City Hotel Bratislava s. r. o., Seberíniho 9, 821 03 Bratislava
Tel.: +421 2 2060 6100 e-mail: reservation@hotelbratislava.sk
_____________________________________________________________________________________________________________

Zmluva o ubytovaní
Táto zmluva bola uzavretá medzi
Spoločnosťou: City Hotel Bratislava s.r.o., HOTEL BRATISLAVA
Adresa: Seberíniho 1765/9, 821 03 Bratislava - Ružinov, Slovensko
Zastúpená : Ing. Violou Vančovou, konateľkou spoločnosti
Zápis: Obchodný register Okresného súdu BA1 Oddiel: Sro Vložka číslo: 69326/B IČO : 45956316
Tel : +421 2 20 606 100 Fax: +421 2 20 606 120
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Swift code:
IBAN:
Kontaktná osoba: Marcela Nagyová, reservation manager
E-mail: reservation@hotelbratislava.sk
(ďalej ako „Hotel“)
a spoločnosťou
Spoločnosťou: Centrum vedecko-technických informácií SR, Študentská rada vysokých škôl
Adresa(fakturačnáadresa): Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4, Slovakia
Zastúpená: prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. - generálny riaditeľ
Zapis: Obchodný register Okresného súdu BA Oddiel: Vložka č.: IČO: 00151882
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : .......... Swiftcode: SPSR SK BA, IBAN: SK 05 8180 0000 0070 0006 4743
TEL.: +421 2 69253102
Kontaktná osoba: Juraj Tilesch, B.S.B.A.
E-mail:

juraj.tilesch@gmail.com

(ďalej ako „Rezervujúci“)
(Hotel a Rezervujúci spoločne ďalej aj ako „Zmluvné strany“)
Rezervujúci si týmto pre členov svojej skupiny – meno skupiny: Študentská rada vysokých škôl (ďalej aj ako
„klienti“) rezervuje hotelové izby v HOTEL-i BRATISLAVA, Seberíniho 9, 821 03 Bratislava (ďalej aj ako „ubytovanie“)
za nasledovných podmienok:
1.

Čas príchodu (check in) jednotlivých klientov je najskôr 14:00 a čas odchodu jednotlivých klientov (check-out) je
najneskôr o 12:00/napoludnie v deň odchodu.

2.

Konečný zoznam ubytovaných klientov s uvedením hodiny očakávaného príchodu zašle Rezervujúci Hotelu
najneskôr 10 dní pred príchodom ubytovaných klientov.

3.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej cene izieb:
Meno skupiny: Konferencia študentskej rady VŠ
Naše rezer. číslo: 58631

Príchod

/ Odchod

Počet izieb

Druh izieb

Cena za izbu

27.04.14 – 01.05.14

11

Štandardná dvojposteľová izba

56,00 EUR/osoba/noc

28.04.14 – 01.05.14

01

Štandardná jednoposteľová izba

28,00 EUR/osoba/noc

28.04.14 – 01.05.14

52

Štandardná dvojposteľová izba

56,00 EUR/osoba/noc

(ďalej aj ako „obdobie rezervácie“)
Vyššie uvedené ceny zahŕňajú 20% DPH, ubytovanie s raňajkami na každý deň pobytu, vysokorýchlostný internet
a daň za ubytovanie, ktorá činí 1,65 EUR/na osobu/na každý deň pobytu.
Každá zo Zmluvných strán znáša poplatky svojej banky spojené s úhradou individuálne.
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Rezervujúci sa zaväzuje Hotelu uhradiť zálohu vo výške 80% z celkovej ceny objednaných služieb na základe
zálohovej faktúry vystavenej Hotelom do 7 dní odo dňa podpisu tejto Zmluvy, a to zálohovej faktúry vystavenej
na čiastku 5 000 EUR s DPH so splatnosťou 15.04.2014. Neuhradenie zálohy do dátumu splatnosti uvedeného
na príslušnej zálohovej faktúre sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy Rezervujúcim. Konečná faktúra bude
vystavená na sumu podľa skutočne poskytnutého plnenia a až po jeho poskytnutí.
4.

V prípade, že Hotel neobdrží platbu zálohy, resp. jej časti, do dátumu splatnosti uvedeného na príslušnej
zálohovej faktúre, je oprávnený bez predchádzajúceho upozornenia jednostranne písomne odstúpiť od Zmluvy.
Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Odstúpením Hotela od Zmluvy
nezaniká jeho nárok na náhradu škody a nárok na úhradu nákladov spojených s odstúpením od Zmluvy.
Na účely tejto zmluvy zmluvné strany súhlasia s tým, že za úkon doručenia odstúpenia od zmluvy z dôvodu
nezaplatenie zálohy podľa vyššie uvedeného bodu sa bude považovať doručenie scanu dokumentu - odstúpenia od
Zmluvy prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu zodpovednej osoby Rezervujúceho uvedenej v záhlaví tejto
Zmluvy.

