
SPRÁVA KULTÚRNYCH A ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ MESTA  TOPOĽČANY

Nám.  Ľ.  Štúra 2357/2,  955 01 Topoľčany

I. Dlhodobý prenájom

II. Príležitostný prenájom

DOM KULTÚRY

Plesy a zábavy

prenájom
do 12 hod             

do 250 osôb

do 12 hod             
nad 250 osôb

každá ďašia 

začatá hod.

spoločenská sála, šatne a 

vestibul 400 600

balkón (kapacita 150 osôb) 50 50
bufet 50 70
salónik so šatňami 30 30
výdajňa stravy a umyváreň 70 90

prenájom na prípravu sály 

ozvučenie (podľa využitia 

techniky) cena je za 1 mikrofón 

alebo zvučenie nástroja, cena 

ďalšieho priadaného mikrofónu 

alebo zvučenie nástroja 10 €/ks 

Sankcie:

b) za odstúpenie od prenájmu 2 týždne (vrátane) pred dohodnutým termínom - 200 €  
c) znehodnotenie, strata inventáru - podľa cien uvedených v majetku organizácie

Akcia so vstupným, konzumným a štartovným a podobne

Sankcie:

b) za odstúpenie od prenájmu 2 týždne (vrátane) pred dohodnutým termínom - 200 €

c) znehodnotenie, strata inventáru - podľa cien uvedených v majetku organizácie

prenájom
do 12 hod             

do 250 osôb

do 12 hod             
nad 250 osôb

každá ďašia 

začatá hod.

spoločenská sála, šatne a 

vestibul 
300 500

balkón (kapacita 150 osôb) 40 50
bufet 50 70
salónik so šatňami 30 30
výdajňa stravy a umyváreň 70 90
nácvik 10€/h 15 €/h

prenájom na prípravu sály 
ozvučenie (podľa využitia 

techniky) cena je za 1 mikrofón 

alebo zvučenie nástroja, cena 

ďalšieho priadaného mikrofónu 

alebo zvučenie nástroja 10 €/ks 

SPOLOČENSKÝ DOM

Divadelná sála

predstavenia so vstupným

15€/h

30

10 €/h

CENNÍK NÁJMU ZA UŽÍVANIE NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

Ceny sa určujú podľa Zásad o hospodárení s majetkom mesta                                                                  

(zverejnené na webovej stránke Mesta Topoľčany)

a) za odstúpenie od prenájmu v období  2 mesiace pred dohodnutým termínom do 2 

týždňov pred dohodnutým termínom  - 50 €

Zábezpeka je stanovená vo výške 200 €. 

30

10 €/h

15€/h

 Vzhľadom k osobitým požiadavkám a typu akcie je nájomné stanovené po dohode s vedením 

organizácie. Minimálna sadzba je 700 €.

Zábezpeka je stanovená vo výške 200 €. Čas prenájmu sa počíta od prevzatia do odovzdania 

priestorov.

Kultúrna akcia bez vstupného, štartovného a konzumného a podobne                

(stužkové, svadby, školenia, mítingy)

a) za odstúpenie od prenájmu v období  2 mesiace pred dohodnutým termínom                

do 2 týždňov pred dohodnutým termínom  - 50 €



predstavenia bez vstupného, mítingy a podobne

do 2 hodín
každá ďašia 

začatá hod.  
divadelná sála, šatne 150 €

osvetlenie 15€/h

ozvučenie (podľa využitia 

techniky) cena je za 1 mikrofón 

alebo zvučenie nástroja, cena 

ďalšieho priadaného mikrofónu 

alebo zvučenie nástroja 10 €/ks 

15€/h

nácvik 20€/h

kinopredstavenia

do 3 hodín
každá ďašia 

začatá hod.

divadelná sála, šatne 50 € 10 €

Sankcie: a) za odstúpenie od prenájmu 1 mesiac pred dohodnutým termínom - 50 €

b) znehodnotenie, strata inventáru - podľa cien uvedených v majetku organizácie

Miestnosť č. 1

II. Poschodie, kapacita 20 osôb 10€/h

Miestnosť č. 2

II. Poschodie, kapacita 40-50 osôb 13€/h

Sankcie (platné pre všetky miestnosti):

