Žilinská univerzita v Žiline
CENNÍK č. 231
ubytovania v ubytovacom zariadení HLINY V.
Článok 1
1.Študenti denného štúdia, vrátane študentov z členských krajín , cena je za osobu/mes.
a) blok H2, až H9 : Základné ubytovanie, spoločné sprchy , bunkový ,
systém, izby sú dvojposteľové - typ A a trojposteľové - typ B .
43 €
- blok H2 až H9 - sám na izbe typu A

55 €

- blok H2 až H9 - sám na izbe typu B

63 €

- blok H2 až H9 - dvaja na izbe typu B

53 €

- rohové a prechodové dvaja na izbe typu B

43 €

b) blok H2,H3- H9: prechodové , rohové mimo H3, prízemie

40 €

c) blok H1,H2,H9 : samostatné sociálne zariadenie

46 €

- blok H1,H2,H9 sám na izbe typu A

58 €

- blok H1,H2,H9 sám na izbe typu B

66 €

- blok H1,H2,H9 dvaja na izbe typu B

56 €

d) prístelka (ubytovacie miesto bez pridelenej postele)

24 €

e) za mesiac september je platba polovičná

23 €

2.Čas a spôsob platby za ubytovanie počas akademického roka.
Prvú platbu za 9.,10.,11.a12. mesiac......... od 1.9. do 15. septembra
Druhú platbu za 1.,2. a 3. mesiac ................ od 5.1. do 15. januára
Tretiu platbu za 4., 5. a 6. mesiac .............. od 1.4. do 15. apríla
Študenti III. stupňa za 7. a 8. mesiac............. od 1.6. do 15. júna

príslušného roka.
príslušného roka.
príslušného roka.
príslušného roka.

V prípade, že študent platbu uhradí v inom termíne ako je vo vyššie uvedenom rozpise,
platba za ubytovanie nebude z technických dôvodov akceptovaná a pridelené ubytovanie
bude študentovi bez písomného oznámenia zrušené a platba vrátená na bankový účet
odosielateľa.
Platba za ubytovanie sa uskutočňuje výlučne bezhotovostným bankovým prevodom
3. Predčasné ukončenie ubytovania
V prípade, že ubytovaný študent ukončí predčasne ubytovanie t.j. nedodrží termín ubytovania
v tejto zmluve/ má možnosť bez finančnej sankcie za predčasne skončené ubytovanie
a tým súvisiace porušenie Ubytovacej zmluvy v Čl. II. Čas ubytovania, zabezpečiť za
seba náhradníka na svoje ubytovacie miesto, ktorý musí byť denným študentom
Žilinskej univerzity v Žiline.
V prípade, že svoje voľné ubytovacie miesto nezabezpečí náhradníkom a ubytovateľ nemá
možnosť ujme zabrániť sa uhradená dielčia platba za ubytovanie ubytovanému nevracia.
Ak študent zaplatí viac za ubytovanie ako stanovuje cenník, platba mu bude vrátená len na
vyžiadanie.

Výnimku tvoria študenti končiaceho bakalárskeho, alebo inžinierskeho štúdia, ktorí sú
povinní vysťahovať sa z ubytovacieho zariadenia po ukončení štúdia najneskôr do 2 dní.
V prípade vzniknutého preplatku za ubytovanie za obdobie mesiaca jún / ½ mesiaca, alebo
celý mesiac/ bude preplatok na základe písomnej žiadosti absolventa vrátený bankovým
prevodom na účet, uvedený v žiadosti o vrátenie preplatku
4. 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 .
5. Zľavy z ubytovania
Študentom denného štúdia 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia, vrátane študentov
z členských krajín pracujúcich v organizáciách, ktorých činnosť je spätá s chodom
Ubytovacích zariadení môže byť priznaná zľava z mesačnej platby za ubytovanie do výšky
20%. Zľava z ubytovania môže byť priznaná v zmysle smernice č.94 t.j.od 1.novembra
príslušného roku a len za mesiace, v ktorých bolo poskytované ubytovanie počas celého
mesiaca , nie za mesiace, kde sa platí polovičná platba.
Článok 2
Zahraniční študenti jedno alebo dvojsemestroví , stážisti
v izbách H1, H3 a H5 .
1. Krátkodobé ubytovanie do 15 dní ( na osobu )
a) zahraničný študent, stážista ubytovaný sám na izbe do 15 dní
b) 2 prípadne 3 zahraniční študenti, stážisti ubytovaní
spoločne na izbe do 15 dní

50,00 €
40,00 €

2. Dlhodobé ubytovanie
a) zahraničný študent, stážista ubytovaný sám na izbe
b) 2 prípadne 3 zahraniční študenti, stážisti ubytovaní
spoločne na izbe (na osobu)

