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Doplnok č. 5
k smernici pre vykonávanie podnikateľskej činnosti v študentskom domove
Akadémie umení v Banskej Bystrici
Smernica AU č. 56 pre vykonávanie podnikateľskej činnosti v Študentskom domove Akadémie
umení v Banskej Bystrici sa s účinnosťou od 1. januára 2012, na základe zmeny sadzby dane
za ubytovanie, ku ktorej zmene došlo prijatím Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská
Bystrica 17/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady m e n í a
d o p ĺ ň a takto:
I.
V článku. II. ods. 1 v celosti ruší pôvodné znenie a nahrádza sa novým znením, ktoré znie:
„ II.
Cenník ubytovania v študentskom domove AU
Cena za ubytovanie pre pedagóga AU a študenta AU je 7,70 € za jednu osobu, jedno lôžko
a jednu noc na izbe. Cena za ubytovanie za jednu osobu za jeden deň, pri troch a viac
prenocovaniach môže byť stanovená na 11,07 €. Cena za ubytovanie pre hosťa za jedno lôžko
a jednu noc je 12,77 €. Mesačný nájom pre pedagóga AU za jedno lôžko a jeden kalendárny
mesiac je 50 €. Mesačný nájom pre pedagóga AU za dve lôžka na izbe a jeden kalendárny
mesiac je 100 €. Mesačný nájom pre študenta AU počas letných prázdnin je 86,30 € za jedno
lôžko a jeden kalendárny mesiac. Mesačný nájom pre hosťa za jedno lôžko, dve osoby na izbe
a jeden kalendárny mesiac je 117,10 €. Mesačný nájom pre hosťa za jedno lôžko, jednu osobu
na izbe a jeden kalendárny mesiac je 139,70 €. Cena pre hosťa za jedno lôžko a jednu noc
v nadštandardnej izbe je 27,47 €. Rozpis cien s uvedením ceny bez DPH, 20% DPH, ceny
s DPH, daňovej povinnosť k dani za ubytovanie vo výške 1 € za 1 osobu a 1 noc je uvedený
v nasledovnej tabuľke „Rozpis cenníka poplatkov za ubytovanie v ŠD AU pre pedagógov AU,
študentov AU a hostí v EURO“.

Rozpis cenníka poplatkov za ubytovanie v ŠD AU
pre pedagógov AU, študentov AU a hostí v EURO

Cena
bez
DPH
Cena za 1 deň pre pedagóga AU
a študenta AU

6,42 €

DPH

Cena
s DPH

Daňová
povinnosť k dani
za ubytovanie

Cena spolu v
€

1,28 €

7,70 €

bez daňovej
povinnosti

7,70 €

1,68 €

10,07 €

1,00 €

11,07 €

1,96 €

11,77 €

1,00 €

12,77 €

8,33 €

50 €

bez daňovej
povinnosti

50,00 €

83,33 €

16,67 €

100 €

bez daňovej
povinnosti

100,00 €

Mesačný nájom pre študenta
AU počas letných prázdnin
1 osoba/1 lôžko/1 kal. mesiac

71,92 €

14,38 €

86,30 €

bez daňovej
povinnosti

86,30 €

Mesačný nájom pre hosťa
1 osoba/1 lôžko/2 osoby na izbe/1
kal. mesiac

72,58 €

14,52 €

87,10 €

30 €

117,10 €

Mesačný nájom pre hosťa
1 osoba/1 lôžko/1 osoba na izbe/1
kal. mesiac

91,42 €

18,28 €

109,70 €

30 €

139,70 €

Cena za 1 deň pre hosťa
1 osoba/1 lôžko/1 noc
v nadštandardnej izbe

22,06 €

4,41 €

26,47 €

1,00 €

27,47 €

1 osoba/1 lôžko/1 noc
Cena za 1 deň pre hosťa
8,39 €
1 osoba/3 a viac prenocovaní
____________________________
Cena za 1 deň pre hosťa
9,81 €
1 osoba/1 lôžko/1 noc
Mesačný nájom pre pedagóga
41,67 €
AU a študenta AU
1 osoba/1 lôžko/1 kal. mesiac
Mesačný nájom pre pedagóga
AU
1 osoba/2 lôžka/1 kal. mesiac

III.

1. Doplnok č. 5 k smernici AU č. 56 pre vykonávanie podnikateľskej činnosti v ŠD AU
je nedeliteľnou súčasťou smernice AU č. 56
2. Tento doplnok č. 5 nadobúda platnosť a účinnosť od 1. januára 2012.

V Banskej Bystrici 28. decembra 2011

doc. Mgr. art. Matúš Oľha, PhD.
rektor AU

Rozdeľovník k doplnku č. 5 k smernici č. 56 :
rektor AU
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kvestorka AU

...................................................

riaditeľka ŠD

....................................................