KULTÚRNY DOM MALÉ BEDZANY

do 5 hodín
každá ďašia 

začatá hod.

kultúrna akcia bez vstupného 10€/h 8 €

kultúrna akcia so vstupným 70 € 20 €

KULTÚRNY DOM VEĽKÉ BEDZANY

do 5 hodín
každá ďašia 

začatá hod.

kultúrna akcia bez vstupného 12€/h 10 €

 kultúrna akcia so vstupným 90 € 20 €

MESTSKÝ ROZHLAS

Mestský rozhlas v časti Malé a Veľké Bedzany

1 hlásenie v pracovných dňoch 4 €

1 hlásenie v dňoch pracov. voľna a vo sviatok 6 €

PRENÁJOM HNUTEĽNÉHO MAJETKU

obrusy 1,5 €/ ks

pivný set  1 ks (stôl a 2 lavice) 5 €/ deň

Sankcie:  znehodnotenie, strata inventáru - podľa cien uvedených v majetku organizácie

Zábezpeka je stanovená vo výške 100 €. 

Zábezpeka je stanovená vo výške 50 €. 

Vyhlasujú sa len oznamy (nie reklamy), cenník sa nevzťahuje na oznamy Mesta Topoľčany, SKaŠZ 

Topoľčany a na oznamy týkajúce sa ohrozenia života a živelné udalosti

Poznámka: nájomné je stanovené bez energií, ktoré po ukončení nájmu budú pripočítané podľa 

skutočnej spotreby

30 €

 Vzhľadom k osobitým požiadavkám a typu akcie je nájomné stanovené po dohode s vedením 

organizácie. Minimálna sadzba je 600 €.

 znehodnotenie, strata inventáru - podľa cien 

uvedených v majetku organizácie

Poznámka: nájomné je stanovené bez energií, ktoré po ukončení nájmu budú pripočítané podľa 

skutočnej spotreby



Spoločné ustanovenia:

Cena prenájmu počas sviatku je zvýšená o 25%.

Cenník je platný od 1.1.2021

                               riaditeľka 

Schválila: PhDr. Katarína Baculáková

V prípade osobitných a neštandardných požiadaviek nájomcu si vedenie oganizácie 

vyhradzuje právo na úpravu cien.



MESTSKÉ  KULTÚRNE  STREDISKO  TOPOĽČANY

Nám.  Ľ.  Štúra 2357/2,  955 01 Topoľčany

I. Dlhodobý prenájom

II. Príležitostný prenájom

DOM KULTÚRY

Plesy a zábavy

do 250 osôb - 12 hodín

prenájom do 12 hod každá ďašia 

začatá hod.

spoločenská sála vrátane 

súvisiacich priestorov 
500 30

príprava sály 40 €

ozvučenie - hovorové 10€/h

nad 250 osôb - 12 hodín

prenájom do 12 hod každá ďašia 

začatá hod.

spoločenská sála vrátane 

súvisiacich priestorov 
700 40

príprava sály 50 €

ozvučenie - hovorové 10€/h

Sankcie:

b) za odstúpenie od prenájmu 2 týždne (vrátane) pred dohodnutým termínom - 200 €

c) znehodnotenie, strata inventáru - podľa cien uvedených v majetku organizácie

Kultúrna akcia so vstupným 

Sankcie:

b) za odstúpenie od prenájmu 2 týždne (vrátane) pred dohodnutým termínom - 200 €

c) znehodnotenie, strata inventáru - podľa cien uvedených v majetku organizácie

Zábezpeka je stanovená vo výške 200 €. 
a) za odstúpenie od prenájmu v období  2 mesiace pred dohodnutým 

termínom do 2 týždňov pred dohodnutým termínom  - 100 €

CENNÍK NÁJMU ZA UŽÍVANIE NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

Zábezpeka je stanovená vo výške 200 €. 

 Vzhľadom k osobitým požiadavkám a typu akcie je nájomné stanovené po dohode s vedením 

organizácie. Minimálna sadzba je 700 €.

