
  

Interná smernica – dodatok č.1 

Vykonávanie podnikateľskej činnosti 

Vydanie č.: 1 

Platné od: 01.04.2016 

Strana 1 z 4 

IS 29 2015 Výtlačok č.:  

 

 Vypracoval Kontroloval Schválil 

Meno a priezvisko Ing. Slávka 
Hazalová 

Anna Magnesová Mgr. Miroslav Tóth 

Funkcia 
ZRŠ pre TEČ 

Prevádzkovo-
administratívna 

pracovníčka 

Poverený vedením 
školy 

Dátum 31.03. 2016 31.03. 2016 31.03. 2016 

Podpis    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dodatok č.1 k IS 29 2015 
VYKONÁVANIE  

PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 Interná smernica – dodatok č.1 
Vykonávanie podnikateľskej činnosti 

Označenie  
IS 29 2015 

Strana 2 / 4 

 

   

 

 
Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského 12, Trebišov sa od 1. apríla 
2016 stáva platiteľom DPH v dôsledku čoho dochádza k úprave cien za poskytované 
služby a predávaný tovar.   
 

A. Mení sa príloha č.2 k IS 29 2015, ktorá od 1.4.2016 znie: 

 
Ubytovacie služby 
 

 
1. Cena za ubytovanie : 
 

Kategória 
Cena s DPH 
v EUR/osobonoc 

Cena postele na jednu noc 7,00 

Dlhodobé ubytovanie –1 mesiac ( 30dní ) a viac pre 1 osobu 145,00 

Zamestnanci školy – dlhodobé ubytovanie – zľava 50% podľa 
kolektívnej zmluvy, najmenej               60,00 

Deti do 6 rokov v sprievode dospelého (bez nároku na posteľ)  zdarma 

Ubytovanie na izbách –turistické spanie vo vlastnom spacom 
vaku 3,00 

Ubytovanie bez nároku na posteľ, prípadne ďalšie služby s tým 
súvisiace (turistické spanie na vlastnej karimatke vo vlastnom 
spacom vaku – v telocvični alebo vybraných priestoroch školy) 2,00 

Stan –turistické spanie na vlastnej karimatke vo vlastnom 
spacom vaku 

dospelý              3,00  
dieťa/dôchodca 2,00 

 
 
 
2. Úhrada platieb : 
 
1. Zákazníci  - jednotlivci platia pri  krátkodobom ubytovaní za ubytovanie 

v hotovosti na vrátnici ŠI.  
2. Právnické osoby alebo fyzické osoby môžu po dohode so ZRŠ pre TEC platiť 

bezhotovostne na základe vystavenej  faktúry.  
 
 
3. Kalkulácia nákladov: 
 
Kalkulácia nákladov k určeniu cien za ubytovanie je v  tabuľke č.1  
 
4. Zmluva o ubytovaní: 
 
Dlhodobé ubytovanie sa poskytuje na základe zmluvy o ubytovaní. Vzor zmluvy tvorí 
prílohu č.3 k IS 29 2015. 
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B. mení sa príloha č.4 k IS 29 2015, ktorá od 1.4.2016 znie: 

 

      

Stravovacie služby : 
 
1. Za stravovacie služby zodpovedná vedúca ŠJ.  
 
2. Stravovacie služby sa poskytujú na základe  písomnej zmluvy o poskytnutí  

stravovacích služieb alebo objednávky. Vzor zmluvy tvorí prílohu č. 5 k tejto 
smernici. 

 
3. Za objednané stravovacie služby vedúca ŠJ prijme primeraný preddavok 

najmenej 20% z celkovej predpokladanej ceny akcie. 
 
4. Storno poplatok za zrušenie akcie  je 1% z celkovej predpokladanej ceny akcie, 

najmenej 10,- EUR 
 
5. Cena podávaných jedál sa vypočíta ako: 
 

1. cena surovín 
     2. réžia  180 až 200% z hodnoty surovín 
     3. cena jedla bez DPH 
     4. DPH 20 % 
    5.  Cena s DPH 
 
V réžii sú zahrnuté  náklady na mzdy, odvody do SP a ZP, spotrebu el. energie, 
spotrebu vody, tepla, čistiacich prostriedkov, údržbárskeho materiálu a ostatné 
prevádzkové náklady .  
 
6. Spoločenské akcie v rámci stravovacích služieb : 

 
Pri objednávke na poskytnutie stravovacích služieb sa naviac po 22,00 hod účtuje:  

 prenájom jedálne   50,00  EUR s DPH 

 prenájom klubovne  25,00  EUR s DPH 
 
Pri poskytovaní stravovacích služieb  pre vlastných zamestnancov sa cena prenájmu 
znižuje o 50%. 
 
7.  Kalkulácia nákladov k určeniu cien za prenájom je v  tabuľke č. 2 a č.3  
 
 

C.  
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D. mení sa príloha č.7 k IS 29 2015, ktorá od 1.4.2016 znie: 
 
 

Prenájom priestorov 

 
 

1. Prenájom priestorov sa poskytuje na základe písomnej Zmluvy o prenájme, 
nebytových priestorov. Vzor zmluvy tvorí prílohu č.8 k tejto smernici.  

 
2. Zmluvu o prenájme vyhotovuje TRŠ pre TEC. 

 
3. Kalkulácie nákladov k určeniu cien za prenájom miestností sú uvedené 

v tabuľke č.4,5,6,7,8 
  

4. Cena za prenájom  
 

Miestnosť Cena s DPH na deň Cena s DPH na hodinu 

Trieda 20 EUR 3,00 EUR 

Malá trieda 10 EUR 2,50 EUR 

Multimediálna učebňa  40 EUR 7,00 EUR 

Učebňa INF  40 EUR 7,00 EUR 

Telocvičňa   75 EUR 13,00 EUR 

 
 
 
 
 
 

E. Menia sa tabuľky č.1 až  8 – kalkulácie nákladov k určeniu cien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


