Obchodné podmienky
Záloha - 25 €
Jednorázový poplatok za upratanie izby po odubytovaní – 5 €
Daň z ubytovania
Na základe všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy č. 8/2016 o dani za ubytovanie s účinnosťou od 01.januára 2017 schválené
mestským zastupiteľstvom hlavného mesta Slovenskej republiky dňa 30. júna 2016
uznesením č. 528/2016 je stanovená na 1,70 €/osoba/noc.
Daň za ubytovanie (mestský poplatok) 1,70 € / noc sa vzťahuje pre neštudentov a osoby
staršie ako 26 rokov.
Daň za ubytovanie neplatí:
• fyzická ŤZP osoba a sprievodca
• fyzická osoba do veku 18 rokov a fyzická osoba staršia ako 70 rokov
• fyzická osoba, ktorá je študentom denného štúdia do 26 rokov veku, ak sa sústavne
pripravuje na budúce povolanie formou denného štúdia
• fyzická osoba s udeleným azylom alebo s poskytnutou doplnkovou ochranou

Proces ubytovania
• Ubytovať sa môžete na ubytovacom oddelení vo výškovej budove VBB „Šturák“
v čase od 13:00 hod. do 16:00 hod.
• Na ubytovacom oddelení Vám odovzdáme kľúč, poprípade čipovú kartu na
turnikety.
• Pri ubytovaní uhradíte v hotovosti 25 € zálohu/osoba, 5 €/os. jednorázový poplatok
za upratanie izby po odubytovaní, poprípade daň za ubytovanie 1,70 €/noc/osoba
a cenu za ubytovanie podľa aktuálneho letného cenníka. (Platba kartou nie je
možná.)
Proces odubytovania
• Na každého ubytovaného sa vzťahuje povinnosť osobne sa odubytovať.
• V deň skončenia pobytu sa prídete odubytovať na ubytovacie oddelenie od 8:00 do
11:00 hod. (najneskôr).
• Odubytovanie realizované po tomto čase bude považované za predĺženie
ubytovania o ďalšiu noc + pokuta vo výške 10 €/noc za neodubytovanie.
• V čase od 8:00 do 11:00 hod. si privoláte povereného pracovníka VM Mlyny, ktorý
skontroluje stav Vašej izby, potvrdí odhlasovací lístok a prevezme kľuč od izby.
• Tel. č. pre AD – 0918 112 374, pre VB a MI – 0918 112 373
• Posteľnú bielizeň odovzdáte v sklade posteľnej bielizne v suteréne VB (ak ste ju
mali vypožičanú).

•
•

S potvrdeným odhlasovacím lístkom sa prídete odubytovať na ubytovacie
oddelenie.
Odovzdáte čipovú kartu (ak ste ju mali vypožičanú) a potvrdenie o zložení zálohy,
na základe ktorého Vám bude po bezproblémovom odubytovaní vrátených 25 €.
Zálohy vraciame primárne bankovým prevodom.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Letný cenník 2020

1.) V prípade, že sa chcete ubytovať ako pár na 3-lôžkovej izbe, je nutné uhradiť si celú
izbu.
2.) Každý ubytovaný si prevezme posteľnú bielizeň v sklade v suteréne VB a po
odubytovaní ju opätovne do skladu aj vráti.
3.) Ubytovaný je povinný si vyniesť svoje odpadky a izbu po sebe upratať.
4.) Ubytovaný súhlasí s internátnym poriadkom VMĽŠ - Mlyny UK - Internátny poriadok
5.) Cena za ubytovanie zahŕňa zapožičanie posteľnej bielizne (bez ďalších hygienických
potrieb).
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