Ceny sa určujú podľa Zásad o hospodárení s majetkom mesta                                                                  

(zverejnené na webovej stránke Mesta Topoľčany)

a) za odstúpenie od prenájmu v období  2 mesiace pred dohodnutým 

termínom do 2 týždňov pred dohodnutým termínom  - 100 €



Kultúrna akcia bez vstupného - stužkové, svadby, školenia, mítingy a podobne

do 250 osôb - 12 hodín

do 12 hod. každá ďašia 

začatá hod.

spoločenská sála vrátane 

súvisiacich priestorov 400 30
vestibul 100
bufet 50
nácvik 10€/h

ozvučenie - hovorové 10€/h

nad 250 osôb - 12 hodín

do 12 hod. každá ďašia 

začatá hod.

spoločenská sála vrátane 

súvisiacich priestorov 600 40
vestibul 100
bufet 70
nácvik 15 €/h

ozvučenie - hovorové 10 €/h

SPOLOČENSKÝ DOM

Divadelná sála

predstavenia so vstupným

predstavenia bez vstupného, mítingy a podobne

do 2 hodín
každá ďašia 

začatá hod.

divadelná sála, šatne 100 € 30
ozvučenie - hovorové 10€/h

nácvik 20€/h

Sankcie: a) za odstúpenie od prenájmu 1 mesiac pred dohodnutým termínom - 50 €

b) znehodnotenie, strata inventáru - podľa cien uvedených v majetku organizácie

Zábezpeka je stanovená vo výške 50 €. 

Ostatné akcie škôl, školských zariadení, charitatívnych organizácii Mesta Topoľčany 

na nekomerčný účel majú zľavu do výšky 50% z ceny nájmu.

 Vzhľadom k osobitým požiadavkám a typu akcie je nájomné stanovené po dohode s vedením 

organizácie. Minimálna sadzba je 600 €.



Miestnosť č. 1

II. Poschodie, kapacita 20 osôb 10€/h

Miestnosť č. 2

II. Poschodie, kapacita 40-50 osôb 13€/h

Miestnosť č. 3

II. Poschodie, kapacita 20 osôb 10€/h

Sankcie (platné pre všetky miestnosti):

KULTÚRNY DOM MALÉ BEDZANY

do 3 hodín
každá ďašia 

začatá hod.

obyvatelia M. Bedzan (rodinná 

oslava, kar a pod.) 10 € 5 €

kultúrna akcia bez vstupného 50 € 10 €

 kultúrna akcia so vstupným 70 € 20 €

KULTÚRNY DOM VEĽKÉ BEDZANY

do 3 hodín
každá ďašia 

začatá hod.

obyvatelia V. Bedzan (rodinná 

oslava, kar a pod.) 10 € 5 €

kultúrna akcia bez vstupného 50 € 10 €

 kultúrna akcia so vstupným 90 € 20 €

MESTSKÝ ROZHLAS

Mestský rozhlas

1 hlásenie v pracovných dňoch 3 €

 znehodnotenie, strata inventáru - podľa cien uvedených 

v majetku organizácie

Vyhlasujú sa len oznamy (nie reklamy), cenník sa nevzťahuje na oznamy Mesta Topoľčany, 

MsKS Topoľčany a na oznamy týkajúce sa ohrozenia života a živelné udalosti

Zábezpeka je stanovená vo výške 50 €. 



Mestský rozhlas v časti Malé a Veľké Bedzany

1 hlásenie v pracovných dňoch 3 €

1 hlásenie v dňoch pracov. voľna a vo sviatok 4,00 €

PREDAJ VSTUPENIEK V POKLADNI MsKS Topoľčany

5% z ceny vstupenky

PRENÁJOM HNUTEĽNÉHO MAJETKU

obrusy 1 €/ ks

pivný set  1 ks (stôl a 2 lavice) 5 €/ deň

Sankcie:  znehodnotenie, strata inventáru - podľa cien uvedených v majetku organizácie

Spoločné ustanovenia:

Cena prenájmu počas sviatku je zvýšená o 25%.

Cenník je platný od 1.3.2017

Schválila: PhDr. Katarína Baculáková

                               riaditeľka 

V prípade osobitných a neštandardných požiadaviek nájomcu si vedenie oganizácie vyhradzuje 

právo na úpravu cien.



 



 


