
Dodatok č. 6 

 

k CENNÍKU 

pre organizáciu 

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 

Trnava, Hlavná 17 

Ceny za služby poskytované v rámci využívania a príležitostného prenájmu 

nehnuteľného majetku mesta Trnava 

pre objekt  Mestský amfiteáter v Trnave  

Ceny v cenníku sú určené bez DPH 

Účinnosť: 1.6.2017 

 

Dodatok k cenníku upravuje poplatky – ceny za prenájom a využívanie nehnuteľného 

a hnuteľného majetku v objekte Mestský amfiteáter. 

 

Mestský amfiteáter v Trnave 
Predmet nájmu Charakter podujatia Cena v euro 

javisko 

a hľadisko 
(bez šatní, 

premietacej kabíny, 

priestorov kaviarne 

a bufetu) 

podujatia organizované mestom 18,00 eur/hodina + energie + služby 

kultúrno-spoločenské neziskové podujatia organizované školami, 

pre deti a mládež 
15,00 eur/hodina + energie + služby 

podujatia spoločenského charakteru zamerané na osvetovú činnosť, 

s bezplatným vstupom 
20,00 eur/hodina + energie + služby 

kultúrne a spoločenské podujatia komerčného charakteru 1 000,00 eur/podujatie+energie+ služby 

prenájom za účelom premietania (do 3 hodín)    350,00 eur/podujatie+ energie+služby 
prenájom amfiteátra v čase  prípravných prác pred podujatím a prác 

spojených s likvidáciou po ukončení podujatia pri komerčných podujatiach 
     15,00 eur/hodina 

voľná plocha na 

umiestnenie 

predajného 

stánku do 10 m2 

pri podujatiach organizovaných mestom      15,00 eur/hodina 

pri podujatiach určených pre deti a mládež      10,00 eur/hodina 

pri podujatiach v ostatných kategóriách      20,00 eur/hodina 
voľná plocha na 

umiestnenie 

predajného stánku 

vo výmere od 10 m2 

do 20 m2 

pri podujatiach organizovaných mestom      25,00 eur/hodina 

pri podujatiach určených pre deti a mládež      13,00 eur/hodina 

pri podujatiach v ostatných kategóriách      30,00 eur/hodina 

 

Spoločné ustanovenia: 

1) V položke energie sa k cene prenájmu účtujú náklady na energie (voda, elektrická 

energia) na základe odpočtu na meračoch, a to pred uskutočnením podujatia a po jeho 

ukončení. DPH je uplatňovaná v súlade s platnou legislatívou. 

2) Služby spojené s organizovaním podujatia nie sú súčasťou nájomného, nájomca je 

povinný zabezpečiť služby na vlastné náklady 

3) Ceny sú určené bez DPH. DPH bude uplatňovaná v súlade s platnou legislatívou 

4) Ceny uvedené v cenníku má prevádzkovateľ právo zvýšiť v závislosti od podmienok. 

5) Ceny uvedené v cenníku za služby poskytované v rámci príležitostného prenájmu 

a prevádzky nehnuteľného majetku mesta Trnava môžu byť upravené primátorom mesta 

Trnava s prihliadnutím na charakter podujatia a záujmy Mesta Trnava. 

6) V cenníku nie sú uvedené ceny za prenájom šatní a hygienických zariadení pri šatniach, 

situovaných v priestore pod javiskom a upratovanie. Tieto služby sú fakturované nad 

rámec nájomného, zo strany prevádzkovateľa Arena Cafe s.r.o. Informácie o výške 

uvedených poplatkov podáva na základe dohody medzi SKaŠZ mesta Trnava a Arena 

Cafe s.r.o. zamestnanec SKaŠZ mesta Trnava na č. t.: 0333236444. Prenájom 



hygienických zariadení a upratovanie je povinnou položkou k prenájmu javiska 

a hľadiska. 

7) V cenníku nie je uvedená cena za posúvanie strechy nad javiskom, ktorú zabezpečuje J.H. 

Agency. Cena je fakturovaná nad rámec nájomného, zo strany J.H. Agency. Informácie 

o výške uvedených poplatkov podáva na základe dohody medzi SKaŠZ mesta Trnava 

a J.H. Agency zamestnanec SKaŠZ mesta Trnava na č.t.: 0333236444. 

8) Odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto dodatku sa ruší v plnom rozsahu dodatok č. 3 

k Cenníku. 

 

Trnava, máj 2017 

 

 

 

 

                                                                                JUDr. Peter Bročka LL.M. 

                                                                                   primátor mesta Trnava 
 


