Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi
príspevková organizácia mesta Prievidza

Ul. F. Madvu 11, 971 01 Prievidza

CENNÍK
POSKYTOVANÝCH
SLUŽIEB
platný od 1. septembra 2014

CENNÍK NÁJOMNÉHO PRIESTOROV
DOMU KULTÚRY
Číslo miestnosti
1.03
1.05
1.11
1.20, 1.21
1.59, 1.68, 2.36
2.03
2.04
2.04, 2.01
2.04, 2.03, 2.01
2.05
2.14
2.19
2.20
2.25
2.28
3.13
3.18
3.19

Názov
Foyer
Šatňa verejnosti P
Klubovňa 1
Bábková sála
Divadelná sála s javiskom a balkónom
Klubovňa
Spoločenská sála
Spoločenská sála a vestibul II. NP
Spoločenská sála a vestibul II. NP a klubovňa
Salónik
Učebňa
Herecká šatňa
Herecká šatňa
Hudobná miestnosť
Denná miestnosť – kuchynka
Klubovňa 3 - šatňa
Herecká šatňa
Herecká šatňa

Základné nájomné
za 1 hod
4,00 €
3,00 €
10,00 €
7,00 €
55,00 €
5,00 €
12,00 €
15,00 €
20,00 €
8,00 €
8,00 €
2,00 €
2,00 €
8,00 €
2,00 €
4,00 €
2,00 €
2,00 €

SPOLOČENSKÉ PODUJATIA (PLESY A FIREMNÉ SPOLOČENSKÉ PODUJATIA):
Vzhľadom k rôznym typom spoločenských podujatí a slávností, ich doby trvania a požiadaviek klientov (scénické
osvetlenie a ozvučenie podujatia, typ a rozsah sedenia, príprava priestorov, upratovanie priestorov po skončení a iné
služby s tým súvisiace) bude cenová kalkulácia za nájom a služby KaSS vypracovaná
na každé podujatie osobitne.

STUŽKOVÉ SLÁVNOSTI:
Pri kompletnom prenájme priestorov v rozsahu: divadelná sála s klubovňou 1,
bábková sála, šatne účinkujúcich a verejnosti a foyeru nájomné ........ 25,00 € / osoba.
Poznámka: v cene nájomného sú zohľadnené služby – generálna skúška v trvaní 4 hodín;
občerstvenie – prípitok, I. večera, káva, II. večera formou švédskych stolov; scénické osvetlenie a ozvučenie;
príprava priestorov, nastretie stolov a slávnostnej tabule; zapožičanie inventáru, obrusov; obsluha počas
celého spoločenského stretnutia; služby – práca v šatni pre verejnosť, práca v kuchyni,
upratovanie priestorov po skončení a iné služby s tým súvisiace.

Uvedené ceny nepodliehajú DPH!
Cenník platný od 1. septembra 2014

Mgr. Dana Horná
riaditeľka KaSS

CENNÍK ZAPOŽIČANIA INVENTÁRU
KaSS Prievidza – prístroje a zariadenia

Názov inventáru
Pódium pod prístrešok 6 x 6 m
Prístrešok (bez pódia)
Pódium s prístreškom 6 x 6 m (s dopravou, montáž a demontáž)
Pódium s prístreškom na Námestí slobody
Zvuková aparatúra Dynacord - 600 W (ozvučenie miestností)
Zvuková aparatúra JBL PRX 625 – 3000 W (ozvučenie menších priestranstiev)
 reprodukovaná hudba + 3 ks mikrofón
 kompletné ozvučenie kapely
1 ks Aktívny reproduktor Beringer - 400 W + mikrofón
(ozvučenie menších priestorov)
Mikrofón 1 ks (školenia, schôdze v priestoroch DK)
Projekčné plátno 150 x 150 cm
Projekčné plátno 4 x 3 m
Stolička čalúnená modrá
Stolík 60 x 80 cm
Standby stolík
Lavica kovová (20 ks) – exteriérové použitie
Stolička (40 ks) – exteriérové použitie
Záhradný set komplet stôl + 2 ks lavice
Záhradný set – stôl samostatne
Záhradný set – lavica samostatne
Vešiak stromový
Losovacie zariadenie (bubon)
Megafón
Vesta usporiadateľská
Panel výstavný (80 x 180 cm) + 2 ks nôh
Návlek na stoličku
Návlek na standby stolík
Mašľa na stoličku

