
 

Informácia o forme a spôsoboch využitia ubytovacích kapacít na prechodné ubytovanie v ubytovacom zariadení NÚSCH, a.s., Vlárska ulica č. 
9, Bratislava, 22.04.2016 

Informácia o forme a spôsoboch využitia ubytovacích kapacít na prechodné ubytovanie v 

ubytovacom zariadení NÚSCH, a.s., Vlárska ulica č. 9, Bratislava 

 

Ubytovacie zariadenie vo vlastníctve spoločnosti NÚSCH, a.s., slúži  na prechodné ubytovacie 

účely prednostne zamestnancom NÚSCH, a.s. V záujme efektívneho využitia tohto účelového 

zariadenia v čase voľných kapacít slúži aj na prechodné ubytovanie osôb nezamestnaných v 

NÚSCH, a.s. V rámci poskytovania ubytovacích služieb je dôsledne dodržiavaná zásada 

priority ubytovania zamestnancov NÚSCH, a.s. 

Spôsob a postup vzniku a trvanie prechodného ubytovania upravuje Interný predpis NÚSCH, 

a.s. – Ubytovací poriadok NÚSCH, a.s. (t.č. je aktálne 7. vydanie, účinnosť  01.07.2015), 

vrátane príloh: Cenník ubytovania, Zmluva o ubytovaní, Dodatok k zmluve o ubytovaní, 

Dohoda o zrážkach zo mzdy. 

Doba trvania zmluvy o obytovaní je so zamestnancami dohodnutá najdlhšie po dobu trvania 

pracovného pomeru a u cudzích osôb (nezamestnancov NÚSCH, a.s.) sa zmluvy uzatvárajú na 

dobu predbežne tri (3) kalendárne mesiace s možnosťou využitia práva (opcie) na ďalšie 

obdobie za predpokladu, že sa o ubytovanie neuchádza/jú  zamestnanec/ci/ NÚSCH, a.s. 

Aktuálny Cenník ubytovacích služieb bol schválený uznesením predstavenstva NÚSCH, a.s., 

na riadnom zasadnutí predstavenstva dňa 29.4.2015 na základe návrhu členov komisie 

NÚSCH, a.s., zo dňa 29.04.2015 s účinnosťou od 01.07.2015. Cena ubytovania je stanovená 

Cenníkom pre ubytovacie služby pevnou sumou na jeden  kalendárny mesiac:  

v jednolôžkovej  izbe  ........ pre zamestnanca v sume  .....  173,00 € 

                                     pre cudzieho užívateľa v sume .....  210,00 € 

v dvojlôžkovej izbe ............ pre dvoch (2) zamestnancov v sume .....  232,00 € 

                                     pre 1. zamestnanca + cudzí užívateľ .....  262,00 € 

                                    pre 2. cudzích užívateľov v sume  .....  292,00 € 

 

V záujme zvýšenia kvality a transparentnej evidencie uchádzačov o dočasne ubytovanie bola 

zriadená ubytovacia komisia – poradný orgán GR. Úlohou komisie je evidencia každého 

uchádzača o prechodné ubytovanie a odporúčajúci návrh na uzavretie ubytovacej zmluvy 

rešpektujúc princíp priority u záujemcu, ktorý je zamestnancom NÚSCH, a.s. 

Členovia komisie sú: 

1. Mgr. Marta Hartonová, predsedníčka odborovej organizácie NÚSCH, a.s. 

2. Marta Karkošiaková, ubytovacia referentka 

3. PhDr. Oľga Sekaninová, námestníčka GR NÚSCH, a.s. pre ošetrovateľstvo 

4. PhDr. Gabriela Šuttová, členka dozornej rady NÚSCH, a.s. 

 

Žiadosti o ubytovanie sa podávajú s doručením do podateľne NÚSCH, a.s., Pod Krásnou 

hôrkou 1, 833 48  Bratislava. 


