UBYTOVACÍ PORIADOK

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3,
810 05 Bratislava 15 (ďalej len „ÚNMS SR“) môže v priestoroch budovy nachádzajúcej
sa na adrese Karloveská 63, 842 55 Bratislava, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva
č. 5467, evidovaná Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom, okres
Bratislava IV, obec Bratislava – m. č. Karlova Ves, katastrálne územie Karlova Ves,
súpisné číslo 3263 (ďalej len „Budova“) ubytovať svojich zamestnancov a zamestnancov
organizácii v pôsobnosti ÚNMS SR (ďalej len „ubytovaný“).
2. Ubytovaný pri ubytovaní vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť zariadení
v izbe a prípadné poruchy ihneď nahlási na recepcii Budovy.
3. ÚNMS SR zabezpečuje upratovanie izby ubytovaného. Ubytovaný je povinný používať
vlastné posteľné prádlo.
4. Ubytovaný je povinný užívať priestory vyhradené mu na ubytovanie a plnenia spojené
s ubytovaním riadne a v týchto priestoroch nesmie ubytovaný bez súhlasu ÚNMS SR
vykonávať žiadne podstatné zmeny.
5. Ubytovaný má právo užívať priestory, ktoré mu boli na ubytovanie vyhradené, ako aj
užívať spoločné priestory ubytovacieho zariadenia a používať služby, ktorých
poskytovanie je s ubytovaním spojené.
6. Poverený pracovník ÚNMS SR má právo vstúpiť do izby ubytovaného počas trvania
pobytu len v nevyhnutných prípadoch. Ubytovaný má časovo neobmedzený prístup do
ubytovacích priestorov cez vrátnicu Budovy.
7. ÚNMS SR zodpovedá za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach
v rozsahu a za podmienok uvedených v § 433 Občianskeho zákonníka. Za klenoty,
peniaze a iné cennosti zodpovedá ÚNMS SR podľa § 434 Občianskeho zákonníka len
do výšky ustanovenej vykonávacím predpisom k Občianskemu zákonníku, okrem
prípadov spôsobenia škody zamestnancami ÚNMS SR a vzatia veci do úschovy ÚNMS
SR, kedy ÚNMS SR zodpovedá do výšky hodnoty predmetu.
8. Návštevníci ubytovaného sa môžu zdržiavať v ubytovacích priestoroch Budovy po
preukázaní totožnosti a zaevidovaní príslušným zamestnancom vrátnice Budovy v čase
od 08:00 h do 22:00 h. Ubytovaný odprevadí hosťa na recepciu, kde sa na vrátnici
Budovy zaeviduje odchod hosťa ubytovaného. Návštevy ubytovaného v priestoroch
vstupnej haly nie sú časovo obmedzené.
9. Ubytovaný v posledný deň ubytovania odovzdá kľúče zamestnancovi vrátnice Budovy
na recepcii v Budove, a to najneskôr do 09:00 h príslušného dňa a v tom čase sa z izby
vysťahuje a odovzdá ju v stave v akom ju prevzal s prihliadnutím na bežné
opotrebovanie.
10. Na izbe alebo v spoločenských priestoroch nesmie ubytovaný premiestňovať zariadenie,
vykonávať opravy, alebo akékoľvek zásahy do telefónnych prístrojov, rozhlasových
alebo televíznych prijímačov, prípadne do elektrickej siete, alebo inej inštalácie.
11. V objekte Budovy a osobitne na izbe nie je ubytovanému povolené používať vlastné
elektrické spotrebiče, mimo tých, ktoré slúžia k osobnej hygiene ubytovaného (holiace
strojčeky, sušiče vlasov a pod.).
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V Budove, ako aj v ostatných vnútorných priestoroch Budovy je fajčenie zakázané.
V čase od 22:00 h do 06:00 h je ubytovaný povinný dodržiavať nočný kľud.
Ubytovanie s domácim zvieraťom je zakázané.
V prípade ak ubytovaný alebo jeho hosť spôsobí škodu na zariadení Budovy, alebo na
zariadení izby, v ktorej je ubytovaný, je povinný nahradiť škodu v zmysle príslušných
ustanovení Občianskeho zákonníka.
16. V prípade straty, poškodenia alebo zničenia hmotného majetku, inventáru alebo
zvereného majetku (napr. nábytok, kľúč - karta a pod.) bez ohľadu či k tomu došlo
úmyselne alebo z nedbanlivosti, zodpovedá za škodu osoba, ktorá ju spôsobila.
17. V prípade ak dôjde k skončeniu ubytovania v priebehu mesiaca, je ÚNMS SR povinný
vystaviť faktúru na alikvotnú časť pomerne podľa počtu dní počas, ktorých bol ubytovaný
v Budove ubytovaný.
18. ÚNMS SR si vyhradzuje právo na úpravu výšky ceny za ubytovanie v prípade
objektívneho nárastu cien energií a nákladov potrebných na zabezpečenie služieb
spojených s ubytovaním. Takto upravená cena za ubytovanie bude platná od prvého
dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom ÚNMS SR doručil
ubytovanému písomné oznámenie o úprave ceny za ubytovanie.
19. Ubytovanie zaniká na základe písomnej dohody ÚNMS SR a ubytovaného, skončením
pracovného, štátnozamestnaneckého alebo obdobného vzťahu ubytovaného s ÚNMS
SR alebo organizáciou v pôsobnosti ÚNMS SR alebo na základe písomného
jednostranného oznámenia o ukončení ubytovania s uvedením dňa, ku ktorému
ubytovanie zaniká.
20. ÚNMS SR si vyhradzuje právo na zmenu tohto Ubytovacieho poriadku.
21. Tento ubytovací poriadok nahrádza Ubytovací poriadok zo dňa 30.03.2016 a je platný
od 10. januára 2017.
12.
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V Bratislave, dňa 9. januára 2017

............................................................
Ing. Pavol Pavlis
predseda úradu
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