100 € / l mesiac
80 € / l mesiac

Článok 3
Zamestnanci ŽU ubytovaní medzi študentami (okrem bloku H1) :
l. Bloky H2...až....H9 sám na izbe

85 € / 1 mesiac*

2. Bloky H2...až ...H9 dvaja na izbe (na osobu)

65 € / 1 mesiac*

Článok 4
Študenti ŽU ubytovaní z iných dôvodov a študenti denného štúdia inej vysokej školy.
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1. Výška poplatkov za ubytovanie študentov ŽU
Účastníci týždenného matematického kurzu pre 1. ročník

5,00 € / l noc

2. Výška poplatkov za ubytovanie študentov ( aj bakalárov ) 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

6,00 € / 1 noc

Študenti ubytovaní z iných dôvodov
a) platba za 1 mesiac
b) platba za ½ mesiaca
c) september do 10 dní

80, 00 € * platba s DPH
40 ,00 € *
26 ,00 € *

Platby budú realizované cez registračné pokladne na vrátniciach bloku H1,H3 alebo H5. Absolventi

bakalárskeho štúdia sú počas prázdnin až do dňa zápisu na inžinierske štúdium povinní platiť
daň z ubytovania mestu Žilina podľa platného výmeru. Ubytovací poplatok je splatný pri
ubytovaní a ak dôjde k predčasnému ukončeniu ubytovania, alikvotná časť úhrady sa
ubytovanému nevracia.
3. Výška poplatkov za dočasné ubytovanie študentov inej vysokej školy SR denného štúdia do 26 rokov počas akademického roku
7,00 € osoba / 1 noc , cena s DPH

Bloky H3 a H5

+ poplatok MÚ podľa platného výmeru.

Výšku poplatkov je možné uplatniť len na dve po sebe idúce noci, maximálne 5 nocí za
mesiac pre jednu osobu. Ubytovanie sa netýka externých študentov.
4. Ubytovanie študentov vykonávajúcich odbornú prax v rámci medzinárodného
výmenného programu
a) Osoby zúčastňujúce sa na podujatiach v rámci
organizácie AIESEC + IAESTE,
do 11 nocí

6,00 € / l noc / l osoba

b) Osoby zúčastňujúce sa na podujatiach v rámci
organizácie AIESEC + IAESTE 11 nocí až 22 nocí

4,00 € / l noc / l osoba

c) Osoby zúčastňujúce sa na podujatiach v rámci
organizácie AIESEC + IAESTE 22 nocí a viac

85,00 € / 1 mesiac / 1 osoba

V prípade neštudentov platba podľa čl.5 odst. 1

Článok 5
Podnikateľská činnosť , ubytovanie hostí a cudzích osôb
l. Krátkodobé ubytovanie
a) Blok H2-H9 2,3 posteľové izby
bunkový systém

b) Blok H2-H9

sám na 2 posteľovej izbe
sám na 3 posteľovej izbe

c) Blok H1,H2,H9 2,3,4 posteľové izby
byty, apartmány

1-10 nocí
9€
l noc / l lôžko *

11 a viac nocí
4€
l noc / lôžko *

11 €
l noc / l lôžko *

5€
l noc / lôžko *

12 €
l noc / l lôžko *

5€
l noc / lôžko *
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d) Blok H1
Blok H9

15 €
16 €
l noc/ l lôžko *

sám na 2,3 posteľovej izbe
sám na 4 posteľovej izbe

byty, apartmány

e) Apartmány H3 sám na izbe
dvaja na izbe

6€
8€
l noc/ lôžko *

17 €
15 € / osoba
l noc/1 lôžko *

11 €
9 €/osoba
l noc/ lôžko *

2. V prípade odstávky teplej vody viac ako 10 dní , alebo hromadného ubytovania nad 50
osôb a viac ako 5 noci môže kvestor ŽU znížiť výšku platby v čl. 6 maximálne o 20 %.
3. Ubytovaní hostia sú povinní platiť daň z ubytovania mestu Žilina za každú noc
podľa platného výmeru.
4. Pri hromadnom ubytovaní osôb / športové a iné akcie/, môže riaditeľ UZ stanoviť
kauciu vo výške až jednej tretiny z celkovej ceny.
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) Zamestnanci ŽU - mesačne najneskôr do 14. dňa príslušného mesiaca.
2. V prípade skoršieho (predčasného) ukončenia ubytovania sa cena ubytovania nevracia.
3. Ceny označené * sú vrátane 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. 217 ubytovania v UZ - Hliny V. zo dňa 4.4.2018.
2. Tento cenník nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom 01.01. 2019.
V Žiline 14.12. 2018

Ing. Jana Gjašiková
kvestorka
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