Doba platnosti: Od 01.01.2019 (a aktuálne platný cenník ubytovania)

Cenník ubytovania v študentskom domove AU
Rozpis cien s uvedením ceny bez DPH, 10% 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
DPH

Cena
s DPH

Daňová
povinnosť
k dani

Cena spolu
v€

za ubytovanie
Cena za 1 deň pre pedagóga AU
a študenta AU

7,00 €

0,70 €

9,09 €

7,70 €

bez daňovej
povinnosti

7,70 €

0,91 € 10,00 €

1,00 €

11,00 €

10,91 €

1,09 € 12,00 €

1,00 €

13,00 €

45,45 €

4,55 €

50 €

bez daňovej
povinnosti

50,00 €

90,91 €

9,09 €

100 €

bez daňovej
povinnosti

100,00 €

78,18 €

7,82 € 86,00 €

bez daňovej
povinnosti

86,00 €

76,36 €

7,64 € 84,00 €

29 €

113,00 €

1 osoba/1 lôžko/1 noc
Cena za 1 deň pre hosťa
1 osoba/3 a viac prenocovaní
____________________________
Cena za 1 deň pre hosťa
1 osoba/1 lôžko/1 noc
Mesačný nájom pre pedagóga AU
a študenta AU
1 osoba/1 lôžko/1 kal. mesiac
Mesačný nájom pre pedagóga
AU
1 osoba/2 lôžka/1 kal. mesiac
Mesačný nájom pre študenta AU
počas letných prázdnin
1 osoba/1 lôžko/1 kal. mesiac
Mesačný nájom pre hosťa
1 osoba/1 lôžko/2 osoby na
izbe//1 kal. mesiac/29
prenocovaní

Mesačný nájom pre hosťa

79,09 €

7,91 € 87,00 €

30 €

117,00 €

81,82 €

8,18 € 90,00 €

31 €

121,00 €

96,36 €

9,64 €

106,00

29 €

135,00 €

99,09 €

9,91 €

109,00
€

30 €

139,00 €

102,73 € 10,27 € 113,00
€

31 €

144,00 €

1,00 €

27,00 €

1 osoba/1 lôžko/2 osoby na
izbe//1 kal. mesiac/30
prenocovaní
Mesačný nájom pre hosťa
1 osoba/1 lôžko/2 osoby na
izbe//1 kal. mesiac/31
prenocovaní
Mesačný nájom pre hosťa
1 osoba/1 lôžko/1 osoba na
izbe//1 kal. mesiac/29
prenocovaní
Mesačný nájom pre hosťa
1 osoba/1 lôžko/1 osoba na
izbe//1 kal. mesiac/30
prenocovaní
Mesačný nájom pre hosťa
1 osoba/1 lôžko/1 osoba na
izbe/1 kal. mesiac/ 31
prenocovaní
Cena za 1 deň pre hosťa

23,64 €

2,36 € 26,00 €

1 osoba/1 lôžko/1 noc
v nadštandardnej izbe

...................................................................................................................................................................
Doba platnosti: od 01.05.2018 do 01.01.2019

Cenník ubytovania v študentskom domove AU
Výška ceny mesačného nájmu pre hosťa sa môže upraviť tzn. navýšiť alebo znížiť o alikvotnú
cenu z mesačného nájmu 139,70 € pre hosťa za jedno lôžko, jednu osobu na izbe a 30
prenocovaní, tiež výška ceny mesačného nájmu pre hosťa 117,10 € sa môže upraviť tzn.
navýšiť alebo znížiť o alikvotnú cenu z mesačného nájmu pre hosťa za jedno lôžko, dve osoby
na izbe a 30 prenocovaní. 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

