Interná smernica číslo 3/2019
Poplatky za ubytovanie v študentských domovoch
Ekonomickej univerzity v Bratislave
Poplatky za ubytovanie študentov1 a zamestnancov v študentských domovoch
Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „EU v Bratislave“) stanovujem s účinnosťou
od 01. 09. 2019 takto:
Článok 1
1.

Výška mesačných poplatkov za ubytovanie študentov a zamestnancov a iné druhy
ubytovania v študentských domovoch (ďalej len „ŠD“) EU v Bratislave počas
akademického roka. Poplatky za ubytovanie pre zamestnancov, hostí EU
v Bratislave a cudzích záujemcov sú stanovené vrátane DPH. Ubytovanie študentov
je v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty od DPH oslobodené.

ŠD EU v Bratislave
ŠD DOLNOZEMSKÁ
2-posteľová izba
3-posteľová izba
ŠD STAROHÁJSKA 4
2-posteľová izba
3-posteľová izba
ŠD STAROHÁJSKA 8
1-posteľová izba
2-posteľová
3-posteľová izba

Študenti
poplatok
v Eur

Zamestnanci
poplatok v Eur
s DPH

76,00
64,50

90,40 1 lôžko/mesiac
- 1 lôžko/mesiac

51,00
45,50

90,40 1 lôžko/mesiac
- 1 lôžko/mesiac

71,00
66,50
61,50

94,00 1 lôžko/mesiac
90,40 1 lôžko/mesiac
- 1 lôžko/mesiac

Študenti
poplatok v Eur
ŠD PROKOPA VEĽKÉHO 41 (ďalej aj „ŠD PV“)
Blok E - bunka 2/2 posteľová izba2
85,00
Blok F – bunka 2/2 posteľová izba
85,00
88,00
Blok D – bunka 2/2 posteľová izba
3
95,00
Blok D – bunka 1/2 posteľová izba
95,00
Blok C - bunka 2/2 posteľová izba
4
100,00
Blok C - bunka 2/1 posteľová izba
100,00
Blok B - bunka 2/2 posteľová izba
110,00
Blok B – bunka 1/2 posteľová izba
ŠD HROBOŇOVA 4
3-posteľová izba
43,50
ŠD EU v Bratislave

1

Poplatok za

Poplatok za
1 lôžko/mesiac
1 lôžko/mesiac
1 lôžko/mesiac
1 lôžko/mesiac
1 lôžko/mesiac
1 lôžko/mesiac
1 lôžko/mesiac
1 lôžko/mesiac
1 lôžko/mesiac

Ide o študentov EU v Bratislave 1., 2. a 3. stupňa dennej formy štúdia.
Bunka 2/2 – v bunke sa nachádzajú dve samostatné izby s 2 lôžkami v každej izbe, spoločná kuchynka,
sociálne zariadenie WC a sprcha.
3
Bunka 1/2 – v bunke sa nachádza 1 samostatná izba s 2 lôžkami, kuchynka, sociálne zariadenie WC a sprcha.
4
Bunka 2/1 – v bunke sa nachádzajú 2 samostatné izby s 2 lôžkami v jednej izbe a 1 lôžkom v druhej izbe,
spoločná kuchynka, sociálne zariadenie WC a sprcha.
2

ŠD VLČIE HRDLO 74
3-posteľová izba
ŠD EKONÓM
2-posteľová
ŠD J. L. Bellu PHF EU v Košiciach
2-lôžková izba

55,00 1 lôžko/mesiac
81,00 1 lôžko/mesiac
65,00 1 lôžko/mesiac

Ubytovanie účastníkov (študentov) krátkodobých študijných pobytov v Eur
Pobyt kratší ako mesiac
12,00
osoba/1 noc
Mesačný poplatok ako študenti počas ak. roka v príslušnom ŠD.
Samostatné ubytovanie študentov a zamestnancov EU v Bratislave v ŠD

Poplatok za
osobu/mesiac v Eur

V prípade, že ubytovanému bude na základe jeho žiadosti poskytnuté
samostatné ubytovanie, poplatok za izbu je vo všetkých ubytovacích
zariadeniach rovnaký (v prípade zamestnancov je poplatok uvedený s DPH)

