1090 

Zastúpený: Mgr. Ján Kmeť, PhD. – riaditeľ 

Telefón: +421 2 44887487 
 

(ďalej len „odovzdávajúci“) 
 

a 
 

Preberajúci 

Meno a priezvisko:  

Trvalé bydlisko:  

Číslo OP:  

Dátum narodenia:  
 

(ďalej len „preberajúci“) 

  

Predmet odovzdania a prevzatia: 

V súlade s článkom II. ods. 3 Zmluvy o ubytovaní číslo XX/XXXX uzatvorenej v zmysle § 754 a nasl. 

zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom 

č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a Zásadami 

hospodárenia a nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja medzi Domovom 

sociálnych služieb a zariadením pre seniorov Rača ako ubytovateľom a ...................... ako ubytovaným, 

zo dňa .......................... bola odovzdaná a prevzatá ubytovacia jednotka (ďalej len „ubytovací priestor“) 

nachádzajúca sa v stavbe súpisné č. 8001 postavenej na parcele č. 2850/45, 2850/46, 2850/47, 2850/51, 

2850/52, 2850/53 v katastrálnom území Rača, obce Bratislava – mestská časť Rača, na ulici 

Pri vinohradoch 267, zapísaná na liste vlastníctva č. 3223 (ďalej len „ubytovacie zariadenie“), v správe 

Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Rača, a to: 

ubytovací priestor číslo:  ................ spolu o výmere .............. m2. 

 

Priebeh  a spôsob odovzdania a prevzatia: 

Fyzické odovzdanie a prevzatie sa uskutočnilo za prítomnosti zástupcov oboch zmluvných strán. 

Ubytovací priestor bol odovzdaný a prevzatý v primeranom technickom stave, schopný prevádzky. 

Ubytovací priestor je zariadený, vybavenie súhlasí so zoznamom zariadenia ubytovacieho priestoru, 

ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto protokolu. Kľúče od vstupnej brány do ubytovacieho zariadenia 

a vstupných dverí ubytovacieho priestoru boli odovzdané a prevzaté súčasne s ubytovacím priestorom. 

Pri odovzdaní a prevzatí bol odčítaný stav elektromeru prislúchajúceho k ubytovaciemu priestoru, a to: 

číslo elektromeru: ..........................., EIC: ........................................, údaj na číselníku: ....................... 

             

Protokol o odovzdaní a prevzatí je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, jeden pre odovzdávajúceho 

a jeden pre preberajúceho. 

 

V Bratislave dňa  ......... 

(Poznámka :dátum môže byť až po nadobudnutí účinnosti zmluvy) 

 

Za odovzdávajúceho:      Za preberajúceho: 

                                                                                   

Viera Mitterová                     

Dušan Zdenek 


