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Podnikateľskú činnosť vykonáva SOŠ o a nad rámec svojej hlavnej činnosti a so
schválením NSK ako zriaďovateľa v zmysle ustanovení § 5 odst. 7 písm e/ zákona č.596/2003
Z.z. o štátnej správe v škostve a v školskej správe a v súlade s právnymi predpismi.
SOŠ vykonáva podnikateľskú činnosť na základe živnostenského listu vydaného Okresným
úradom v Topoľčanoch – odbor životného prostredia :
A. prenájom domova mládeže pre ubytovanie fyzických osôb a zamestnancov organizácií
B. príprava a poskytovanie stravy

Popis

činnosti

Prenájom DM pre potreby ubytovania fyzických osôb a zamestnancov organizácií
Ubytovanie sa poskytuje v bunkách, ktoré pozostávajú z 2 izieb, chodby a príslušného
sociálneho zariadenia.
Pri prenájme buniek na ubytovanie sa zohľadňujú náklady spojené s ubytovaním osoby na jednu noc,
a to :
-

náklady na vodné a stočné
náklady na dodávku tepla a teplej vody
spotreba elektrickej energie
pranie posteľnej bielizne a uterákov
upratovanie buniek vrátane soc. zariadenia
úhrada ostatných dohodnutých nákladov /odpisy, deratizácia a pod./

Pri ubytovaní fyzických osôb sa prihliada na ochranu osobných údajov pri ich spracúvaní, bezpečnosť osobných údajov
a ochranu práv ubytovných osôb, a to podľa zákona NR SR č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov.

Cena za ubytovanie je stanovená na jednu noc a jednu posteľ, a to v cenovom rozpätí od ceny
5,90 – 9,30 €, pričom cena sa určuje podľa počtu nocí a ubytovných osôb.
Za každú noc a osobu sa účtuje daň za ubytovanie vo výške 1,00 €, ktorá sa 1 x štvrťročne po
prenásobení počtom nocí a osôb sa odvedie na účet Mesta Topoľčany na základe nariadenia Mesta
Topoľčany č. 10/2019 o miestnych daniach platné od 1.1.2020.
Kalkulačný list ubytovania 1 noc = 9,30 € s DPH
Nájom
Elektrická energia
Voda
Teplo – teplá voda
Pranie
Čist.prostriedky
Mzdy

4,00 €
0,58 €
0,62 €
1,70 €
0,97 €
0,50 €
0,93 €

Príprava a poskytovanie stravy
Obed
Stravná jednotka je stanovená na sumu 3,40 € za jeden obed, ktorý pozostáva z polievky,
hlavného jedla a nápoja.

Kalkulačný list - 1 obed
potraviny
Režijné náklady
El.energia
Voda
Plyn
Pranie
Čist.prostriedky
mzdy

1,41 €
1,15 €
0,15 €
0,10 €
0,08 €
0,10 €
1,41 €

Celodenná strava na jeden deň

Druh stravy

Jednotková
cena

DPH
%

DPH v
€

bez DPH v €

Jednotková
cena
s DPH

Racionálna strava
4,906

20

0,981

5,887

5,769

20

1,153

6,922

5,073

20

1,014

6,087

(raňajky, desiata, obed, olovrant, večera)
Diabetická strava
(raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, 2.večera)
Šetriaca strava
(raňajky, desiata, obed, olovrant, večera)

Tento cenník je vystavený k Internej smernici o podmienkach a postupe vykonávania
podnikateľskej činnosti zo dňa 1.1.2021.