DPH

Cena
s DPH

Daňová
povinnosť k dani

Cena spolu
v€

za ubytovanie
Cena za 1 deň pre pedagóga AU
a študenta AU

6,42 € 1,28 €

7,70 €

bez daňovej
povinnosti

7,70 €

8,39 €

1,68 €

10,07 €

1,00 €

11,07 €

9,81 €

1,96 €

11,77 €

1,00 €

12,77 €

50 €

bez daňovej
povinnosti

50,00 €

100 €

bez daňovej
povinnosti

100,00 €

bez daňovej
povinnosti

86,30 €

70,17 € 14,03 € 84,20 €

29 €

113,20 €

72,58 € 14,52 € 87,10 €

30 €

117,10 €

75,00 € 15,00 € 90,00 €

31 €

121,00 €

1 osoba/1 lôžko/1 noc
Cena za 1 deň pre hosťa
1 osoba/3 a viac prenocovaní
____________________________
Cena za 1 deň pre hosťa
1 osoba/1 lôžko/1 noc
Mesačný nájom pre pedagóga AU 41,67 € 8,33 €
a študenta AU
1 osoba/1 lôžko/1 kal. mesiac
Mesačný nájom pre pedagóga
AU

83,33 € 16,67 €

1 osoba/2 lôžka/1 kal. mesiac
Mesačný nájom pre študenta AU 71,92 € 14,38 € 86,30 €
počas letných prázdnin
1 osoba/1 lôžko/1 kal. mesiac
Mesačný nájom pre hosťa
1 osoba/1 lôžko/2 osoby na
izbe//1 kal. mesiac/29
prenocovaní
Mesačný nájom pre hosťa
1 osoba/1 lôžko/2 osoby na
izbe//1 kal. mesiac/30
prenocovaní
Mesačný nájom pre hosťa
1 osoba/1 lôžko/2 osoby na
izbe//1 kal. mesiac/31
prenocovaní

Mesačný nájom pre hosťa

88,37 € 17,67 €

106,04

29 €

135,04 €

91,42 € 18,28 € 109,70
€

30 €

139,70 €

94,47 € 18,89 € 113,36
€

31 €

144,36 €

1,00 €

27,47 €

1 osoba/1 lôžko/1 osoba na
izbe//1 kal. mesiac/29
prenocovaní
Mesačný nájom pre hosťa
1 osoba/1 lôžko/1 osoba na
izbe//1 kal. mesiac/30
prenocovaní
Mesačný nájom pre hosťa
1 osoba/1 lôžko/1 osoba na
izbe/1 kal. mesiac/ 31
prenocovaní
Cena za 1 deň pre hosťa

22,06 € 4,41 €

26,47 €

1 osoba/1 lôžko/1 noc
v nadštandardnej izbe

.................................................................................................................................................................
Doba platnosti: od 01.01.2012 do 01.05.2018

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

DPH

Cena
s DPH

Daňová
povinnosť k dani

Cena spolu
v€

za ubytovanie

Cena za 1 deň pre pedagóga AU
a študenta AU

6,42 € 1,28 €

7,70 €

bez daňovej
povinnosti

7,70 €

8,39 €

1,68 €

10,07 €

1,00 €

11,07 €

9,81 €

1,96 €

11,77 €

1,00 €

12,77 €

50 €

bez daňovej
povinnosti

50,00 €

100 €

bez daňovej
povinnosti

100,00 €

bez daňovej
povinnosti

86,30 €

72,58 € 14,52 € 87,10 €

30 €

117,10 €

91,42 € 18,28 € 109,70
€

30 €

139,70 €

1,00 €

27,47 €

1 osoba/1 lôžko/1 noc
Cena za 1 deň pre hosťa
1 osoba/3 a viac prenocovaní
____________________________
Cena za 1 deň pre hosťa
1 osoba/1 lôžko/1 noc
Mesačný nájom pre pedagóga AU 41,67 € 8,33 €
a študenta AU
1 osoba/1 lôžko/1 kal. mesiac
Mesačný nájom pre pedagóga
AU

83,33 € 16,67 €

1 osoba/2 lôžka/1 kal. mesiac
Mesačný nájom pre študenta AU 71,92 € 14,38 € 86,30 €
počas letných prázdnin
1 osoba/1 lôžko/1 kal. mesiac
Mesačný nájom pre hosťa
1 osoba/1 lôžko/2 osoby na
izbe/1 kal. mesiac
Mesačný nájom pre hosťa
1 osoba/1 lôžko/1 osoba na
izbe/1 kal. mesiac
Cena za 1 deň pre hosťa