Cena zapožičania
do 24 hod.
150,00 €
200,00 €
350,00 €
50,00 € / hod.
60,00 €
100,00 €
150,00 €
25,00 €
10,00 €
10,00 €
20,00 €
1,50 €
3,00 €
5,00 €
2,00 €
1,00 €
3,00 €
1,50 €
1,00 €
1,00 €
10,00 €
5,00 €
1,00 €
3,00 €
1,50 €
1,00 €
0,30 €

Uvedené ceny sú vrátane DPH!

Cenník platný od 1. septembra 2014

Mgr. Dana Horná
riaditeľka KaSS

CENNÍK VÝLEPU PLAGÁTOV
plochy KaSS na území mesta Prievidza
Cena za výlep 1 ks plagátu
Počet týždňov
0,60 €
1 týždeň
0,90 €
2 týždne
1,20 €
3 týždne
1,60 €
4 týždne
1,90 €
5 týždňov
1,00 €
1 týždeň
1,60 €
2 týždne
2,20 €
3 týždne
2,80 €
4 týždne
3,40 €
5 týždňov
1,90 €
1 týždeň
3,00 €
2 týždne
4,30 €
3 týždne
5,50 €
4 týždne
6,60 €
5 týždňov
Uvedené ceny sú vrátane DPH!

Formát
A/4 – A/3

A/2

A/1

Deň vylepovania je každý týždeň v utorok.
V prípade, že na tento deň pripadne sviatok, posúva sa termín na nasledujúci pracovný deň.

V nutných prípadoch je možné uskutočniť za prirážku 30,00 € aj mimoriadne vylepovanie plagátov.
Umiestnenie plagátovacích plôch na území mesta:
1. Ul. J. Kráľa – autobus. zastávka
17. Ul. J. M. Hurbana - stánok PNS
2. Ul. M.R.Štefánika – pred hotel. Magura
18. Ul. Ľ. Ondrejova – autobusová zastávka
3. Ul. F. Madvu – pred Domom kultúry
19. Ul. A. Mišúta – Pošta – Zapotôčky
4. Ul. F. Madvu – oproti Sklenárstvu
20. Ul. J. Červeňa – pri Kostole – Zapotôčky
5. Ul. M. R. Štefánika – pri kine Baník
21. Peklo bar – smer Zapotôčky
6. Ul. A. Stodolu – pri Mototechne - Prednádražie
22. Ul. stavbárov – pri Mickey bare
7. Bojnická cesta – pri železničnom prejazde
23. Športová ul. – pri futbalovom štadióne
8. Košovská cesta – pri Carpathii
24. Kútovská ul. – Necpaly – tržnica
9. Ul. A. Hlinku – lekáreň oproti OD Vtáčniku
25. Veľkonecpalská ul. – autobusová zastávka
10. Ul. A. Hlinku – pri VŠ
26. Ul. K. Novackého – ABC Market
11. Dlhá ulica – oproti Rozvoju
27. Cesta Vl. Clementisa – Piváreň
12. Ul. M.Mišíka – pri predajni potravín na Sídlisku 28. Ul. energetikov – autobusová zastávka Lesopark
mládeže
13. Nábrežná ul. – pri predajni NAY
29. Nábr. Sv. Cyrila – pri predajni Zeleniny
14. Nábrežná ul. – kruhový stĺp medzi predajňou
NAY a OD TESCO
15. Bojnická cesta pri ŠH – kruhový stĺp
16. Ul. I. Bukovčana – stánok PNS

