Interná smernica číslo 4/2012
Upravujúca ceny za poskytované služby
v Stravovacom a ubytovacom zariadení Konventná 1
a v Účelovom zariadení - Vila Horský park
Ceny za poskytované služby v Stravovacom a ubytovacom zariadení Ekonomickej
univerzita v Bratislave - Konventná 1 (ďalej len SaUZ Konventná 1) a v Účelovom zariadení
Ekonomickej univerzita v Bratislave – Vila Horský park (ďalej len Vila Horský park), sa
stanovujú nasledovne:
1. Cenník prechodného ubytovania
1.1 Cena pre hostí1 Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len EU v Bratislave) v SaUZ
Konventná 1 na vlastné náklady a cudzích hostí podľa typu izby.

Typ izby
3 posteľová izba (spoločné sociálne zariadenie)
4 posteľová izba (spoločné sociálne zariadenie)
Apartmán 3 postele (spoločné sociálne zariadenie)
Apartmán 2 x 1 posteľové izby (umývadlo a spoločné
sociálne zariadenie)
Apartmán 2 postele (kuchyňa a sociálne zariadenie)

Hostia EUBA
cena s DPH
osoba/noc
10 Eur
10 Eur
10 Eur
15 Eur

Hostia cudzí
cena s DPH
osoba/noc
20 Eur
20 Eur
20 Eur
25 Eur

20 Eur

30 Eur

1.2 Cena pre hostí1 Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len EU v Bratislave) vo Vile
Horský park na vlastné náklady a cudzích hostí podľa typu izby.
Hostia EUBA
cena s DPH
osoba/noc
15 Eur
15 Eur
15 Eur
13 Eur
250 Eur/mesiac

Typ izby
A.02 Apartmán dvojlôžkový
A.01, A.03, A.04 Apartmán jednolôžkový
A.05, A.06 Apartmán dvojlôžkový
A.07 Apartmán jednolôžkový
Mesačné ubytovanie

Hostia cudzí
cena s DPH
osoba/noc
45 Eur
35 Eur
40 Eur
35 Eur
-

1.3 Zamestnanci EU v Bratislave na služobnej ceste – bezplatne.
1.4 Súčasťou ceny je daň z pridanej hodnoty.
1.5 EU v Bratislave je povinná odvádzať hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislava
daň za ubytovanie v zmysle § 37 a nasl. zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy č. 12/2007 z 13. decembra 2007 v znení nariadenia číslo 8/2008
z 15. 12. 2008 o dani za ubytovanie (ďalej len „VZN“) vo výške Eur 1,65 /osoba/noc.
O túto čiastku sa zvyšuje cena za ubytovanie.
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Hostia EU v Bratislave – účastníci konferencií, kongresov, seminárov, pracovných rokovaní a ďalších podujatí
EU v Bratislave, ak ich pobyt súvisí s hlavnou činnosťou EU v Bratislave

1

2. Cenník stravovacieho zariadenia SaUZ Konventná 1 a Vila Horský park
2.1 Poskytnutie stravovacích služieb v rámci EU v Bratislave:
a) zasadnutia Vedeckej rady EU v Bratislave a Kolégia rektora EU v Bratislave,
financované bezhotovostným spôsobom z dotačných a mimodotačných zdrojov hodnota surovinových nákladov vrátane DPH+ 10 % prirážka,
b) pracovné zasadnutia fakúlt, resp. pracovísk EU v Bratislave, financované
bezhotovostným spôsobom z dotačných a mimodotačných zdrojov – hodnota
surovinových nákladov vrátane DPH + 30 % prirážka.
2.2 Cena za poskytnutie stravovacích služieb pri súkromných akciách zamestnancov EU
v Bratislave, cudzích fyzických či právnických osôb, sa stanovujú v zmysle zákona č.
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2.3 Základom pre stanovenie ceny v bode 2.2 tejto smernice je kalkulácia nákladov plus
minimálne 50 % zisk z celkových nákladov. Súčasťou ceny je aj daň z pridanej hodnoty.
2.4 Nákladmi sú náklady na obstaranie zodpovedajúceho množstva:
a) priamych nákladov (materiálu, tovaru, surovín, obstaranie tovaru a služieb u tretích
osôb, údržba a oprava techniky, náklady obehu a pod.),
b) mzdové náklady a ostatné osobné náklady a odvody do fondov,
c) režijné náklady stanovené koeficientom (pomernou časťou ich použitia) podľa
konkrétneho prípadu, ako sú energie, kancelársky materiál, telefón, fax, pomerná
časť odpisov a pod.
2.5 Pri posudzovaní nákladov sa vychádza z vývoja obvyklej úrovne týchto nákladov v
porovnateľných ekonomických podmienkach s prihliadnutím na osobitosti daného tovaru
alebo služby.
2.6 Kalkuláciu konkrétnej akcie, vypracujú podľa bodu 2.3 a 2.4 tejto smernice vedúci
zamestnanci SaUZ Konventná 1 a Vila Horský park. Schvaľuje ju riaditeľka Centra
podnikateľských činností a univerzitných služieb EU v Bratislave (ďalej len CPČaUS EU
v Bratislave).
2.7 V SaUZ Konventná 1 sa poskytujú stravovacie služby – obedy pre zamestnancov EU
v Bratislave, študentov a dôchodcov (bývalých zamestnancov EU v Bratislave) v hodnote
stravného lístka, ktorý určuje kvestorka EU v Bratislave osobitným predpisom.
2.8 Hodnotu stravného lístka pre cudzích stravníkov v SaUZ Konventná 1 (frekventantov,
zmluvných partnerov a iných) stanoví riaditeľka CPČaUS EU v Bratislave zmluvnou
cenou, ktorá nesmie byť nižšia, ako je cena uvedená v bode 2.7 tejto smernice.
2.9 V SaUZ Konventná 1 pri dennej prevádzke je možnosť konzumácie stravy a vybraných
druhov tovaru aj prostredníctvom bufetu a to nákupom a platbou ihneď v hotovosti cez
registračnú pokladnicu a to na základe cien odsúhlasených riaditeľkou CPČaUS EU
v Bratislave.
3. Cenník nájmu priestorov
Nájom priestorov
Pri poskytnutí
stravovacích služieb

