
 

 

 
Garant: 
Prevádzkový úsek R UPJŠ     Košice dňa 20.08.2020 
        Č.j.: REK000231/2020-UPA/ 2735 

 
Rozhodnutie rektora č. 18/2020, 

ktorým sa určujú ceny za použitie MIDIBUSU ISUZU – Novo a MIKROBUSU PEUGEOT - 
BOXER pre PODNIKATEĽSKÚ ČINNOSŤ UPJŠ v Košiciach. 

 
V súlade s ustanovením § 15 ods. 1 písm. m) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách 
a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na ust. 
článku 4 ods. 3 Organizačného poriadku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
v platnom znení  týmto  

 
v y d á v a m 

 
s účinnosťou od 20.08.2020 nasledovné rozhodnutie rektora, ktorým sa určujú ceny za 
použitie MIDIBUSU ISUZU – Novo  a MIKROBUSU PEUGEOT – BOXER. 
1. Určenie cien:  

 

 
Rozdiel medzi cenou obvyklou a zvýhodnenou cenou pre zamestnanca bude zdanený formou 
nepeňažného príjmu v mzde za mesiac, v ktorom bolo dodanie služby poskytnuté (§ 5 ods 3 
písm. d) Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov). 
 
2. Použitie prívesného vozíka na prevoz batožiny je spoplatnené sumou 0,10 € (s DPH) za 

1 km  k sadzbe použitej pre výpočet ceny za použitie Midibusu a Mikrobusu. 
3. Stojné sa počíta v prípade dennej objednávky medzi jednotlivými jazdnými časmi, resp. v 

prípade celodenného státia vozidla v rámci viacdennej objednanej prepravy maximálne do 
času denného výkonu vodiča alebo vodičov. Stojné sa nepočíta pri čerpaní bezpečnostných 
prestávok, denných a týždenných odpočinkoch vodiča alebo vodičov. 

4. Množstevná zľava môže byť poskytnutá vo výške 5%  z ceny kilometrického výkonu 
prepravy Midibusu a Mikrobusu v prípade, ak vykázané km v rámci jednej objednávky alebo 
viacerých objednávok v dvanástich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacoch 
prekročia faktúrovaný kilometrický výkon nad 2.000 km. 

5. Ceny uvedené v ods. 1 tohto rozhodnutia  nezohľadňujú cestovné náhrady vodiča alebo 
vodičov, poplatky za parkoviská, mýtne poplatky účtované v zahraničí, poplatky za použitie 
trajektov a iné prípadné poplatky týkajúce sa konkrétnej objednanej prepravy, ktoré budú 
pripočítané ku konečnej faktúre objednanej prepravy. 

6. UPJŠ v Košiciach pred realizáciou objednanej  prepravy môže požadovať úhradu zálohovej 
faktúry objednávateľom prepravy, za účelom priebežného krytia nákladov, spojených 
s realizáciou prepravy, a to minimálne 2 pracovné dni pred začatím realizácie objednanej 

od: do: s 20% DPH: bez DPH: s 20% DPH: bez DPH:

1 50 1,20 € 1,00 €
minimálna cena úhrady: 50,00 € 41,67 €

51 350 0,95 € 0,79 €
351 a viac 0,90 € 0,75 €

6,00 € 5,00 € 6,00 € 5,00 €

1 a viac 0,86 € 0,71 € 0,45 € 0,38 €

6,00 € 5,00 € 6,00 € 5,00 €

cena:ubehnuté km:

0,45 € 0,38 €

STOJNÉ - za každých 30 minút:

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ - subjekty spolupracujúce s 
UPJŠ v Košiciach (TJ Slávia UPJŠ, FS Hornád, TUKE, ÚVLaF)          
a zamestnanci UPJŠ v Košiciach:

STOJNÉ - za každých 30 minút:

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ:

MIKROBUS PEUGEOT-BOXER (9 miest)MIDIBUS ISUZU Novo (29 miest)

cena:cena určená pre:



prepravy. Úhradou sa rozumie pripísanie finančných prostriedkov na bankový účet UPJŠ 
v Košiciach. 

7. V prípade neštandardného a/alebo nadmerného znečistenia interiéru Midibusu a Mikrobusu 
počas objednanej prepravy  bude objednávateľovi  účtovaná prirážka na objednanú 
prepravu vo výške 50,- € (s DPH). 

8. V súlade s ust. § 46 ods. 2 písmeno a) a b  zákona č. č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov  oslobodená od dane je doprava osôb na území 
tuzemska, ak ide o dopravu: 
a) z tuzemska do zahraničia 
b) zo zahraničia do tuzemska. 

9. Rozdiel medzi cenou obvyklou a cenou zvýhodnenou pre zamestnanca bude zdanený ako 
nepeňažný príjem zamestnanca vo výplate za mesiac, v ktorom bola služba poskytnutá (§ 
5 ods. 3 písm. d) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov). 
 

 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Toto rozhodnutie nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu rektorom UPJŠ v 

Košiciach. 
2. Nadobudnutím účinnosti tohto rozhodnutia stráca platnosť a účinnosť Rozhodnutie rektora 

č. 12/2019, č.j. REK00098/2019-UPA/5328 zo dňa 01.10.2019.   
   

               
 
 
 
         prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 
                     rektor 


