
 

Zmluva o ubytovaní 

v zmysle ustanovenia § 754 Občianskeho zákonníka, uzatvárajú ubytovateľ 

 a objednávateľ túto zmluvu o ubytovaní 

 

 

 

1. Zmluvné strany 

 

 Ubytovateľ:            Obec Švedlár, Starosta : Vladimír Končík , Švedlár 87,   053 34 

                                               IČO:                00329681 

                                               DIČ:                2021259471     

                                        Kontakt :               starosta@svedlar.sk    

                                        IBAN     :               SK54 0900 0000 0050 7302 0849      

 

 

 Objednávateľ: Slovenská lesnícka spoločnosť a. s., Banská Bystrica 

    Kuzmányho 5, 974  01 Banská Bystrica 

    zastúpený: Ing. Miroslavom Uhlíkom – podpredsedom predstavenstva 

    IČO: 36 669 105 

    DIČ: 2022236029 

    IČ DPH: SK2022236029 

 

 

 

 

2. Predmet zmluvy 

 

 Ubytovateľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi na prechodné ubytovanie, 

služobné jednania a uskladňovanie materiálov terénnych prác pre zamestnancov 

objednávateľa (pracovná skupina PSL: Ing. Jaroslav Ilavský, 4 osoby) ubytovacie 

zariadenie – obecná chata v obci  Švedlár. 
 

 

 

3. Platobné podmienky 

 

 Cena za ubytovanie a používanie ubytovacieho zariadenia – bola stanovená 

dohodou, a to vo výške 13,00 EUR za  noc za jedného skutočne ubytovaného 

pracovníka.  Celková suma za ubytovanie je 13,00 EUR. V cene je zahrnutá spotreba 

energií a poplatky obci  Švedlár. 

 Nájomné  bude vypočítané podľa skutočného počtu nocí  a  ako doklad bude 

priložený  pracovný  výkaz  za pracovníkov  v danom mesiaci. 

    

Nájomné  bude uhradené  do 20  v  nasledujúcom  mesiaci.    

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Práva a povinnosti účastníkov zmluvy 

 

 Zmluvu o používaní ubytovacieho zariadenia možno ukončiť písomnou 

dohodou, alebo výpoveďou  

 Ubytovateľ sa zaväzuje prenajaté ubytovacie zariadenie odovzdať 

zamestnancom objednávateľa v stave spôsobilom na riadne užívanie a zabezpečiť mu 

nerušený výkon práv spojených s ubytovaním. 

 Objednávateľ sa zaväzuje nevykonávať žiadne zmeny v priestoroch 

prenajatého ubytovacieho zariadenia bez súhlasu ubytovateľa a užívať ich v zmysle 

usmernenia zodpovedným zamestnancom. 

 

 

 

5. Záverečné ustanovenia 

 

 Zmeny a doplnky po nadobudnutí platnosti zmluvy je možné vykonať len so 

súhlasom oboch zmluvných strán písomnou formou. 

 Zmluva o prenájme je vyhotovená v dvoch rovnocenných exemplároch, z čoho 

1 exemplár obdrží ubytovateľ a 1 exemplár Slovenská lesnícka spoločnosť, a. s. 

Banská Bystrica. 

 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu bez výhrad 

porozumeli, že táto zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za inak jednostranne 

nevýhodných podmienok a tieto skutočnosti na znak súhlasu potvrdzujú svojimi 

podpismi. 

 

 

 
Vo Švedlári dňa       

 

 

 

 

 

Objednávateľ:       Ubytovateľ: 

 

 

       


