Cenník prenájmu MSKŠ – divízia šport
Platnosť od 01.01.2014
Ceny sú stanovené v súlade so Z.č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.n.p.
–
Z.č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších pravidiel
–
Z.č. 138/1991 Zb.o majetku obcí v znení neskor.predpisov
–
Z.č. 18/1996 Z.z.o cenách v znení nesk.predpisov
–
VZN mesta Zl.Moravce č.6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zl. Moravce

Trávnaté ihrisko I.
/Verejnosť a tréníngy šp. organizácií/

17 ,- eur / hodina

Trávnaté ihrisko I. + šatne a soc. zariadenia
/Verejnosť a tréningy šp. organizácií/

20,- eur / hodina

Trávnaté ihrisko I. + šatne a soc. zariadenia + príprava ihrísk
/Majstrovské a prípravné zápasy/

170,- eur / zápas

Trávnaté ihrisko II.
/Verejnosť a tréníngy šp. organizácií/

14,- eur / hodina

Trávnaté ihrisko II. + šatne a soc. zariadenia
/Verejnosť a tréningy šp. organizácií/

17,- eur / hodina

Trávnaté ihrisko II. + šatne a soc. zariadenia + príprava ihrísk
/Majstrovské a prípravné zápasy/

130,- eur / zápas

Telocvičňa T-18 + šatne a soc. zariadenia

17,- eur / hodina

Tenisové kurty

3,- eura / hodina

Prenájom priestorov Espresso

100,- eur / deň + energie

Ostatné plochy areálu

Cena dohodou

Poznámka:
– cena za poskytnutie športovísk je splatná vopred, v hotovosti do pokladne, resp. pri
dlhodobom využívaní na základe faktúry na účet
– pri užívaní športovísk sa musí užívateľ riadiť príslušnou ústnou, resp. písomnou dohodou a
pokynmi správcu areálu
– pri viacnásobne opakovaných, resp. dlhodobých prenájmoch môže byť cena stanovená
zmluvne – dohodou
– pri využití len časti ihrísk / na šírku, malé bránky atď./, cena pre verejnosť sa zníži o 50%
– pri objednaní časti alebo celého areálu na firemnú akciu cena bude stanovená zmluvne
dohodou

Cenník prenájmu MSKŠ - KD Prílepy
Platnosť od 01.01.2014
Ceny sú stanovené v súlade so Z.č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.n.p.
–
Z.č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších pravidiel
–
Z.č. 138/1991 Zb.o majetku obcí v znení neskor.predpisov
–
Z.č. 18/1996 Z.z.o cenách v znení nesk.predpisov

–

VZN mesta Zl.Moravce č.6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zl. Moravce

Kar
/prenájom nad 4hod. 10€ za každú hod.naviac/

15,- eur / 4 hodiny

Komerčné akcie
/plesy, zábavy, diskotéky/

50,- eur /sála

Rodinné oslavy
/prenájom nad 8hod. 10€ za každú hod.naviac/

30,- eur / 8 hodín

Ostatné prenájmy

15,- eur / hodina

Poznámka:
– cena za poskytnutie priestorov je splatná vopred, v hotovosti do pokladne, resp. pri
dlhodobom využívaní na základe faktúry na účet
– pri užívaní priestorov sa musí užívateľ riadiť príslušnou ústnou, resp. písomnou dohodou a
pokynmi správcu
– Komerčné akcie môžu byť najviac do 04:00 hod. a musí byť podané Oznámenie o verejnom
kultúrnom podujatí. Pri rodinných oslavách nie je potrebné podávať Oznámenie o verejnom
kultúrnom podujatí.

Cenník prenájmu MSKŠ - KD Chyzerovce
Platnosť od 01.01.2014
Ceny sú stanovené v súlade so Z.č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.n.p.
–
Z.č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších pravidiel
–
Z.č. 138/1991 Zb.o majetku obcí v znení neskor.predpisov
–
Z.č. 18/1996 Z.z.o cenách v znení nesk.predpisov
–
VZN mesta Zl.Moravce č.6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zl. Moravce

Kar
/prenájom nad 4hod. 10€ za každú hod.naviac/

15,- eur / 4 hodiny

Komerčné akcie
/plesy, zábavy, diskotéky/

100,- eur /sála

Rodinné oslavy
/prenájom nad 8hod. 10€ za každú hod.naviac/

30,- eur / 8 hodín

Ostatné prenájmy

15,- eur / hodina

Poznámka:
– cena za poskytnutie priestorov je splatná vopred, v hotovosti do pokladne, resp. pri
dlhodobom využívaní na základe faktúry na účet
– pri užívaní priestorov sa musí užívateľ riadiť príslušnou ústnou, resp. písomnou dohodou a
pokynmi správcu
– Komerčné akcie môžu byť najviac do 04:00 hod. a musí byť podané Oznámenie o verejnom
kultúrnom podujatí. Pri rodinných oslavách nie je potrebné podávať Oznámenie o verejnom
kultúrnom podujatí.

Cenník prenájmu MSKŠ divízia kultúra
Platnosť od 01.01.2014
Ceny sú stanovené v súlade so Z.č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.n.p.
–
Z.č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších pravidiel
–
Z.č. 138/1991 Zb.o majetku obcí v znení neskor.predpisov
–
Z.č. 18/1996 Z.z.o cenách v znení nesk.predpisov
–
VZN mesta Zl.Moravce č.6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zl. Moravce

Obradná miestnosť

20,- eur /hod od 15.4. - do 14.10.
25,- eur /hod od 15.10. - do 14.4.

Divadelná sála
rozmer javiska 6x12m

70,- eur /hod od 15.4. - do 14.10.
80,- eur /hod od 15.10. - do 14.4.

- sála – školy, charitatívne podujatia
2 hodiny zdarma, za každú ďalšiu hodinu:

10,- eur /hod od 15.4. - do 14.10.
15,- eur /hod od 15.10. - do 14.4.

- pasívny čas – príprava podujatia, nácvik, skúška a pod.

5,- eur /hod hodina

- prenájom aparatúry+technik /potrebné konzultovať s techn./

10,- eur / hodina

- prenájom divadelného osvetlenia + technik

10,- eur / hodina

- prenájom koncertného krídla

10,- eur / akcia

- usporiadateľská služba mimo programov MsKŠ

5,- eur / hodina

Prenájom skladacieho pódia /7,5x5m/ + technik

150,- eur / deň

Prenájom zvukovej aparatúry + technik

100,- eur / deň

Vestibul

25,- eur / do 4 hodín
50,- eur / do 8 hodín

Priestory st.knižnice

15,- eur / hod.15.4. - do 14.10.
20,- eur / hod.15.10. - do 14.4.

Prízemie - kancelária

15,- eur / hod.15.4. - do 14.10.
20,- eur / hod.15.10. - do 14.4.

Poznámka:
– cena za poskytnutie priestorov je splatná vopred, v hotovosti do pokladne, resp. pri
dlhodobom využívaní na základe faktúry na účet
– pri užívaní priestorov sa musí užívateľ riadiť príslušnou ústnou, resp. písomnou dohodou a
pokynmi správcu

