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Cenník ubytovania Stavbár 
platný od 1. februára 2023 

 
Počet dní Cena na osobu/noc v € bez DPH DPH 10 %  Cena v € s DPH 

základná cena 16,00 1,60 17,60 

viac ako dva týždne 12,50 1,25 13,75 

viac ako mesiac dohodou 

 

Cena platí pri plnom obsadení bunky.  

V cene je zahrnutý ubytovací poplatok vo výške 1,50 €/noc/osobu. 

Za neobsadené lôžko je účtovaný poplatok vo výške 6,00 €/noc bez DPH. 

 

Ubytovacie zariadenie Stavbár sa nachádza na Strojníckej ulici 13 v Prešove. Prvá časť 

nachádzajúca sa na II. a III. nadzemnom podlaží bola sprevádzkovaná v roku 2018, v roku 

2020 bola otvorená nová časť na IV. nadzemnom podlaží. Ubytovanie na II. a III. podlaží je 

riešené tzv. bunkovým systémom, v rámci ktorého sú dva varianty. V prvom variante sú dve 

dvojlôžkové izby, ktoré majú spoločnú kuchynku a sociálne zariadenie (WC + kúpeľňa), v 

druhom variante je jedna trojlôžková izba, ktorá má svoju kuchynku a sociálne zariadenie. Na 

IV. podlaží je ubytovanie riešené v rámci jednolôžkových, dvojlôžkových apartmánov, 4 

lôžkovej a 5 lôžkovej bunky. Celková kapacita ubytovacieho zariadenia je 96 miest.  

 

Každá izba je vybavená príslušným lôžkom, nočným stolíkom, stolom, stoličkami a 

skriňami na uloženie odevov. Súčasťou každej bunky je aj kuchyňa vybavená chladničkou, 

dvojplatničkou, rýchlovarnou kanvicou, mikrovlnou rúrou, základnými riadmi a kuchynským 

náčiním. 

 

V prípade záujmu o vypracovanie cenovej ponuky pre ubytovanie väčších skupín 

alebo na dlhšie obdobie, nás prosím kontaktujte na: 

 

stavbar@ekoprim.sk, tel. +421 917 897 590 

alebo  

ekoprim@ekoprim.sk  
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Cenník ubytovania Stavbár 
platný od 1. februára 2023 

 

MESAČNÉ UBYTOVANIE 
Druh ubytovania Cena v € bez DPH DPH 10 % Cena v € s DPH 

1 lôžková bunka 335,00 33,50 368,50 

2 lôžková bunka 435,00 43,50 478,50 

3 lôžková bunka 650,00 65,00 715,00 

4 lôžková bunka 750,00 75,00 825,00 

5 lôžková bunka 850,00 85,00 935,00 

 

Cena platí na celý kalendárny mesiac, a to bez ohľadu na počet dní a počet 

ubytovaných osôb, pri dodržaní maximálneho počtu osôb, ktoré môžu byť ubytované v 

predmetnej bunke. V cene je zahrnutý ubytovací poplatok vo výške 1,50 €/noc/osobu bez 

DPH. 

Ubytovacie zariadenie Stavbár sa nachádza na Strojníckej ulici 13 v Prešove. Prvá časť 

nachádzajúca sa na II. a III. nadzemnom podlaží bola sprevádzkovaná v roku 2018, v roku 

2020 bola otvorená časť na IV. nadzemnom podlaží. Ubytovanie na II. a III. podlaží je riešené 

tzv. bunkovým systémom, v rámci ktorého sú dva varianty. V prvom variante sú dve 

dvojlôžkové izby, ktoré majú spoločnú kuchynku a sociálne zariadenie (WC + kúpeľňa), v 

druhom variante je jedna trojlôžková izba, ktorá má svoju kuchynku a sociálne zariadenie. Na 

IV. podlaží je ubytovanie riešené v rámci jednolôžkových, dvojlôžkových apartmánov, 4 

lôžkovej a 5 lôžkovej bunky. Celková kapacita ubytovacieho zariadenia je 96 miest.  

 

Každá izba je vybavená príslušným lôžkom, nočným stolíkom, stolom, stoličkami a 

skriňami na uloženie odevov. Súčasťou každej bunky je aj kuchyňa vybavená chladničkou, 

dvojplatničkou, rýchlovarnou kanvicou, mikrovlnou rúrou, základnými riadmi a kuchynským 

náčiním. 

 

V prípade záujmu o vypracovanie cenovej ponuky pre ubytovanie väčších skupín 

alebo na dlhšie obdobie, nás prosím kontaktujte na: 

 

stavbar@ekoprim.sk, tel. +421 917 897 590 

alebo  

ekoprim@ekoprim.sk  
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