
Číslo: 13/2019

Ceny v sezóne

Študenti a Deti do 15 rokov Ostatní hostia

2-4 lôžková izba 2-4 lôžková izba

1 - 5 nocí 10,60 13,80
6 - 14 nocí 5,30 10,60
15 nocí a viac 3,50 8,50

Ceny mimo sezónu

Študenti a Deti do 15 rokov Ostatní hostia

2-4 lôžková izba 2-4 lôžková izba

1 - 5 nocí 6,30 9,60
6 - 14 nocí 4,30 6,30
15 nocí a viac 3,20 4,30

Cenník je platný od 1.5.2019.

 - Sezóna začína nástupom na ubytovanie 1.6. a končí odchodom z ubytovania prvý pracovný deň mesiaca

   september príslušného roka.
 - Obdobie mimo sezónu začína nástupom na ubytovanie prvý pracovný deň mesiaca september a končí 

   odchodom 1.6. nasledujúceho roka.

 - Ak v 2 až 4-lôžkovej izbe chce bývať menej osôb kategórie Študenti, ako je lôžok, platia za všetky lôžka.
 - Do kategórie Študenti patria študenti stredných a vysokých škôl; sú povinní preukázať sa dokladom o štúdiu,
    vydaným príslušnou školou (index, potvrdenie o štúdiu), alebo ISIC kartou.
 - Skupina nad 20 osôb (netýka sa študentov STU) platí v sezóne 8,- € za lôžko a noc vo všetkých typoch izieb.
 - Ceny sú stanovené v zmysle zákona č.18/96 Zb. o cenách a vyhl. 87/96 Zb. v znení zmien a doplnkov.
 - Ceny sú stanovené za lôžko a noc vrátane 10 % DPH.
 - V cenách nie je započítaná daň za ubytovanie na území hl.mesta SR Bratislavy, ktorá je v zmysle Všeobecne 
   záväzného nariadenia hl. mesta SR Bratislavy č.8/2016 o dani za ubytovanie 1,70 EUR za osobu a každé 
   prenocovanie.
 - Cena za ubytovanie (vrátane dane za ubytovanie) sa platí vopred v hotovosti alebo na faktúru (podľa uzavretej
   zmluvy).
 - Uhradenú cenu za ubytovanie pri jeho následnom stornovaní nevraciame.
 - Ubytovanie v sezóne sa poskytuje len v študentských kapacitách vyčlenených na tento účel.
 - Pobyt so zvieraťom nie je povolený.
 - Tento cenník sa netýka ubytovacích kapacít uvedených v Zásadách pre ubytovanie neštudujúcich.
 - Týmto stráca platnosť cenník číslo 20/2018 zo dňa 11.12.2018.
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