22,06 € 4,41 €

26,47 €

1 osoba/1 lôžko/1 noc
v nadštandardnej izbe

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

Doba platnosti: od 01.01.2011 do 01.01.2012
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 10,40 €. Cena za ubytovanie pre hosťa za jedno
lôžko a jednu noc je 12,10 €. 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 97 €. Mesačný nájom pre hosťa za jedno lôžko,
jednu osobu na izbe a jeden kalendárny mesiac je 119,60 €. Cena pre hosťa za jedno lôžko
a jednu noc v nadštandardnej izbe je 26,80 €. Rozpis cien s uvedením ceny bez DPH, 20%
DPH, ceny s DPH, daňovej povinnosť k dani za ubytovanie 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

DPH

Cena
s DPH

Daňová
povinnosť k dani

Cena spolu
v€

za ubytovanie
Cena za 1 deň pre pedagóga AU
a študenta AU

6,42 € 1,28 €

7,70 €

bez daňovej
povinnosti

7,70 €

8,39 €

1,68 €

10,07 €

0,33 €

10,40 €

9,81 €

1,96 €

11,77 €

0,33 €

12,10 €

50 €

bez daňovej
povinnosti

50,00 €

100 €

bez daňovej
povinnosti

100,00 €

1 osoba/1 lôžko/1 noc
Cena za 1 deň pre hosťa
1 osoba/3 a viac prenocovaní
____________________________
Cena za 1 deň pre hosťa
1 osoba/1 lôžko/1 noc
Mesačný nájom pre pedagóga AU 41,67 € 8,33 €
a študenta AU
1 osoba/1 lôžko/1 kal. mesiac
Mesačný nájom pre pedagóga
AU
1 osoba/2 lôžka/1 kal. mesiac

83,33 € 16,67 €

Mesačný nájom pre študenta AU 71,92 € 14,38 € 86,30 €
počas letných prázdnin

bez daňovej
povinnosti

86,30 €

72,58 € 14,52 € 87,10 €

9,90 €

97,00 €

91,42 € 18,28 € 109,70
€

9,90 €

119,60 €

22,06 € 4,41 €

0,33 €

26,80 €

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

26,47 €

1 osoba/1 lôžko/1 noc
v nadštandardnej izbe

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

Doba platnosti: od 01.07.2010 do 01.01.2011
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 10,29 €. Cena za ubytovanie pre hosťa za jedno
lôžko a jednu noc je 12 €. 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 96,29 €. Mesačný nájom pre hosťa za jedno lôžko, jednu osobu
na izbe a jeden kalendárny mesiac je 118, 70 €. Cena pre hosťa za jedno lôžko a jednu noc
v nadštandardnej izbe je 26,56 €. Rozpis cien s uvedením ceny bez DPH, DPH, ceny s DPH,
daňovej povinnosť k dani za ubytovanie 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

DPH

Cena
s DPH

Daňová
povinnosť k dani

Cena spolu
v€

za ubytovanie
Cena za 1 deň pre pedagóga AU
a študenta AU
1 osoba/1 lôžko/1 noc

6,47 € 1,23 €

7,70 € bez daňovej
povinnosti

7,70 €

Cena za 1 deň pre hosťa

8,37 €

1,59 €

9,96 €

0,33 €

10,29 €

9,81 €

1,86 €

11,67 €

0,33 €

12,00 €

1 osoba/3 a viac prenocovaní
____________________________
Cena za 1 deň pre hosťa
1 osoba/1 lôžko/1 noc
Mesačný nájom pre pedagóga AU
a študenta AU

42,02 7,98 €
€

50 € bez daňovej
povinnosti

50,00 €

84,03 € 15,97 €

100 € bez daňovej
povinnosti

100,00 €

Mesačný nájom pre študenta AU 72,53 € 13,77 €
počas letných prázdnin

86,30 € bez daňovej
povinnosti

86,30 €

1 osoba/1 lôžko/1 kal. mesiac
Mesačný nájom pre pedagóga
AU
1 osoba/2 lôžka/1 kal. mesiac