Cenník platný od 1. septembra 2014

Mgr. Dana Horná
riaditeľka KaSS

CENNÍK – KOPÍROVANIE v KaSS
KÓPIE - 80 gr. papier – biely
A/4
- jednostranný – text

0,05 €

- jednostranný – obraz
- obojstranný - text
- obojstranný – obraz

0,10 €
0,10 €
0,15 €

A/3 = dvojnásobok ceny A/4
0,10 €

pri farebnom papieri (A/3) + cena papiera:

Farebná kópia / tlač
A/4 jednostranná
A/3 jednostranná

0,50 €
0,90 €

Pri inej gramáži sa cena zvyšuje o cenu papiera!

Laminovanie A/4

Grafické práce

0,66 € / ks

15,00 €

Uvedené ceny sú vrátane DPH!

Cenník platný od 1. septembra 2014

Mgr. Dana Horná
riaditeľka KaSS

CENNÍK
POŽIČOVNÉ KOSTÝMOV v KaSS

Kostým, rekvizita
Detský karnevalový kostým
Mikulášsky kostým
Kostým čerta, anjela, snehulienky
Historické kostýmy
Ľudové kroje
Parochne
Rekvizity
Klobúky
Ostatné kostýmy
Karnevalový kostým dospelý
Historické kostýmy – nové
Historické kostýmy - náročné

Za dobu požičania
3 pracov. dni
24 hod.
24 hod.
3 pracov. dni
3 pracov. dni
3 pracov. dni
3 pracov. dni
3 pracov. dni
3 pracov. dni
3 pracov. dni
3 pracov. dni
3 pracov. dni

Suma
7,00 €
17,00 €
12,00 €
13,00 €
10,00 €
3,00 €
2,00 €
2,00 €
10,00 €
12,00 €
15,00 €
20,00 €

Uvedené ceny sú vrátane DPH!

Cenník platný od 1. septembra 2014

Mgr. Dana Horná
riaditeľka KaSS

CENNÍK NÁJOMNÉ - Kultúrny dom Necpaly
Požičovné za inventár
Inventár
Cena za 1 ks s DPH
stôl
stolička
Uvedené ceny podliehajú DPH !

2,00 €
1,00 €

Cenník nájomného bez kuchyne
Priestor
m2
Klubovňa
25
Sála a vestibul
177
spolu celý priestor
202
Uvedené ceny nepodliehajú DPH!

za 1 h
7,00 €
20,00 €
27,00 €

Cenník nájomného s využitím kuchyne a inventáru
Priestor
m2
Kuchyňa
25
Klubovňa
25
Sála a vestibul
177
spolu celý priestor
227
Uvedené ceny nepodliehajú DPH!

za 1 h
5,00 €
7,00 €
20,00 €
32,00 €

Cenník nájomného na svadby a firemné spoločenské podujatia
Priestor
m2
za 12 h
spolu celý priestor
227
300,00 €
(kuchyňa 25 m2, sála a vestibul 177 m2,
klubovňa 25 m2)
Uvedené ceny nepodliehajú DPH!

+ každá 1 h nad 12 h.
20,00 €

Cenník nájomného na iné rodinné stretnutia a oslavy
Priestor
spolu celý priestor
(kuchyňa 25 m2, sála a vestibul 177 m2,
klubovňa 25 m2)

m2
227

za 12 h
200,00 €

+ každá 1 h nad 12 h.
20,00 €

Uvedené ceny nepodliehajú DPH!
V cene nájomného je okrem prevádzkových nákladov zahrnuté použitie inventáru (stoly, stoličky, obrusy, riady, príbory,
poháre) a pri použití kuchyne je zahrnutá aj spotreba elektrickej energie, vody, plynu. Záloha za inventár sa platí vopred
vo výške 50 % z celkovej ceny. Pri poškodení inventáru sa uhrádza, resp. nahrádza každý kus v plnej výške.

