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Zmluva o ubytovaní 
 

uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

 

V Turčeku, dňa 20.12.2021 

 

medzi 

 

1. Ubytovateľ                         

 
Názov:    Obec Turček 

Sídlo:    Turček 363, 038 48 Turček 

IČO:    00 317 012 

DIČ:    2020597953 

IBAN:    SK24 1111 0000 0016 2094 0006 

Zastúpenie:    Ján Teltsch, starosta obce 

 

(ďalej len “ubytovateľ”) 
 

a 

 

2. Ubytovaný 
 

Titul, meno, priezvisko:  Ivan Tonhauser  

Dátum narodenia:     

Trvale bytom :     

 

(ďalej len “ubytovaný”) 
 

I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Ubytovateľ je výlučným vlastníkom (1/1) nehnuteľnosti - stavby, súpisné číslo 314, druh stavby 11 - 

Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, popis stavby: Materská škola, postavenej na pozemku - 

parcely registra “C” evidované na katastrálnej mape, parcelné číslo 68/1 o výmere 607 m2, druh 

pozemku - Zastavaná plocha a nádvorie, nachádzajúcej sa v okrese Turčianske Teplice, obec Turček, 

katastrálne územie Horný Turček, zapísanej na na liste vlastníctva č. 57 vedenom Okresným úradom 

Turčianske Teplice, katastrálnym odborom. 

 

2. Ubytovateľ touto zmluvou poskytuje ubytovanému prechodné ubytovanie v časti uvedenej nehnuteľnosti 

- priestor, ohraničený samostatnými vstupnými dverami, nachádzajúci sa na prízemí prvej budovy oproti 

schodisku, o celkovej podlahovej ploche 13,50 m2, t.j. 1 miestnosť o výmere 9,60 m2 a spoločné  

priestory - chodba, umyvárka a WC o výmere 3,90 m2 (ďalej len “predmet zmluvy”). 

 

3. Ubytovaný bude predmet zmluvy využívať na prechodné ubytovanie v rozsahu celého špecifikovaného 

priestoru počas celého trvania tejto zmluvy. 

 

 

II. 

Cena za ubytovanie 

 

1. Ubytovateľ a ubytovaný sa dohodli na cene za ubytovanie vo výške 200,- € mesačne. 

 

2. Ubytovaný bude platiť dohodnutú cenu za ubytovanie vždy najneskôr do posledného dňa bežného 

mesiaca za nasledujúci mesiac (t.j. mesačne vopred) v hotovosti k rukám ubytovateľa. Uvedená platba sa 

bude považovať za zaplatenú odovzdaním peňažnej hotovosti k rukám ubytovateľa, alebo pripísaním 

dohodnutej čiastky v prospech jeho bankového účtu uvedeného v záhlaví tejto zmluvy.  
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3. V prípade, že celková mesačná platba nebude uhradená do posledného dňa bežného mesiaca za mesiac 

nasledujúci, táto zmluva v celom rozsahu zaniká k prvému dňu mesiaca, za ktorý nebola celková 

mesačná platba uhradená. 

 

III. 

Trvanie zmluvy 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

 

2. Táto zmluva skončí výpoveďou, odstúpením alebo dohodou, za v tejto zmluve dojednaných podmienok. 

 

3. V prípade zániku zmluvného vzťahu, podľa predchádzajúceho odseku, je ubytovaný povinný vypratať 

predmet zmluvy a odovzdať ho ubytovateľovi najneskôr do 3 dní od zániku zmluvného vzťahu, ak sa 

zmluvné strany písomne nedohodnú inak; v prípade, že si ubytovaný uvedenú povinnosť nesplní, 

ubytovateľ je oprávnený predmet zmluvy vypratať sám na náklady ubytovaného. 

 

 

IV. 

Ostatné zmluvné dojednania 

 

1. Ubytovateľ sa zaväzuje užívanie predmetu zmluvy strpieť a zdržať sa všetkého, čím by mohol 

ubytovaného pri výkone jeho práva rušiť. 

 

2. Ubytovaný sa zaväzuje predmet zmluvy využívať len na dohodnutý účel podľa článku I. tejto zmluvy.  

 

3. Ubytovaný  je oprávnený používať predmet zmluvy tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Škody, ktoré pri 

výkone svojho zmluvného práva ubytovaný spôsobí, je povinný odstrániť na svoje vlastné náklady. 

 

4. Ubytovateľ nezodpovedá za stratu a/alebo poškodenie žiadnych vecí vnesených do predmetu zmluvy 

ubytovaným. 

 

5. Ubytovaný nesmie, bez predchádzajúceho písomného súhlasu ubytovateľa, prenechať predmet zmluvy do 

nájmu alebo podnájmu tretej osobe. 

 

V. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 

jej zverejnenia. 

 

2. Zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 1rovnopise. 

 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanovenia tejto zmluvy boli dojednané slobodne, vážne, zrozumiteľne a 

určite s obsahom zmluvy v plnom rozsahu súhlasia, je pre nich vzájomne výhodná meniť alebo dopĺňať 

zmluvu je možné len so súhlasom oboch zmluvných strán písomným dodatkom k nej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………..   …………………………………….. 

       Ján Teltsch, starosta obce                                                           Ivan Tonhauser 

 
 

 


