
 
 
 

 

 

INTERNÉ  NARIADENIE č. 1/2023 
 

Prenájom nebytových priestorov a služieb  
v Dome kultúry vo Vranove nad Topľou 

(Estrádna sála,  Kinosála, Salónik, Chodba, Internetová miestnosť v CM,  
Spoločenská sála s javiskom v CM, šatňa pre divákov) 

 
 
 
 
 
CENNÍK  PRIESTOROV: 
 

Priestor 
 

Cena za prenájom 
Salónik I:    (vľavo od estrádnej sály)  kapacita 50 miest      
Ak sa prenajíma samostatne, bez potreby vystavenia FA, nevyžaduje sa písomná objednávka,  
ani Príloha č. 1 - Technické podmienky prenájmu. Požadujeme platbu vopred. 

35,00 €/h    
viac ako 3 hod 25,00  €/h 

Salónik II:  (vpravo od estrádnej sály) kapacita 70 miest     
Ak sa prenajíma samostatne, bez potreby vystavenia FA, nevyžaduje sa písomná objednávka,  
ani Príloha č. 1 - Technické podmienky prenájmu. Požadujeme platbu vopred 

35,00  €/h   
viac ako 3 hod 25,00  €/h 

Chodba:   
prenájom časti chodby  na prezentačnú výstavu firiem, škôl a organizácii   

 
55,00 €/deň 

Kinosála:   
kapacita  198 miest   

65,00 €/h,  
v čase vykurovania:  80,00 €/h   

Internetová miestnosť v Centre mládeže 45,00 €/h 
Spoločenská sála s  javiskom v Centre mládeže 55,00 €/h 
Estrádna sála kapacita  410/470 miest:  
 

160,00€/h,   
v čase vykurovania: 180,00 €/h  

Estrádna sála: školy, záujmové združenia, neziskové organizácie a pod. 
pri kult. akciách, akadémiách, benefičných programoch:  

percentuálny podiel min. 30% 
z vybraného vstupného. 

 
 Pri prenájme služieb počas víkendu a sviatku sa k základnej sadzbe prenájmu služieb pripočíta:   

 sobota  + 60%, nedeľa a sviatok + 80%.  
 
 Pri politických mítingoch je cena za prenájom dvojnásobná. 

 
 Výška prenájmu je účtovaná za každú i započatú hodinu. 

 
 Školy – MsDK poskytne školám a školským zariadeniam, ktorých zriaďovateľom je Mesto Vranov nad 

Topľou, na základe písomnej žiadosti 1x v roku prenájom ES so základným scénickým osvetlením 
a ozvučením, vrátane  4 hodinovej generálnej skúšky  za cenu: 1€/akciu, a ďalšie nácviky/skúšky k takejto 
akcii za cenu:  50% ceny prenájmu a služieb.    

Začiatok a koniec prenájmu je prenajímateľ a zodp. osoba za nájomcu povinný vyznačiť písomne (Príloha č.2).  
 
 Akcia pod záštitou primátora (Cena je min. 1 €/akciu bez ozvučenia a služieb)  

Písomný súhlas primátora je potrebné doručiť pred dohodnutím podmienok prenájmu. (Príloha č. 3). 
Začiatok a koniec prenájmu je prenajímateľ a zodp. osoba za nájomcu povinný vyznačiť písomne (Príloha č.2). 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CENNÍK SLUŽIEB: 
Priestor/ 
poskytnutá služba 

Estrádna sála Internetová miestnosť 
v Centre mládeže 

Spoločenská sála   
s javiskom v Centre 
mládeže 

Ozvučenie základné:      
(1-2 mikrofóny+prehrávač+repro)  
 

 
40,00 €/h 

 
20,00 €/h 

 
30,00 €/h 

Ozvučenie kompletné: 70,00 €/h X 50,00 €/h 
Osvetlenie základné scénické / 
biele svetlo/: 

 
35,00 €/h 

 
X 

 
35,00 €/h 

Použitie inteligentných svetiel 
a projekcie:   

 
20,00 €/ks/1 predstavenie 

Iba projekcia 
20,00 €/ks/1 predstavenie 

Iba projekcia 
20,00 €/ks/1 predstavenie 

 
Šatňa pre divákov:                                                  10 €/hod 

 
 
 
 
Vo Vranove nad Topľou, 6. marca 2023   
          
 
 
 
 

            Ing. Alfonz Kobielský 
                   riaditeľ MsDK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 2 k Internému nariadeniu č. 1/2023 
  

      Príloha č. 3 k Internému nariadeniu č. 1/2023 
  
 

ŽIADOSŤ O UDELENIE ZÁŠTITY PRIMÁTORA 
 
Informácie o žiadateľovi záštity:  
Meno a priezvisko / obchodné meno: ......................................................................................................  
Adresa / sídlo: ............................................................................................................................................  
IČO: ..........................................................  
Kontaktná osoba / zodpovedný zástupca: ................................................................................................  
Telefón: ....................................................     E-mail: .....................................................................  
 
Informácie o pripravovanom podujatí:  
Názov podujatia: .........................................................................................................................................  
Miesto konania: ..........................................................................................................................................  
Termín konania: .....................................................  Dĺžka trvania podujatia: ..........................................  
Charakteristika podujatia: ..........................................................................................................................  
Predpokladaná návštevnosť: ......................................................................................................................  
 
Čestné vyhlásenie: 
☐ Čestne prehlasujem, že ako dolu podpísaný žiadateľ ku dňu podania žiadosti: mám vysporiadané záväzky        
      po lehote splatnosti voči  Mestu Vranov nad Topľou, Mestský úrad, Ulica Dr. C. Daxnera 87,  
      093 16 Vranov  nad Topľou.  
☐  mám vysporiadané záväzky po lehote splatnosti voči organizáciám v zriaďovateľskej a zakladateľskej    
       pôsobnosti Mesta Vranov  nad Topľou 
☐  nie som v likvidácii, v konkurznom, reštrukturalizačnom, trestnoprávnom konaní.  
 

 
Dňa …........................................      ...................................................  

               podpis žiadateľa (zákonného zástupcu)  
 
 

 
Vyjadrenie primátora mesta: 

 
Ing. Ján Ragan, primátor mesta Vranov nad Topľou   a)  súhlasím     
          b) nesúhlasím     
so záštitou nad hore uvedeným podujatím 
 
         ...................................................  
                       podpis primátora mesta 
 
 

Záštita primátora mesta Vranov nad Topľou môže byť poskytnutá nad kultúrnymi, spoločenskými, 
vzdelávacími, športovými, charitatívnymi a ďalšími verejne prospešnými podujatiami, ktoré sa konajú 
predovšetkým na území mesta Vranov nad Topľou alebo v jeho najbližšom okolí a tiež pri prezentácii mesta  
v zahraničí. Záštita má symbolický a čestný charakter a jej udelenie sa nespája s finančným alebo iným 
spolupodieľaním sa mesta pri organizovaní podujatia. 
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