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

72,60 € 13,79 €

86,39
€

9,90 €

96,29 €

91,43 € 17,37 €

108,80
€

9,90 €

118,70 €

22,04 €

26,23 €

0,33 €

26,56 €

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

4,19 €

1 osoba/1 lôžko/1 noc
v nadštandardnej izbe

............................................................................................................................................................
Doba platnosti: od 16.03.2009 do 01.07.2010
Cenník ubytovania v študentskom domove AU
Cena za ubytovanie pre pedagóga AU a študenta AU je 6,64 € (200,04 Sk) za jednu osobu, jedno lôžko
a jednu noc na izbe. Cena za ubytovanie pre hosťa za jednu prístelku a jednu noc, tiež cena za jeden
deň/3 a viac prenocovaní je 10,29 € (310 Sk). Cena za ubytovanie pre hosťa za jedno lôžko a jednu noc
je 12 € (361,51 Sk). Mesačný nájom pre pedagóga AU za prístelku a jeden kalendárny mesiac je 39,83
€ (1 199,92 Sk). Mesačný nájom pre pedagóga AU za jedno lôžko a jeden kalendárny mesiac je 43,15 €
( 1 299,94 Sk). Mesačný nájom pre pedagóga AU za dva lôžka na izbe a jeden kalendárny mesiac je
86,30 € (2 599,87 Sk). Mesačný nájom pre hosťa za jedno lôžko, dve osoby na izbe a jeden kalendárny
mesiac je 96,29 € (2 900,83 Sk). Mesačný nájom pre hosťa za jedno lôžko, jednu osobu na izbe a jeden
kalendárny mesiac je 118, 70 € ( 3 575,96 Sk). Cena pre hosťa za jedno lôžko a jednu noc v apartmáne

je 26,56 € (800 Sk). Rozpis cien s uvedením ceny bez DPH, DPH, ceny s DPH, daňovej povinnosť k dani
za ubytovanie, je uvedený v tabuľke „Rozpis cenníka poplatkov za ubytovanie v ŠD AU pre pedagógov
AU, študentov AU a hostí v Sk a EURO“.
Rozpis cenníka poplatkov za
ubytovanie v ŠD AU pre
pedagógov AU, študentov AU a
hostí v Sk a EURO

Cena za 1 deň pre pedagóga AU
a študenta AU

DPH
Cena
bez DPH

Cena
s DPH

Daňová
povinnosť k dani
za ubytovanie

Cena spolu
Cena
spolu v €
v Sk

5,58 €

1,06 €

6,64 € bez daňovej
povinnosti

6,64 €

200,04 Sk

8,37 €

1,59 €

9,96 €

0,33 €

10,29 €

310 Sk

9,81 €

1,86 €

11,67 €

0,33 €

12,00 €

361,51 Sk

33,47 €

6,36 €

39,83 € bez daňovej
povinnosti

39,83 € 1 199,92 Sk

36,26 €

6,89 €

43,15 € bez daňovej
povinnosti

43,15 € 1 299,94 Sk

72,52 €

13,78 €

86,30 € bez daňovej
povinnosti

86,30 € 2 599,87 Sk

72,60 €

13,79 €

86,39 €

9,90 €

96,29 € 2 900,83 Sk

91,43 €

17,37 €

108,80 €

9,90 €

118,70 € 3 575,96 Sk

22,04 €

4,19 €

26,23 €

0,33 €

1 osoba/1 lôžko/1 noc
Cena za 1 deň pre hosťa
1 osoba/1 prístelka/1 noc,
3 a viac prenocovaní
____________________________
Cena za 1 deň pre hosťa
1 osoba/1 lôžko/1 noc
Mesačný nájom pre pedagóga
AU
1 osoba/1 prístelka/1 kal. mesiac
Mesačný nájom pre pedagóga AU
1 osoba/1 lôžko/1 kal. mesiac
Mesačný nájom pre pedagóga
AU
1 osoba/2 lôžka/1 kal. mesiac
Mesačný nájom pre hosťa
1 osoba/1 lôžko/2 osoby na
izbe/1 kal. mesiac
Mesačný nájom pre hosťa
1 osoba/1 lôžko/1 osoba na
izbe/1 kal. mesiac
Cena za 1 deň pre hosťa
1 osoba/1 lôžko/1 noc v
apartmáne