5.

Zrušenie rezervácie:
Rezervácia izieb podľa bodu 3 Zmluvy môže byť zrušená bez storno poplatku najneskôr do 15.04.2014.
Pre zrušenie rezervácie izieb podľa bodu 3 Zmluvy po termíne 15.04.2014 platia nasledovné podmienky:
a)
b)

Od 15.04.2014 – 25.04.2014 môže byť bezplatne stornovaných max. 10 izieb;
Od 26.04.2014 - 27.04.2014 môže byť bezplatne stornovaných max. 5 izieb;
pričom za všetky ďalšie izby stornované nad počet uvedený vyššie v odseku a) až b) tohto bodu Zmluvy si
Hotel účtuje storno poplatok vo výške 100% zmluvnej ceny každej rezervovanej izby vrátane raňajok za
osobu/noc za celé obdobie rezervácie (najmenej vo výške uvedenej v bode 3 Zmluvy) napriek tomu, že
rezervácia bola zrušená.

Za zrušenie rezervácie izieb podľa bodu 3 Zmluvy po 15.04.2014 nad rozsah uvedený v bode 5 Zmluvy bude
Hotel účtovať Rezervujúcemu poplatok vo výške 100% ceny všetkých rezervovaných izieb za každú rezervovanú
izbu/osobu/noc za celé obdobie rezervácie.
V prípade skrátenia doby ubytovania dohodnutej v bode 3 Zmluvy ako obdobie rezervácie bude účtovaný storno
poplatok vo výške 100% štandardnej ceny každej rezervovanej izby/osobu/noc za každý deň obdobia rezervácie
aj napriek skráteniu doby rezervácie.
6.

Storno podmienky podľa bodu 5 Zmluvy sa vzťahujú rovnako aj na stravovanie skupiny.

7.

Rezervujúci je zodpovedný ako spoludlžník pri vzniku akejkoľvek škody na majetku Hotela, ktorá bola spôsobená
osobami, pre ktoré bolo ubytovanie na základe tejto Zmluvy rezervované (klienti). Všetky vzniknuté pohľadávky
za poskytnuté extra služby nad rámec Rezervujúcim objednaných služieb si hradia klienti na základe dohody
s Hotelom.

8.

Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba dohodou Zmluvných strán v písomnej forme, ktorá bude podpísaná
oboma Zmluvnými stranami.

9.

Ak nebolo dohodnuté inak, adresa Rezervujúceho uvedená v záhlaví Zmluvy, bude považovaná za fakturačnú
adresu Rezervujúceho, na ktorú mu bude faktúra prípadne iné písomnosti podľa tejto Zmluvy doručované.
Rezervujúci je povinný bezodkladne písomne informovať Hotel o zmene jeho sídla resp. fakturačných údajov, inak
zodpovedá za škodu tým spôsobenú.

10.

V prípade, že ktorékoľvek z ustanovení tejto Zmluvy, ktoré netvorí jej podstatnú náležitosť, je neplatné, prípadne
sa stane neplatné, alebo bude príslušným súdom vyhlásené za neplatné, či už vcelku alebo v časti, nemá to a ani
to nebude mať vplyv na iné ustanovenia tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto neplatné
ustanovenie novým platným ustanovením, tak aby bol dodržaný hospodársky účel Zmluvy a zámer sledovaný
zmluvnými stranami pri uzatvorení tejto Zmluvy.

11.

V prípade výnimočného stavu si Hotel vyhradzuje právo jednostranne odstúpiť od Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy
je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Pre doručovanie odstúpenia od Zmluvy platia v tomto
prípade rovnaké podmienky týkajúce sa jeho doručenia ako sú uvedené v bode 4 Zmluvy.

12.

Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky a všetky spory
vzniknuté z právnych vzťahov vyplývajúcich zo Zmluvy alebo súvisiacich so Zmluvou, vrátane všetkých právnych
vzťahov, nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia, nárokov na náhradu škody, sporov o platnosť, výklad
a zánik Zmluvy predložia na rozhodnutie príslušnému súdu Slovenskej republiky podľa právneho poriadku
Slovenskej republiky.
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Podpisy zmluvných strán :

---------------------------------------------------––Rezervujúci (pečiatka, podpis)

------------------------------------------------––––
HOTEL BRATISLAVA (pečiatka, podpis)

---------------------------------------------------(Miesto, Dátum)

---------------------------------------------------(Miesto, Dátum)

---------------------------------------------------prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. - generálny riaditeľ

---------------------------------------------------Ing. Viola Vančová, konateľ

