Nižná Boca
rekreačné zariadenie SvF STU
vhodné na rekreačné pobyty
Chata na Nižnej Boci je rekreačným zariadením SvF STU. Chata je dvojpodlažná s kapacitou ubytovania pre 20 osôb.
V chate sú na ubytovacie služby k dispozícii zrekonštruované 4 dvojizbové ubytovacie bunky s príslušenstvom – kompletne
vybavenou kuchynkou a sociálnym zariadením. Na prízemí je miestnosť na uloženie športových potrieb. Vo vstupnej hale sa
nachádza krb. Na poschodí je spoločenská miestnosť aj na sledovanie TV. V celej chate je možnosť pripojenia sa na internet
prostredníctvom wifi.

Ubytovacie poplatky sú nasledovné: *
Zimná sezóna Letná sezóna (mimo vykurovacej sezóny)

zamestnanci fakulty
priami rodinní príslušníci zamestnanca SvF
zamestnanci STU
iné osoby (v sprievode zamestnanca / dôchodcu)
dôchodcovia SvF a STU
deti do 10 rokov
deti do 2 rokov bez nároku na lôžko

9,- €
9,- €

8,- €
8,- €

9,- €
12,- €

8,- €
11,- €

9,- €

8,- €

6,- €
zdarma

4,- €
zdarma

*

Pre účely tohto dokumentu sú prijímateľmi zamestnaneckých benefitov (zľavnených cien a zvýhodnení) zamestnanci,
priami rodinní príslušníci zamestnanca a bývalí zamestnanci (poberatelia dôchodkov).
Jednotlivé skupiny s výhodami sú:
Priami rodinní príslušníci zamestnanca SvF – manžel/-ka, vyživované osoby (vlastné dieťa, dieťa osvojené).
Bývalí zamestnanci – poberatelia dôchodku (a to starobného, predčasného starobného, invalidného); sú zamestnanci, ktorých
fakulta zamestnávala v pracovnom pomere ku dňu odchodu do niektorého z týchto typov dôchodkov a ich posledným zamestnávateľom bola SvF a STU.
Za každú ubytovaciu bunku sa platí zábezpeka vo výške 50,- €, ktorá sa po bezškodovom priebehu pobytu účastníkom vráti. Každý prihlásený zamestnanec (týka sa aj skupinových pobytov) platí zábezpeku osobitne – viď záväzná
prihláška (vzor platobných podmienok).

Príspevok zo sociálneho fondu zamestnávateľa je stanovený vo výške 3,00 € /os./deň. Príspevok bude
účastníkovi poskytnutý po absolvovaní rekreačného pobytu ku mzde ako vecné plnenie, t. j. plnenie oslobodené od dane z príjmu.
v2020-01

