
Ž i l i n s k á   u n i v e r z i t a   v   Ž i l i n e 
 

 

CENNÍK č. 163 
ubytovania v ubytovacom zariadení Liptovský Mikuláš – Pod Hájom. 

 

Článok 1 

 

1.Študenti denného štúdia, vrátane študentov z členských krajín EÚ – ceny                                
sú na 1osobu/mesiac                   

                                                                                                                                 

a) dvojlôžková izba                                                                                   40 €  

b) Študenti pri nástupe môžu  platiť dekádne -1 dekáda                          13 €  

 

2. Spôsob platby  na začiatku akademického roka ( september -jún ):  

    Platby za ubytovanie sa uhrádzajú vopred pred ubytovaním, výlučne len bankovým 

prevodom najneskôr do 31.augusta príslušného školského roka nasledovne : 

    September: dekády / podľa dátumu nástupu na ubytovanie/+ platba za celý mesiac  

    október a november príslušného školského roka. 

    Počas školského roka sa platby uhrádzajú v dvojmesačných intervaloch podľa splátkového 

    kalendára uvedeného v zmluve o poskytnutí ubytovacích služieb a pokynov ubytovacieho  

   úseku. Študentom, ktorí nedodržia uvedený termín platby za ubytovanie bude ubytovanie   

   zrušené v zmysle ubytovacieho poriadku.   

 

3. Daň z ubytovania v zmysle platného všeobecného záväzného nariadenia Žilina  
 

a) Študenti denného štúdia, ktorí dovŕšili vek 26 rokov a nad 26  rokov a študenti 3.stupňa   

sú povinní platiť daň za ubytovanie.  Oslobodenie od dane si môžu uplatniť len  

v prípade vybavenia prechodného  pobytu  v ubytovacom zariadení.  

 

   b) absolventi 1.a 2.stupňa  sú povinní platiť daň za ubytovanie  dňom  vykonania  štátnej  

        záverečnej skúšky 

 

 

Článok 2 

 

Študenti ŽU ubytovaní z iných dôvodov a študenti denného štúdia inej vysokej školy. 

 

Výška poplatkov za ubytovanie študentov ŽU počas letných prázdnin (v septembri 

maximálne prvý týždeň, aby bol  čas na prípravu nového akad. roku) 

a) Študenti, ktorí majú skúšky počas letných prázdnin                  3,00 €  / 1 noc 

b) Študenti ubytovaní z iných dôvodov ***                                 48,00 €  / l mesiac 

     za mesiac a jedno lôžko (v septembri 1.dekáda)                     16,00 €  

 

*** V tomto prípade ubytovací poplatok je splatný pri ubytovaní a ak dôjde k predčasnému 

ukončeniu ubytovania, alikvotná časť úhrady sa ubytovanému nevracia 

 

5. Platba počas júna a leta pre študentov, ktorí skončili bakalárske štúdium a platba   

     počas júna pre študentov, ktorí skončili inžinierske štúdium: 
 

 a/ platba za 1 mesiac           48,00 €   vrátane DPH  

 

 b/ platba za ½ mesiaca          24 ,00 €  vrátane DPH  
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       ( V prípade kratšieho ubytovania do 15dní ,  platí  polovičnú sumu odsek b/ )  
 

 Z dôvodu DPH, platby budú realizované cez registračné pokladne.  

Absolventi bakalárskeho štúdia sú počas prázdnin až do dňa zápisu na inžinierske štúdium 

povinní platiť daň z ubytovania mestu Žilina podľa platného výmeru.  
         

 

Článok 3 

 

Krátkodobé ubytovanie cudzích osôb 

 

l. Hostia a iné osoby – podnikateľská činnosť 

                                                                       1-10 nocí                            11 a viac nocí  
                   a)   2 posteľové izby                                  6 €             3 €  

                                                                     l noc / l lôžko *                          l noc / lôžko *  

 

               b)   celý mesiac                                84 € * 

 

2. Ubytovaní hostia sú povinní platiť daň z ubytovania mestu Liptovský Mikuláš za každú noc 

    podľa platného výmeru. 

 

 

Článok 4 

 

Ceny za prenájom plochy 

 

   1.  Priestory pre administratívu a služby:        od 22,80€/m² - 36,00€/m² ročne s DPH 

 

   2. Priestory na skladovanie:                            od 20,40€/m² - 25,20€/m² ročne s DPH 

 

   3. Hudobné a iné záujmové skupiny:              60,00€ mesačne za prenajatú miestnosť.  

                                       

 

Článok 5 

 

Fakturácia energií pre nájomníkov bude vykonaná na základe refakturácie nákladov od 

dodávateľov energií a to za teplo dva krát ročne ,za elektrickú energiu jeden krát ročne a za 

vodu paušálny výdavok 6,00 € s DPH za jednu osobu   za mesiac 1 krát ročne ,alebo podľa 

skutočného stavu podvojného vodomera. 

 

 

 

  

Článok 6 

 

Osobitné ustanovenia 

 

   1. Platby za ubytovanie sa realizujú:  

a) Študenti denného štúdia viď . Článok 1, bod č.2  

b) Ostatní ubytovaní platia za ubytovanie v hotovosti v prvý deň ubytovania, alebo     

    v termíne dohodnutom v uzatvorenej zmluve o ubytovaní.  

      

     c) Dieťa do 3 rokov zdarma.  
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    2. V prípade skoršieho (predčasného) ukončenia ubytovania sa  cena ubytovania  nevracia.  

    3. Ceny označené * sú vrátane 20 % DPH.  

4. V prípade zdraženia ceny za energie (elektrina, vodné, stočné, zrážky, teplo) sa cenník 

môže opäť upravovať úmerne k zmenám cien energií od jednotlivých dodávateľov.    

 

 

Článok 7 

 

                                                Záverečné ustanovenia 

 

1. Týmto cenníkom ruší sa Cenník č. 133  ubytovania v UZ – Aurela Stodolu EF – ŽU 

v Liptovskom Mikuláši zo dňa 01.03.2013 

2. Tento cenník nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom 01.01.2015. 

 
 

 

 

 

Ing. Jana Gjašiková                                                                                                          

kvestorka    

 

 

 

 

 
 

v Žiline dňa: 19.11.2014  


