CENNÍK POPLATKOV
za jednotlivé služby vo VM Ľ. Štúra – Mlyny UK s účinnosťou od 01.06.2021
Služba
Poplatok v €
ubytovanie návštevy – denný študent do 26 rokov

4,00/noc

ubytovanie návštevy – ostatní (neštudent, externý študent, študent
súkromnej školy, študent nad 26 rokov, atď.)
daň za ubytovanie (mestský poplatok)

5,70/noc
(4,00 + 1,70 daň za ubytovanie)
1,70/noc

pokuta za oneskorenú platbu

6,00/mesiac

neodovzdanie izby po ukončení ubytovania z ak. roka

10,00/noc

uskladnenie vecí po vydeložovaní

10,00/mesiac

deložovanie ubytovaného

33,00

otvorenie dverí

10,00

zapožičanie kľúča

10,00

pokuta za nevrátenie zapožičaného kľúča do 7 dní (vrátane)

20,00

služba pri výmene zámku

25,00

strata alebo poškodenie čipovej karty

5,00

neoznámenie prerušenia alebo ukončenia štúdia

10,00

vystavenie potvrdenia o ubytovaní

0,70

platba ceny za ubytovanie v hotovosti (bytné)

3,30

preubytovanie

3,30

oneskorená rezervácia na letné ubytovanie

3,30

vyčistenie upchatého odpadu

20,00

vytiahnutie spadnutého predmetu z výťahovej šachty

10,00

Služby spojené s karanténou ubytovaného:
ubytovanie 3 €/ deň (V cene je zahrnutý poplatok za: základné
hygienické potreby na izbe, vynášanie smetí, pranie posteľ. bielizne,
dezinfekcia izby po ukončení karanténneho ubytovania). V cene nie je
zahrnutý poplatok za stravu.
Poplatok za poskytovanie mimoriadneho ubytovania kvôli účelom
súvisiacich so školskou aktivitou (štátna skúška, obhajoby, atď.)

3,00/deň
+
poplatok za ubytovanie podľa
platného cenníka
12,00/noc

Umytie / upratanie pri odubytovaní
chladnička

10,00

podlaha v izbe

10,00

celá izba (vrátane podlahy)

24,00

balkón (MI, VB)

22,00

vstupná chodba MI

10,00

vstupná chodba VB

5,00

WC (vrátane podlahy vo WC - MI, VB)

10,00

vaňa alebo sprchový kút - (MI, VB)

10,00

umývadlo - (MI, VB, AD)

5,00

predsienka v kúpeľni - (MI, VB)

5,00

celá kúpeľňa + WC (vrátane podlahy vo WC)

30,00

kuchyňa (MI)

24,00

izba + balkón + vstupná chodba + chladnička + celá kúpeľňa (MI, VB)

50,00

vynesenie odpadu

5,00

V Bratislave dňa 01.06.2021

Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD
poverená funkciou riaditeľky VM Ľ. Štúra – Mlyny UK

