
DOHODA  O UKONČENÍ 
Zmluvy o ubytovaní č. 24/2019 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 
medzi týmito zmluvnými stranami: 

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: Bc. Jana Loneková  
Trvalé bydlisko:  
Číslo OP:   
Dátum narodenia:  

(ďalej len „ubytovaný“) 

ubytovateľ a ubytovaný (ďalej spoločne aj ako „strany Dohody“) 
 

Článok I. 
Ukončenie zmluvy 

1. Strany dohody sa vzájomne dohodli na ukončení Zmluvy o ubytovaní č. 24/2019 uzatvorenej podľa 
§ 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle 
zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov 
a Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej ako 
„Zmluva“) v celom rozsahu. 

2. Všetky práva a povinnosti podľa Zmluvy zanikajú ku dňu 22.01.2020. 

3. Strany dohody vyhlasujú, že ku dňu podpisu tejto dohody má ubytovateľ voči ubytovanému 
pohľadávku vo výške ceny za ubytovanie a za služby s ním spojené (ďalej len „cena“) stanovenú 
Cenníkom ubytovania vo výške 115,00 EUR. Táto pohľadávka bude uspokojená zrážkou zo mzdy 
ubytovaného v prospech ubytovateľa v najbližšom výplatnom termíne. 

4. Ukončením predmetného zmluvného vzťahu touto dohodou nevznikla žiadnej zo strán dohody škoda 
ani ujma. 

Článok II. 
Záverečné ustanovenia 

1. Strany Dohody vyhlasujú, že si dohodu prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali. 

2. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, jedna pre ubytovateľa a jedna pre ubytovaného. 

3. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma stranami Dohody a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia. 

Dátum: 22.01.2020 Dátum: 22.01.2020 

Ubytovateľ:  podpísané Ubytovaný:  podpísané 
 ––––––––––––––––––– –––––––––––––––––– 
 Mgr. Ján Kmeť, PhD. Jana Loneková 
 riaditeľ 