155,00

Výška poplatkov za ubytovanie
hostí5 v ŠD

13,64
9,09
10,91
7,27

1,36
0,91
1,09
0,73

Poplatok za
osobu/1 noc
s DPH v Eur
15,00
10,00
12,00
8,00

13,64
7,27
13,64
150,00

1,36
0,73
1,36
15,00

15,00
8,00
15,00
165,00

Poplatok za
osobu/1 noc bez DPH v Eur

ŠD Dolnozemská
ŠD Starohájska 4
ŠD Starohájska 8
ŠD Hroboňova 4
ŠD Prokopa Veľkého 41 (blok
E,F,D,C,B)
ŠD Vlčie hrdlo 74
ŠD Ekonóm
Mesačné ubytovanie

Z toho
10% DPH

Krátkodobé ubytovanie študentov univerzít SR v odsúhlasené ubytovacím oddelením
príslušného ŠD, poskytnuté maximálne na dve noci po sebe
Poplatok za osobu/študenta/1 noc
3,00 Eur

Poplatok za osobu/študenta/1 noc v prípade, že ubytovaná (navštívená) osoba sa
rozhodne nechať návštevu/študenta prenocovať na danej izbe, bez
predchádzajúceho odsúhlasenia ubytovacím oddelením príslušného ŠD EU
v Bratislave

5,00 Eur

2. Iné druhy ubytovania
a)
pracovné cesty zamestnancov EU v Bratislave (PHF Košice) – ubytovanie
poskytovať bezplatne,
b)
krátkodobé ubytovanie zamestnancov EU v Bratislave a ich rodinných
príslušníkov 9,00 Eur/osoba/noc vrátane DPH,
c)
ubytovanie cudzích osôb - pokiaľ to dovoľujú prevádzkové podmienky so
súhlasom riaditeľky ŠD nasledovne:
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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 činnosťou EU v Bratislave
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ŠD EU v Bratislave
ŠD Dolnozemská
ŠD Starohájska 4
ŠD Starohájska 8
ŠD Hroboňova 4
ŠD PV Blok E - bunka 2/2 posteľová izba6
ŠD PV Blok F – bunka 2/2 posteľová izba
ŠD PV Blok D – bunka 2/2 posteľová izba
ŠD PV Blok D – bunka 1/2 posteľová izba7
ŠD PV Blok C - bunka 2/2 posteľová izba
ŠD PV Blok C - bunka 2/1 posteľová izba8
ŠD PV Blok B - bunka 2/2 posteľová izba
ŠD PV Blok B – bunka 1/2 posteľová izba
UZ Vlčie hrdlo 74
ŠD Ekonóm
Mesačné ubytovanie

Poplatok za
osobu/1 noc bez
DPH v Eur
22,73
13,64
22,73
13,64
31,82
31,82
31,82
31,82
31,82
31,82
31,82
31,82
13,64
22,73
200,00

Z toho
10% DPH
2,27
1,36
2,27
1,36
3,18
3,18
3,18
3,18
3,18
3,18
3,18
3,18
1,36
2,27
20,00

Poplatok za
osobu/1 noc
s DPH v Eur
25,00
15,00
25,00
15,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
15,00
25,00
220,00

3. Ubytovanie v ostatných ubytovacích zariadeniach EU v Bratislave
Poplatky za ubytovanie v týchto zariadeniach sú stanovené osobitnými smernicami.
4. Podmienky a spôsob platby
a) Zamestnanci – poplatok za ubytovanie bez ohľadu na nástup a odubytovanie je
mesačný v zmysle ubytovacieho povolenia. Poplatok za ubytovanie hradí zamestnanec
vždy vopred do 15. dňa príslušného mesiaca zrážkou zo mzdy, na základe uzatvorenej
„Dohody o zrážkach zo mzdy“9.
b) Študenti – poplatok za ubytovanie platí ubytovaný v zmysle ubytovacieho povolenia
výhradne bezhotovostným spôsobom na číslo účtu, variabilný symbol a príslušný
špecifický symbol ŠD EU v Bratislave, v ktorom bolo študentovi pridelené
ubytovanie, kde v správe pre prijímateľa sa uvedie meno a priezvisko ubytovaného
študenta.
c) Študenti platia poplatok za ubytovanie jednorazovo v dvoch splátkach: za obdobie
mesiacov IX. – XII., v zmysle platného harmonogramu ubytovania na príslušný
akademický rok (spravidla koncom augusta). Za obdobie mesiacov I. – VI. v termíne
do 15. januára. V odôvodnených prípadoch (napr. poberatelia sociálneho štipendia) na
základe žiadosti v splátkach dohodnutých s riaditeľkou príslušného ŠD EU v
Bratislave.

