
Dodatok č. 5 

 

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 kino Hviezda 

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 kino Hviezda. 

 

Kino Hviezda 

 
Predmet prenájmu Charakter podujatia Cena v euro 

kinosála bez 

ozvučenia 

 

kultúrne a spoločenské podujatia organizované mestom Trnava   7,00 eur/hodina + služby 

kultúrne, spoločenské, osvetové, neziskové podujatia organizované v spolupráci 

s mestom Trnava 
20,00 eur/hodina + služby 

ostatné podujatia  60,00 eur/hodina+ služby 

výchovné koncerty organizované pre školy  50,00 eur/hodina + služby 

podujatia spoločenského charakteru, zamerané na osvetovú činnosť – 

organizované školami 
15,00 eur/hodina + služby 

kinosála s 

ozvučením 

kultúrne a spoločenské podujatia organizované mestom Trnava 10,00 eur/hodina + služby 

kultúrne, spoločenské, osvetové, neziskové podujatia organizované v spolupráci 

s mestom Trnava 
35,00 eur/hodina + služby 

ostatné podujatia  80,00 eur/hodina + služby 

podujatia spoločenského charakteru, zamerané na osvetovú činnosť – 

organizované školami 
20,00 eur/hodina + služby 

kinosála prenájom kinosály na prípravné práce pred podujatím a práce spojené 

s likvidáciou po ukončení podujatia 
10,00 eur/hodina + služby 

prenájom kinosály v prípadoch, pri ktorých prevádzkovateľ odstúpi 

nájomcovi čas vyhradený na premietanie filmového predstavenia 
150,00 eur/hodina + služby 

 

Spoločné ustanovenia: 

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

povinný zabezpečiť služby na vlastné náklady 

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

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

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

a prevádzky hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta Trnava môžu byť upravené 

primátorom mesta Trnava s prihliadnutím na charakter podujatia a záujmy Mesta Trnava. 

5) 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 