CENNÍK NA STUŽKOVÉ SLÁVNOSTI: 23,00 € / osoba
Poznámka: v cene nájomného sú zohľadnené služby – generálna skúška v trvaní 4 hodín;
občerstvenie – prípitok, I. večera, káva, II. večera formou švédskych stolov; osvetlenie a ozvučenie;
príprava priestorov, nastretie stolov a slávnostnej tabule; zapožičanie inventáru, obrusov; obsluha počas
celého spoločenského stretnutia; služby – práca v šatni, práca v kuchyni,
upratovanie priestorov po skončení a iné služby s tým súvisiace.

Cenník platný od 1. septembra 2014
Mgr. Dana Horná
riaditeľka KaSS

CENNÍK NÁJOMNÉ - Kultúrny dom Hradec

Požičovné za inventár
Inventár

Cena za 1 ks s DPH

stôl
stolička

1,00 €
0,60 €

obrus

0,60 €

Cenník nájomného bez podávania stravy (nepoužív. riady a kuchyňa)
Priestor
m2
Denné centrum
11
Sála
163
spolu celý priestor
174
Uvedené ceny nepodliehajú DPH!

za 1 h
2,00 €
10,00 €
12,00 €

Cenník nájomného s využitím kuchyne a inventáru na podávanie stravy
pri spoločenských udalostiach – svadba, rodinná oslava, ples
(pri počte nad 50 osôb)
Priestor
m2
Kuchyňa
24
Sála
163
spolu celý priestor
187
Uvedené ceny nepodliehajú DPH!

za 1 h
5,00 €
10,00 €
15,00 €

V cene nájomného je okrem prevádzkových nákladov zahrnuté použitie inventáru (stoly, stoličky, obrusy,
riady, príbory, poháre) a pri použití kuchyne je aj zahrnutá spotreba elektrickej energie, vody.

Hlásenie v miestnom rozhlase 3,50 €.

Cenník platný od 1. septembra 2014

Mgr. Dana Horná
riaditeľka KaSS

CENNÍK NÁJOMNÉ - Kultúrny dom Veľká Lehôtka
Požičovné za inventár
Inventár

Cena za 1 ks s DPH

stôl
stolička

1,00 €
0,60 €

obrus

0,60 €

Cenník nájomného bez podávania stravy
(nepoužív. riady a kuchyňa)
m2
129

Priestor
Sála

za 1 h
10,00 €

Uvedené ceny nepodliehajú DPH!

Cenník nájomného s využitím kuchyne a inventáru na podávanie stravy
pri spoločenských udalostiach – svadba, rodinná oslava, ples
(pri počte nad 50 osôb)
m2
12
129
141

Priestor
kuchyňa
Sála
spolu

za 1 h
5,00 €
10,00 €
15,00 €

Uvedené ceny nepodliehajú DPH!

V cene nájomného je okrem prevádzkových nákladov zahrnuté použitie inventáru (stoly, stoličky, obrusy,
riady, príbory, poháre) a pri použití kuchyne je aj zahrnutá spotreba elektrickej energie, vody.

Hlásenie v miestnom rozhlase 3,50 €.

Cenník platný od 1. septembra 2014
Mgr. Dana Horná
riaditeľka KaSS

CENNÍK NÁJOMNÉ - Kultúrny dom Malá Lehôtka
Požičovné za inventár
Inventár

Cena za 1 ks s DPH

stôl
stolička

1,00 €
0,60 €

obrus

0,60 €

Cenník nájomného bez podávania stravy
(nepoužív. riady a kuchyňa)
Priestor
m2
klub mládeže
33
zasadačka
23
Sála
236
Spolu celý priestor
292
Uvedené ceny nepodliehajú DPH!

za 1 h
2,00 €
5,00 €
15,00 €
22,00 €

Cenník nájomného s využitím kuchyne a inventáru na podávanie stravy
pri spoločenských udalostiach – svadba, rodinná oslava, ples
(pri počte nad 50 osôb)
m2
13
236
249
Uvedené ceny nepodliehajú DPH!

