VEĽKÁ DVORANA
CENNÍK NÁJOMNÉHO, SLUŽIEB A TECHNIKY
platný od 1.10. 2017- ceny v €
KOMERČNÉ VYUŽITIE

priestor

cena v € bez DPH

VEĽKÁ DVORANA ( max. 450 os.)
nájom/h max. 7 hod.
celodenný prenájom
plesy
svadby
ZASADAČKA (max. 70 os. )
nájom

príprava sály
cena v € s
DPH

cena v € s
DPH

poznámka:

70,00
800,00
1 000,00
550,00

84,00
960,00
1 200,00
660,00

50,00
50,00
0,00
0,00

upratovanie, technik, osvetlenie, energie, stoly
požiarnik, technik, osvetlenie, energie, stoly

25,00

30,00

20,00

príprava sály: upratovanie, stoly...

PRENÁJOM PRE NEKOMERČNÉ SUBJEKTY (ŠKOLY, 3. SEKTOR A POD.) - CENY K ÚHRADE V €
VEĽKÁ DVORANA STUŽKOVÉ SLÁVNOSTI
priestor

prenájom miestnosti do 250 os.
prenájom miestnosti do 330 os.
prenájom miestnosti mimo RK
VEĽKÁ DVORANA ŠKOLY
prenájom /hod
ZASADAČKA
prenájom /hod

cena v € bez DPH

poznámka:

550,00
600,00
800,00

v cene nájmu:technik,osvetlenie,energie,stoly

35,00

príprava sály: urpatovanie, technik

12,00

príprava sály: upratovanie, technik

PRENÁJOM TECHNIKA
názov

dataprojektor + plátno
plátno samostatne
projektor
klavír
obrusy/ks
stan 6x3 m za 1 ks
požiarnik/noc
zdravotník/hod
šatniarka/večer
uvádzačka/hod
prenájom červeného koberca
ozvučenie priestoru/hod
výroba banera
výroba a číslovanie stoličiek
výroba vstupeniek na predstav.

poznámka:

Cena v € s DPH

60,00
20,00
50,00
40,00
1,00
25,00
60,00
8,50
20,00
6,00
200,00
15,00
50,00
50,00
30,00

nerozlišujeme deň/ hodina, cena k úhrade

cena schválená od 24.08.2017

inštalácia, fixovanie koberca, v cene nie je zahrnuté: mechanické
poškodenie, hrubé znečistenie aj keď len časti koberca

ZĽAVY 50 % Z CENY VSTUPENKY NA PODUJATIA KD AH
pre držiteľov preukazu ZŤP
pre držiteľov preukazu ZŤP S

50 % z ceny vstupenky
50 % z ceny vstupenky

Pri cene nad 100,00 € platí vopred záloha 50 %
Na základe Zákona o dani z príjmov NRSR č. 595/2003 Z.z.podľa §2 a usmernenia Ministerstva financií č. MF/011491/2015-724
§22 a ods.1až 3 Zákona o účtovníctve naša organizácia je povinná dodržiavať transférové oceňovanie pre stanovenie cien produktov,
tovarov a služieb čo znamená dodržiavať cenník služieb schválený predstavenstvom bez zliav a nulových cien.

