Vzdelávací a technický ústav
krízového manažmentu a CO
976 13 Slovenská Ľupča
-––––––––––––––––––––––
Č. p.: VTUL-14-19/2012

Slovenská Ľupča, 1. februára 2012

CENNÍK
za poskytovanie ubytovania a služieb s tým spojených v ubytovacom zariadení
Vzdelávacieho a technického ústavu krízového manažmentu a civilnej ochrany MV SR
Slovenská Ľupča na rok 2012.
A. Cenová kalkulácia nákladov
Cenová kalkulácia nákladov na ubytovanie v ubytovacom zariadení VTÚ KMaCO Slovenská
Ľupča bola spracovaná v zmysle Nariadenia MV SR č. 53/1994, ktorým sa upravuje
poskytovanie ubytovacích služieb v ubytovacích zariadeniach v rezorte Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky. Ceny platia od 6.2.2012.
Poskytovaná služba

bez DPH

s DPH

A - každá výmena posteľnej bielizne/ lôžko ........................................
B - miesto ubytovania:
B.1 – izba
1 lôžko/ noc ..............................................................................
B.2 – apartmán dvojlôžkový
1 lôžko/ noc ..............................................................................
Celý apartmán ....................................................................................

0,81 €

0,97 €

3,77 €

4,52 €

4,09 €
8,18 €

4,91 €
9,82 €

Poznámka :
1 - pri ubytovaní detí vo veku do 15 rokov zamestnancov sekcie integrovaného záchranného
systému a civilnej ochrany MV SR sa poskytuje zľava 50 %.
2 - ceny bez 20 % DPH platia len pre služobné pobyty zamestnancov MV SR (okrem
zamestnancov S IZCO MV SR) a ObÚ.
3 - pre súkromné pobyty zamestnancov MV SR, služobné a súkromné pobyty ostatných
ubytovaných platí cena s 20 % DPH.
B. Ceny pre zamestnancov S IZCO MV SR
V súlade s Pokynom GR SE MV SR č.2/2009 o úhradách za poskytnutie ubytovania a služieb
spojených s tým v ubytovacích zariadeniach v pôsobnosti MV SR pri služobných pobytoch
zamestnancov S IZCO MV SR sú stanovené ceny nasledovne:
1. jednoposteľová izba (lôžko/noc) .............................................................................. 0,40 €
2. dvojposteľová izba (lôžko/noc) ................................................................................ 0,30 €
3. trojposteľová izba (lôžko/noc) ................................................................................. 0,23 €
4. štvorposteľová izba (lôžko/noc) ..................... .......................................................... 0,20 €
5. apartmán (lôžko/noc) ...................................... .......................................................... 0,33 €

Ing. Jaroslav Valko v. r.
riaditeľ

Vzdelávací a technický ústav
krízového manažmentu a CO
976 13 Slovenská Ľupča
-–––––––––––––––––––––––
Č. p.: VTUL-14-20/2012

Slovenská Ľupča, 1. februára 2012

CENNÍK
za poskytovanie ubytovania a služieb s tým spojených v ubytovacom zariadení
Strediska vzdelávania a prípravy v Spišskej Novej Vsi na rok 2012.

A. Cenová kalkulácia nákladov
Cenová kalkulácia nákladov na ubytovanie v ubytovacom zariadení bola spracovaná v zmysle
N MV SR č. 53/1994, ktorým sa upravuje poskytovanie ubytovacích služieb v ubytovacích
zariadeniach v rezorte Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Ceny platia od 6.2.2012.
Poskytovaná služba

