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Dodatok č. 1 
k Zmluve o ubytovaní č. 25/2019  

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 

 
Článok I. 

Zmluvné strany 

1. Ubytovateľ 
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 „ubytovateľ“)  
 

a 
 

2. Ubytovaný 
Meno a priezvisko: Nina Herdicsová 
Trvalé bydlisko:  
Číslo OP:  
Dátum narodenia:  

(ďalej len „ubytovaný“) 
 

ubytovateľ a ubytovaný (ďalej aj ako „Zmluvné strany“) 
sa dohodli na uzavretí tohto dodatku k Zmluve o ubytovaní (ďalej len „dodatok“): 

Článok II. 
Predmet dodatku 

1. Ods. 1, článku II. Predmet zmluvy sa nahrádza textom: 

1. Predmetom tejto Zmluvy o ubytovaní (ďalej len „zmluva“) je poskytnutie prechodného 
ubytovania a služieb s ním spojených (ďalej len „ubytovanie“) ubytovanému v ubytovacej 
jednotke č. 453 (ďalej len „ubytovací priestor“) nachádzajúcej 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, zapísanej na liste 
vlastníctva č. 3223 (ďalej len „ubytovacie zariadenie“). 

2. Ods. 3, článku II. Predmet zmluvy sa nahrádza textom: 

3. Ubytovací priestor má výmeru 38,97 m2 a pozostáva z predsiene, kuchyne, WC, kúpeľne, izby a 
lodžie. Ubytovací priestor je zariadený; zoznam zariadenia ubytovacieho priestoru bude tvoriť 
prílohu č. 1 Protokolu o odovzdaní a prevzatí ubytovacieho priestoru ako jeho neoddeliteľná 
súčasť.  
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Článok III. 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že prejavy ich vôle sú hodnoverné, dostatočne určité, jasné a 
zrozumiteľné a že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, 
že  uzatvárajú tento dodatok slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni a nie za nápadne 
nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, tomuto porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú. 

2. Dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, jeden pre ubytovateľa a jeden pre ubytovaného. 

3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka. 

 

Dátum: 31.12.2019 Dátum: 31.12.2019 

 

Ubytovateľ:         podpísané Ubytovaný:          podpísané 

 ––––––––––––––––––– –––––––––––––––––– 
 Mgr. Ján Kmeť, PhD.  Nina Herdicsová  
 Riaditeľ 
 DSS a ZPS Rača 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