Priestor
kuchyňa
Sála
spolu

za 1 h
5,00 €
15,00 €
20,00 €

V cene je okrem prevádzkových nákladov zahrnuté použitie inventáru (stoly, stoličky, obrusy, riady, príbory,
poháre) a pri použití kuchyne je aj zahrnutá spotreba elektrickej energie, vody, plynu.

Hlásenie v miestnom rozhlase 3,50 €.

Cenník platný od 1. septembra 2014

Mgr. Dana Horná
riaditeľka KaSS

CENNÍK SLUŽIEB A POPLATKOV
Príloha Knižničného a výpožičného poriadku
Mestskej knižnice Mikuláša Mišíka v KaSS v Prievidzi
1. Registračné poplatky:

- dospelí
- študenti a dôchodcovia
- deti do 15 rokov

2. Sankčné poplatky – poplatky za oneskorenie:
- dospelí
I. upomienka
II. upomienka
III. upomienka
IV. upomienka
- deti

I. upomienka
II. upomienka
III. upomienka
IV. upomienka

3,35 €
2,40 €
0,70 €

1,00 €
1,70 €
2,70 €
4,00 €
0,50 €
0,90 €
1,40 €
2,00 €

3. poplatok za stratu čitateľ. preukazu a vystavenie duplikátu:

0,70 €

4. iné poplatky
- rezervovanie dokumentov

0,40 €



na základe dohovoru knižnice a čitateľa za telefonické oznámenie prípad. sms-ku
vytlačenie informácií z internetu za jednu stranu A/4
0,10 €.
Uvedené ceny nepodliehajú DPH!

Upozornenie: všetky poplatky súvisiace s poštovným budú aktualizované podľa výšky zákonom stanovených
poštových poplatkov.

Tento Cenník služieb a poplatkov tvorí neoddeliteľnú prílohu Knižničného a výpožičného poriadku útvaru
Mestskej knižnice Mikuláša Mišíka pri Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Prievidzi.

Cenník platný od 1. septembra 2014

Mgr. Dana Horná
riaditeľka KaSS

CENNÍK SLUŽIEB A POPLATKOV
Mestskej knižnice Mikuláša Mišíka v KaSS v Prievidzi

- kopírovanie A4 – text
(pre držiteľa čitateľského preukazu)

0,05 €

- kopírovanie A4 – text + obraz
(pre držiteľa čitateľského preukazu)

0,10 €

- kopírovanie A4 – text
(pre verejnosť bez čitateľského preukazu)

0,07 €

- kopírovanie A4 text + obraz
(pre verejnosť bez čitateľského preukazu)

0,12 €

práca na PC + internet
ZADARMO
(pre držiteľa čitateľského preukazu – max. 30 minút)

Uvedené ceny nepodliehajú DPH!

Cenník platný od 1. septembra 2014
Mgr. Dana Horná
riaditeľka KaSS

CENNÍK KaSS Prievidza
NAJOMNÉ ZA PRIESTORY KINA BANÍK
Kinosála – základné nájomné za 1 hodinu

55,00 €

Uvedené ceny nepodliehajú DPH!

Cenník platný od 1. septembra 2014

Mgr. Dana Horná
riaditeľka KaSS

--------------------------------------------------------------------

CENNÍK KaSS Prievidza
PROVÍZIA ZA PREDAJ VSTUPENIEK
iným organizáciám a subjektom
5 % z celkovej sumy
zrealizovaného predaja.
Uvedené ceny nepodliehajú DPH!

Cenník platný od 1. septembra 2014

Mgr. Dana Horná
riaditeľka KaSS

