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Ponukový cenník
prechodného ubytovania v autokempingu Červený Kláštor
s platnosťou od 15.06.2020
uvedené ceny sú vrátne DPH

položka

cena za 1 osobu a noc (deti do 3 rokov bezplatne)
za osobu skupinové zájazdy 11 - 20 osôb
za osobu skupinové zájazdy 21 a viac osôb
deti 3 - 10 rokov
osobný automobil, motocykel
auto s prívesom, obytné auto
autobus, nákladné auto
stan, stanový prístrešok k autu
za elektrickú energiu vo vlastnom zariadení za deň
pes
Daň za ubytovanie
Kaucia za 1 náramok na sociálne zariadenie DPH 0 %

cena s DPH v €

2,40 €
2,20 €
2,00 €
1,30 €
2,00 €
4,30 €
5,00 €
2,00 €
2,40 €
1,20 €
0,60 €
5,00 €

Ceny za prenocovanie v zariadení ubytovaného v uvedených kategóriach sa tvoria súčtom
ceny za umiestnenie stanu a ceny za osobu, príp. ceny za umiestnenie motorového vozidla
a ceny za spotrebu elektrickej energie.
Okrem cien za ubytovanie je povinný návštevník podľa zákona 582/2004 Zb. v znení
neskorších predpisov v obci, ktorá je vyhlásená ako obec sústredeného cestovného ruchu
a nariadenia Obecného úradu o miestnych poplatkoch zaplatiť 0,60 Eur za jednu osobu a deň.
Od dane za ubytovanie je oslobodená osoba:
a) držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
b) držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, vrátane sprievodcu,
c) osoba v hmotnej núdzi, ktorá sa preukáže rozhodnutím úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o dávke v
hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi.

V odôvodnených prípadoch môže riaditeľ ŠL TANAPu určiť cenu dohodou.
Horeuvedené poplatky sa platia predom podľa predpokladanej doby pobytu na recepcii autocampingu.

V Tatranskej Lomnici 27.05.2020
Ing. Ján MARHEFKA
riaditeľ ŠL TANAP-u