6

Bunka 2/2 – v bunke sa nachádzajú dve samostatné izby s 2 lôžkami v každej izbe, spoločná kuchynka,
sociálne zariadenie WC a sprcha.
7
Bunka 1/2 – v bunke sa nachádza 1 samostatná izba s 2 lôžkami, kuchynka, sociálne zariadenie WC a sprcha.
8
Bunka 2/1 – v bunke sa nachádzajú 2 samostatné izby s 2 lôžkami v jednej izbe a 1 lôžkom v druhej izbe,
spoločná kuchynka, sociálne zariadenie WC a sprcha.
9
„Dohodu o zrážkach zo mzdy“ zamestnanec podpisuje zároveň s povolením o dočasnom ubytovaní
zamestnancov EU v Bratislave.
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Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Študentský domov
EU v Bratislave
ŠD Dolnozemská
ŠD Starohájska 4
ŠD Starohájska 8
ŠD Prokopa Veľkého 41
ŠD Hroboňova 4
ŠD Ekonóm
ŠD Vlčie Hrdlo
ŠD J. L. Bellu PHF EU v
Košiciach

číslo účtu
SK9481800000007000080698
SK9481800000007000080698
SK9481800000007000080698
SK9481800000007000080698
SK9481800000007000080698
SK9481800000007000080698
SK9481800000007000080698
SK1781800000007000081308

variabilný
symbol 10
rodné číslo
rodné číslo
rodné číslo
rodné číslo
rodné číslo
rodné číslo
rodné číslo
rodné číslo

špecifický
symbol
1120
1120
1120
1100
1101
1170
1150
1070

Pri ostatných druhoch ubytovania je poplatok možné uhradiť:
• v hotovosti pri ubytovaní,
• bezhotovostným prevodom na základe faktúry.
5. Používanie elektrospotrebičov
Používanie elektrospotrebičov v jednotlivých študentských domovoch je stanovené
príslušným interným predpisom Centra podnikateľských činností a univerzitných služieb
EU v Bratislave.
6. Poplatky za ubytovanie v študentských domovoch EU v Bratislave počas letných
prázdnin sú stanovené príslušným interným predpisom Centra podnikateľských činností
a univerzitných služieb EU v Bratislave.
Článok 2
1. Študentské domovy EU v Bratislave sú povinné odvádzať hlavnému mestu SR Bratislava
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. 8/2016 z 30.
júna 2016 o dani za ubytovanie (ďalej len „VZN“) daň za ubytovanie vo výške 1,70
Eur/osoba/noc. O túto čiastku sa zvyšuje poplatok za ubytovanie. Od dane za ubytovanie
je oslobodená fyzická osoba, ktorá je študentom do 26 rokov veku, ak sa sústavne
pripravuje na budúce povolanie formou denného štúdia.
2. Študentský domov EU v Bratislave J. L. Bellu PHF EU v Košiciach je povinný odvádzať
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 a stavebné odpady v znení neskorších
predpisov a VZN mesta Košice č.104 o dani za ubytovanie vo výške 1,50
Eur/osoba/noc. O túto čiastku sa zvyšuje poplatok za ubytovanie. Od dane za ubytovanie
je oslobodená fyzická osoba, ktorá je študentom do 26 rokov veku, ak sa sústavne
pripravuje na budúce povolanie formou denného štúdia.
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Rodné číslo písať v tvare bez lomítka 9355551111
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Článok 3
1.
2.

Týmto sa ruší Interná smernica č. 6/2017 zo dňa 21. 06. 2017 a Dodatok č. 1 k smernici
zo dňa 01. 01. 2019.
Táto smernica nadobúda účinnosť 01. 09. 2019.

Bratislava 17. 04. 2019
prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
rektor EU v Bratislave
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