Bez poskytnutia
stravovacích služieb

OBJEDNÁVATEĽ (ceny sú uvedené s DPH)
Zamestnanec EU
EU v Bratislave v Bratislave (dôchodca
Cudzí
EU v Bratislave)
20 Eur/hodina
po 22:00 hod. 30 Eur
bezplatne
10 Eur/hodina
za každú začatú
hodinu
bezplatne

20 Eur/hodina
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60 Eur/hodina

4. Postup pri objednávaní akcií v SaUZ Konventná 1 a Vila Horský park
4.1 Organizačná súčasť EU v Bratislave, ktorá má záujem o poskytované služby (ubytovanie,
stravovanie a priestory) je povinná písomne, formou objednávky, najneskôr 5 dní pred
uskutočnením akcie požiadať CPČaUS EU v Bratislave o rezerváciu konkrétneho
priestoru. V objednávke uvedie dátum konania akcie, účel, časový rozvrh
organizovaného podujatia, počet osôb a v prípade požadovanej konzumácie skladbu
občerstvenia.
4.2 Cudzí záujemca, ktorý má záujem o poskytované služby (ubytovanie, stravovanie a
priestory) je povinný písomne, formou objednávky, najneskôr 5 dní pred uskutočnením
akcie požiadať CPČaUS EU v Bratislave o rezerváciu konkrétneho priestoru.
V objednávke uvedie dátum konania akcie, účel, časový rozvrh organizovaného
podujatia, počet osôb a v prípade požadovanej konzumácie skladbu občerstvenia.
4.3 Vzor objednávky je prílohou tejto smernice.
4.4 Prostriedky získané za poskytnuté služby v ÚZ Konventná 1 sú výnosom podnikateľskej
činnosti EU v Bratislave a vedú sa na účte číslo 7000074503/8180, VS 1006 pre
ubytovanie, VS 1007 pre stravovanie, VS 1001 pre nájom priestorov.
4.5 Prostriedky získané za poskytnuté služby vo Vile Horský park pre stravovanie sa vedú na
účte číslo 7000074458/8180 VS 1007, pre ubytovanie sa vedú na účte číslo
7000080698/8180 VS 1006 a pre prenájom priestorov na účte číslo 7000074503/8180 VS
1001.
4.6 Výnimky z uvedených cenníkov udeľuje rektor EU v Bratislave.
Dňom nadobudnutia účinnosti tejto internej smernice sa rušia Interná smernica číslo
12/2004 upravujúca ceny za poskytované služby v Účelovom zariadení CUS EU v Bratislave
– Konventná 1 a nadväzujú interné predpisy k uvedenej smernici a Interná smernica č. 6/2010
Zásady financovania účelového zariadenia EU v Bratislave Vila Horský park.
Táto interná smernica nadobúda účinnosť dňom 20.4.2012

Bratislava, 20.4.2012

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.
rektor EU v Bratislave
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OBJEDNÁVKA
na služby poskytované v účelových zariadeniach
Ekonomickej univerzity v Bratislave
(interní objednávatelia EU v Bratislave)
I.

Poskytovateľ:
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
Centrum podnikateľských činností a univerzitných služieb
IČO: 00399957
IČ DPH: SK2020879245
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, číslo účtu.: 7000074503/8180
Tel.: 02/67295 686, email: cpcus.cpcus@euba.sk

II.

Objednávateľ:

Názov pracoviska:
Sídlo (adresa):
Zastúpená:
Telefón:

Mobil:

Email:

III. OBJEDNÁVAM:
Ubytovanie

Stravovanie

Nájom priestorov

Termín:
Účel, časový rozvrh organizovaného podujatia, počet osôb a v prípade požadovanej
konzumácie skladbu občerstvenia

V Bratislave dňa:

OBJEDNÁVATEĽ

PRENAJÍMATEĽ
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OBJEDNÁVKA
na služby poskytované v účelových zariadeniach
Ekonomickej univerzity v Bratislave
(externí objednávatelia)
II.

Poskytovateľ:
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
Centrum podnikateľských činností a univerzitných služieb
IČO: 00399957
IČ DPH: SK2020879245
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, číslo účtu.: 7000074503/8180
Tel.: 02/67295 686, email: cpcus.cpcus@euba.sk

II.

Objednávateľ: (uvádzajte údaje pre fakturáciu)

Názov firmy:
Adresa:
IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Zastúpená:
Telefón:

Mobil:

Email:

III. OBJEDNÁVAM:
Ubytovanie

Stravovanie

Nájom priestorov

Termín:
Účel, časový rozvrh organizovaného podujatia, počet osôb a v prípade požadovanej
konzumácie skladbu občerstvenia
IV. ĎALŠIE DOJEDNANIA:
Po akcii poskytovateľ zašle objednávateľovi vyúčtovanie služieb, po ich odsúhlasení bude
vystavená faktúra na súhrnnú čiastku za poskytnuté služby a nájom.
V Bratislave dňa:

OBJEDNÁVATEĽ

PRENAJÍMATEĽ
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