
CENNÍK
pre organizáciu

Správa kultúrnych a ~portových zarladenf mesta Trnava,
Trnava, Hlavná 17

Ceny za služby poskytované v rámci krátkodobého prenájmu
nehnuteľného a hnuteľného mesta

(s výnimkou kúpaliska Castiglione - účinnosť od 1.6.2013)
DPH bude uplatnené v súlade s platnou legislatívou

Cenník upravuje poplatky - ceny za služby poskytované SKaŠZ mesta Trnava v zmysle
zriaďovacej listiny v objektoch, ktoré má organizácia zverené do správy:
1) Mestská športová hala, Trnava, Rybníkova 15
2) Plaváreň Zátvor, Trnava, Rovná 9
3) Kúpalisko Castiglione, Trnava, J. Slottu 45 - cenník nadobudne účinnosť 1.6.2013
4) Atletický štadión, Trnava, Rybníkova 16
5) Kino Hviezda, Trnava, Paulínska 1
6) Kultúrny dom Modranka, Trnava, Seredská ul.
7) Kultúrny dom Kopánka, Trnava, Ľudová 37
8) Futbalové ihriská Trnava, Rybníkova 16
9) Futbalový štadión Antona Malatinského, Trnava, Športová 1
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+
príslu-
šenstvo
foayer
haly
+ šatne

haly

foyer

a spoločen.podujatia

•
• s mestom
•
• s mestom

Cena za prenájom hnuteľného majetku mestskej športovej haly

Druh hnuteľného m etku

Stoličky čalúnené - cena za 1 kus

Stoly: cena za 1 kus VV ••.uLo.U"',.V

cena za 1 kus okrúhle
Pódium (bez poplatku za dovoz a
montáž), pódium pozostáva zo 133 ks
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Druh vstupenky

Ceny pre jednotlivých návštev.
a deti nad 15 rokov

Základný a zdokonal'ovací plavecký
výcvik pre Základ.školy mesta Trnava
1 kurz - 10 vyučovací ch dvojhodín á 45 minút - t.j.l5
- ~ bazéna

Základný a zdokonal'ovací plavecký
výcvik pre Základ. školy mimo Trnavy
1 kurz - 10 vyučovacích dvojhodín á 45 minút - t.j .15 hodín - y:z bazéna

• prípady, ak hodiny plaveckého kurzu pre základné školy z
Trnavy budú začlenené v dňoch, počas ktorých sa
výuka plávania aj pre základ. školy z mesta Trnava

• prípady, ak hodiny plaveckého kurzu pre základné školy z
Trnavy budú zaradené v dňoch, počas ktorých nie je
plávania pre základ. Školy z mesta Trnava

Plavecký výcvik pre materské školy - l kurz 10 vyučovacích
hodín á 45 5 hod. - y.t bazéna

Permanentky pre verejnosť:
10 .

Záloha na elektronický kľúč
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Druh vstupenky

Celodenná vstupenka:
do
deti

Vstupenka po 15.00 hod.

Vstupenka pre dôchodcov na základe
Dôchodcovia od 9.00 - 12.00 hod.
Permanentky - 7 vstupov:
Celodenná:

Druh vstupenky - prenájmu

základné školy bez poplatku za šatne
stredné a vysoké školy v rámci vyučovania teles.
bez za šatne
stredné a vysoké školy v rámci vyučova-
nia teles. za šatne
stredné a vysoké školy mimo základných
hodín .
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prenájom kinosály bez ozvučenia:
• mestom

•
•
•

Prenájom kinosály s ozvučením:
• atia
• Podujatia s mestom (kultúrne

•
•

Prenájom kinosály na prípravné práce pred podujatím a práce
s likvidáciou ukončení atia

Prenájom kinosály v prípadoch, pri ktorých prevádzkovateľ
odstúpi nájomcovi čas vyhradený na premietanie filmového

redstavenia

Projektor + premietacie plátno pri prenájme najeden deň - nad 5 hodín:
• Komerčné účely...............................................................................................................

....................~~~!~~.t;l;~.'..!'.~.~.~!.~~.~~!~.p.~.~.t;tj.~.~~~ .
• Spoločenské, kultúrne a vzdelávacie podujatia

neZl . osobami

•

Projektor + premietacie plátno pri prenájme do 5 hodín:

• ;rs~.lP.~.~~~~.~~~.~y. , " " , " 1

• .~.ľ.?!~~~~~.~~.'..~~~!~~~.'..!'.~.~.~.l.~~.~~!~.p.~~.t;tj.~.~~~".." ".." I
• Spoločenské, kultúrne a vzdelávacie podujatia

neZl . osobami
• 2. deň využitia navrhujeme uplatniť zľavu vo výške

•....".." .
• Od 3. dňa využitia, každý nasledujúci deň navrhujeme uplatniť zľavu

~X~~~ .
Od 6. dňa využitia bude uplatnená cena v plnej výške tak, ako pri

s určenia sa od 6. dňa
•

• Pri samostatnom prenájme projektora a premietacieho plátna navrhuj
uplatniť cenu:

premietacie plátno
projektor

mestom Trnava
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Prenájom v čase prípravných a likvidačných prác

Cena je určená vrátane spotreby energie a vody, hnutel'ného majetku (stoly + stoličky),
s výnimkou vybavenia kuchyne

Služby spojené s organizovaním podujatia je povinný na vlastné
náklady zabezpečit' nájomca

Cena za prenájom hnuteľného majetku - KD Modranka - vybavenie kuchyne -
účinnost' od 1.9

Druh hnuteľného majetku

Kompletné vybavenie kuchyne KD Modranka

•
•
•
•
•

............................

Riady na servírovanie (misy, podnosy, džbány, so
naberačky, servírovacie lopatky apod.) - 1 kus

• Riady na varenie spolu so základným vybavením kuchyne
celok (sporák, chladnička, hrnce, panvice a pod.

využitia

prenájom na kultúrne a spoločenské účely
prenájom na komerčné účely

K takto určenej cene bude fakturovaná skutočná spotreba energií a vody a plynu

Služby spojené s organizovaním podujatia je povinný na vlastné
náklady zabezpečit' nájomca
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vrátane

za severnou tribúnou

1) Ceny uvedené v cenníku má prevádzkovateľ právo zvýšiť v závislosti od podmienok.
2) Ceny uvedené v cenníku môžu byť upravené primátorom mesta Trnava s prihliadnutím na

charakter podujatia a záujmy mesta Trnava.
3) Ceny, ktoré boli dohodnuté v zmluvách uzatvorených na základe súhlasu na poskytnutie

zľavy a týkajú sa príležitostných prenájmov na celú nastávajúcu sezónu (prenájom na
určitý počet hodín v týždni, na sezónu 2012/2013) alebo na jednotlivé podujatia budú
s účinnost'ou 1.9.2012 upravené v súlade s cenami uvedenými v tomto cenníku, s tým,
že bude uplatnená výška schváleného percenta poskytnutej zľavy.

v Trnave, 15.8.2012

Ing. Vladimír But k o
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