Konverzný kurz 1 € = 30,1260 Skk

26,56 €

800,00 Sk

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

Doba platnosti: od 16.03.2009 do 01.07.2010
Cenník ubytovania v študentskom domove AU
1. Cena za ubytovanie je stanovená vo výške 300 ,- Sk (252,10 Sk + 19% DPH v sume 47,90
Sk + 10 Sk daň mestu za ubytovanie za jednu osobu a jednu noc), za jednu osobu za
každé lôžko na izbe. Cena za prístelku je vo výške 270,- Sk (226,90 Sk + 19% DPH v sume
43,10 Sk + 10 Sk daň mestu za ubytovanie za jednu osobu a jednu noc), za jeden deň podľa
zák. č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, s možnou dohodou zľavy vo
výške podľa čl. II. odsek 2 a odsek 3 tejto smernice. Pri platbe v EURO je cena stanovená
dohodou, minimálne 10 EURO za osobu a noc, pričom kurz jedného EURA musí byť denne
stanovený štátnou pokladnicou a príjmový pokladničný doklad vypísaný v EURO bude
doplnený dokladom aktuálneho kurzu zo štátnej pokladne. Rozpis cenníka poplatkov za
ubytovanie hostí s určením možných zľavnených cien v Sk a rozpis cenníka poplatkov za
ubytovanie pre hostí v EURO je nasledovné:
Rozpis cenníka poplatkov za
ubytovanie pre hostí
s určením možných
zľavnených cien v Sk

Cena bez DPH

DPH

Cena s DPH
za
ubytovanie

Daňová
povinnosť
k dani za
ubytovanie

Cena
spolu

Cena za 1 deň
1 osoba/lôžko/1 noc
Cena za 1 deň
1 osoba/lôžko/1 noc
Cena za 1 deň
1 osoba/lôžko/1 noc
Cena za 1 deň
1 osoba/lôžko/1 noc
Cena za 1 deň
1 osoba/lôžko/1 noc
Cena za 1 deň
1 osoba/lôžko/1 týždeň
Mesačný nájom
1 osoba/lôžko/1 mesiac

168,10 Sk

31,90 Sk

200 Sk

10 Sk za 1 noc

210 Sk

240 Sk

38,30 Sk

201,70 Sk

10 Sk za 1 noc

250 Sk

250 Sk

33,90 Sk

216,10 Sk

10 Sk za 1 noc

260 Sk

226,90 Sk

43,10 Sk

270 Sk

10 Sk za 1 noc

280 Sk

252,10 Sk

47,90 Sk

300 Sk

10 Sk za 1 noc

310 Sk

504,20 Sk

95,80 Sk

600 Sk

670 Sk

1302,50 Sk

247,50 Sk

1550 Sk

10 x počet nocí
v týždni
10,- Sk x počet
nocí
v mesiaci

Rozpis cenníka
poplatkov za ubytovanie
pre hostí v EURO €

Cena bez
DPH

Cena za 1 deň
1 osoba/lôžko/1 noc

Denný
kurzový
lístok

Rozpis cenníka
poplatkov za ubytovanie
pre hostí s určením

Cena bez
DPH

DPH

DPH

Cena s DPH
za ubytovanie

Cena s DPH
za ubytovanie

1860 Sk

Daňová
povinnosť
k dani za
ubytovanie

Cena spolu

10 Sk za 1 noc

25 €

Daňová
povinnosť

Cena spolu

možných zľavnených
cien v EURO €
Cena za 1 deň
1 osoba/lôžko/1 noc
Cena za 1 deň
1 osoba/lôžko/1 noc
Cena za 1 deň
1 osoba/lôžko/1 noc

k dani za
ubytovanie
Denný
kurzový
lístok
Denný
kurzový
lístok
Denný
kurzový
lístok

10 Sk za 1 noc

10 €

10 Sk za 1 noc

15 €

10 Sk za 1 noc

20 €

Rozpis cenníka
poplatkov za ubytovanie
počas ak. roka pre
pedagógov

Cena bez DPH

DPH

Cena s DPH
za ubytovanie

Daňová
povinnosť
k dani za
ubytovanie

Cena spolu

Mesačný nájom
1 osoba/1 lôžko/1 mesiac
Mesačný nájom
1 osoba/2 lôžka/1 mesiac

1092,40 Sk

207,60 Sk

1300,- Sk

0 Sk

1300 Sk

2184,88 Sk

415,12 Sk

2600,- Sk

0 Sk

2600 Sk

............................................................................................................................................................
Doba platnosti: od 01.03.2006 do 16.03.2009