bez DPH

s DPH

A - za každú výmenu posteľnej bielizne/ osoba ................................................ 1,71 €
2,05 €
B - miesto ubytovania:
B.1 – izba
1 lôžko/ noc ........................................................................................ 4,90 €
5,88 €
B.2 - apartmán dvojposteľový
1 lôžko/ noc ....................................................................................... 5,11 €
6,13 €
Celý apartmán .................................................................................... 10,22 €
12,26 €
B.3- apartmán trojposteľový
1 lôžko/ noc
........................................................................... 4,91 €
5,89 €
Celý apartmán ................................................................................. 14,73 €
17,68 €
B.4 - apartmán štvorposteľový
1 lôžko/ noc ........................................................................................ 4,81 €
5,77 €
Celý apartmán ..................................................................................... 19,24 €
23,09 €
Poznámka :
1 - pri ubytovaní detí vo veku do 15 rokov zamestnancov sekcie integrovaného záchranného
systému a civilnej ochrany MV SR sa poskytuje zľava 50 %.
2 - ceny bez 20 % DPH platia len pre služobné pobyty zamestnancov MV SR (okrem
zamestnancov S IZSCO MV SR) a ObÚ.
3 - pre súkromné pobyty zamestnancov MV SR, služobné a súkromné pobyty ostatných
ubytovaných platí cena s 20 % DPH.
B. Ceny pre zamestnancov S IZCO MV SR
V súlade s Pokynom GR SE MV SR č.2/2009 o úhradách za poskytnutie ubytovania a služieb
spojených s tým v ubytovacích zariadeniach v pôsobnosti MV SR pri služobných pobytoch zamestnancov
S IZCO MV SR sú ceny stanovené nasledovne:
1. dvojposteľová izba
( lôžko/noc) .......................................................................................................... 0,33 €
2. trojposteľová izba
( lôžko/noc) .......................................................................................................... 0,26 €

Ing. Jaroslav Valko v. r.
riaditeľ

Vzdelávací a technický ústav
krízového manažmentu a CO
976 13 Slovenská Ľupča
-–––––––––––––––––––––––

Slovenská Ľupča, 1. februára 2012

Č. p.: VTUL-14-21/2012
CENNÍK
za poskytovanie ubytovania a služieb s tým spojených v ubytovacom zariadení
Strediska vzdelávania a prípravy v Nitre na rok 2012.
A. Cenová kalkulácia nákladov
Cenová kalkulácia nákladov na ubytovanie v ubytovacom zariadení bola spracovaná
v zmysle
N MV SR č. 53/1994, ktorým sa upravuje poskytovanie ubytovacích služieb v ubytovacích
zariadeniach v rezorte Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Ceny platia od 6.2.2012.
Poskytovaná služba

bez DPH

s DPH

A - za každú výmenu posteľnej bielizne/ osoba ..................... ........................... 1,72 €
2,06 €
B - miesto ubytovania:
B.1 – izba
1 lôžko/noc ......................................................................................... 4,04 €
4,85 €
Poznámka :
1 - pri ubytovaní detí vo veku do 15 rokov zamestnancov sekcie integrovaného záchranného
systému a civilnej ochrany MV SR sa poskytuje zľava 50 %.
2 - ceny bez 20 % DPH platia len pre služobné pobyty zamestnancov MV SR (okrem zamestnancov
S IZCO MV SR) a ObÚ.
3 - pre súkromné pobyty zamestnancov MV SR, služobné a súkromné pobyty ostatných
ubytovaných platí cena s 20 % DPH.
B. Ceny pre zamestnancov S IZCO MV SR
V súlade s Pokynom GR SE MV SR č.2/2009 o úhradách za poskytnutie ubytovania a služieb
spojených s tým v ubytovacích zariadeniach v pôsobnosti MV SR pri služobných pobytoch
zamestnancov S IZCO MV SR sú stanovené ceny nasledovne:
1. dvojposteľová izba
( lôžko/noc) ......................................................................................................................... 0,30 €
2. trojposteľová izba
( lôžko/noc) ......................................................................................................................... 0,23 €
3. štvorposteľová izba
( lôžko/noc) ......................................................................................................................... 0,20 €

Ing. Jaroslav Valko v. r.
riaditeľ