Cenník ubytovania v študentskom domove AU
1. Cena za ubytovanie je stanovená vo výške 300 ,- Sk (252,10 Sk + 19% DPH v sume 47,90
Sk + 10 Sk daň mestu za ubytovanie za jednu osobu a jednu noc), za jednu osobu za
každé lôžko na izbe. Cena za prístelku je vo výške 270,- Sk (226,90 Sk + 19% DPH v sume
43,10 Sk + 10 Sk daň mestu za ubytovanie za jednu osobu a jednu noc), za jeden deň podľa
zák. č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, s možnou dohodou zľavy vo
výške podľa čl. II. odsek 2 a odsek 3 tejto smernice. Pri platbe v EURO je cena stanovená
dohodou, minimálne 10 EURO za osobu a noc, pričom kurz jedného EURA musí byť denne
stanovený štátnou pokladnicou a príjmový pokladničný doklad vypísaný v EURO bude
doplnený dokladom aktuálneho kurzu zo štátnej pokladne. Rozpis cenníka poplatkov za
ubytovanie hostí s určením možných zľavnených cien v Sk a rozpis cenníka poplatkov za
ubytovanie pre hostí v EURO je nasledovné:
Rozpis cenníka poplatkov za
ubytovanie pre hostí
s určením možných
zľavnených cien v Sk

Cena bez DPH

DPH

Cena s DPH
za
ubytovanie

Daňová
povinnosť
k dani za
ubytovanie

Cena
spolu

Cena za 1 deň
1 osoba/lôžko/1 noc
Cena za 1 deň
1 osoba/lôžko/1 noc
Cena za 1 deň
1 osoba/lôžko/1 noc
Cena za 1 deň

168,10 Sk

31,90 Sk

200 Sk

10 Sk za 1 noc

210 Sk

240 Sk

38,30 Sk

201,70 Sk

10 Sk za 1 noc

250 Sk

250 Sk

33,90 Sk

216,10 Sk

10 Sk za 1 noc

260 Sk

226,90 Sk

43,10 Sk

270 Sk

10 Sk za 1 noc

280 Sk

1 osoba/lôžko/1 noc
Cena za 1 deň
1 osoba/lôžko/1 noc
Cena za 1 deň
1 osoba/lôžko/1 týždeň
Mesačný nájom
1 osoba/lôžko/1 mesiac

252,10 Sk

47,90 Sk

300 Sk

10 Sk za 1 noc

310 Sk

504,20 Sk

95,80 Sk

600 Sk

670 Sk

1302,50 Sk

247,50 Sk

1550 Sk

10 x počet nocí
v týždni
10,- Sk x počet
nocí
v mesiaci

Rozpis cenníka
poplatkov za ubytovanie
pre hostí v EURO €

Cena bez
DPH

Cena za 1 deň
1 osoba/lôžko/1 noc

Denný
kurzový
lístok

Rozpis cenníka
poplatkov za ubytovanie
pre hostí s určením
možných zľavnených
cien v EURO €
Cena za 1 deň
1 osoba/lôžko/1 noc

Cena bez
DPH

Cena za 1 deň
1 osoba/lôžko/1 noc
Cena za 1 deň
1 osoba/lôžko/1 noc

DPH

DPH

Cena s DPH
za ubytovanie

Cena s DPH
za ubytovanie

Denný
kurzový
lístok
Denný
kurzový
lístok
Denný
kurzový
lístok

1860 Sk

Daňová
povinnosť
k dani za
ubytovanie

Cena spolu

10 Sk za 1 noc

25 €

Daňová
povinnosť
k dani za
ubytovanie

Cena spolu

10 Sk za 1 noc

10 €

10 Sk za 1 noc

15 €

10 Sk za 1 noc

20 €

Rozpis cenníka
poplatkov za ubytovanie
počas ak. roka pre
pedagógov

Cena bez DPH

DPH

Cena s DPH
za ubytovanie

Daňová
povinnosť
k dani za
ubytovanie

Cena spolu

Mesačný nájom
1 osoba/1 lôžko/1 mesiac
Mesačný nájom
1 osoba/2 lôžka/1 mesiac

1092,40 Sk

207,60 Sk

1300,- Sk

0 Sk

1300 Sk

2184,88 Sk

415,12 Sk

2600,- Sk

0 Sk

2600 Sk

