MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA
Miestny úrad, Kubačova 21, 831 06 Bratislava 35

Cenový výmer č. 1/2014
V súlade s § 7 zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Mestská časť Bratislava – Rača stanovuje
ceny prenájmov a služieb v kultúrnom zariadení „Nemecký kultúrny dom, Barónka 3“ nasledovne:
Veľká spoločenská sála + vestibul + šatňa
Spoločenská sála:
1. bez zariadenia ( max. 250 osôb, 10,50 x 16,00 m).......................................................30,00 € / hod.
2. so stoličkovým usporiadaním ( max. 200 osôb)...........................................................40,00 € / hod.
3. so stolovým a stoličkovým usporiadaním ( max. 150 osôb)........................................50,00 € / hod.
4. koncerty a spoločenské podujatia- plesy, zábavy, svadby...........................................55,00 € / hod.
5. nad 6 hodín do max. 18 hodín prenájmu......................................................................40,00 € / hod.
6. v prípade ak objednávateľ požaduje sprístupniť sálu pre potreby prípravy sály
v zmysle bodu 4 a bodu 5 v deň prenájmu skôr než v dohodnutú hodinu.......................10,00 € / hod.
7. v prípade, ak objednávateľ nedodrží čas ukončenia prenájmu v zmysle preberacieho protokolu,
uhradí hodinovú sadzbu v zmysle cenového výmeru + 50% za každú ďalšiu (aj načatú) hodinu.
V prípade záväznej rezervácie sály je potrebné uhradiť rezervačnú zálohu vo výške 100,00 €. Zálohu je možné
zaplatiť v pokladni miestneho úradu počas stránkových hodín, resp. bezhotovostným prevodom na účet č. 421032/0200, variabilný symbol dátum konania akcie, do správy pre prijímateľa uviesť meno resp. názov
objednávateľa. Ak nebude rezervačná záloha uhradená do troch pracovných dní, objednávka sa stornuje a termín
zostáva voľný pre ďalších záujemcov. V prípade uhradenia zálohy a konania akcie, rezervačná záloha sa stáva
zálohou za spôsobené škody a bude predmetom zúčtovania po odovzdaní priestorov. Ak nedôjde k poškodeniu,
zničeniu, alebo znečisteniu predmetu užívania, resp. hnuteľných vecí nachádzajúcich sa v priestoroch užívania
bude celá záloha objednávateľovi vrátená. V prípade uhradenia zálohy a zrušenia rezervácie v termíne kratšom
ako 30 kalendárnych dní pred plánovaným termínom sa rezervačná záloha nevracia.
Miestnosť č.2.04 - 1. posch. bez zariadenia (max. 20 osôb, 4,50 x 5,5 m)......................8,00 € / hod.
nad 6 hod do max. 18 hodín prenájmu...............................................................................5,00 € / hod.
Bufet za účelom predaja
bez vybavenia na koncerty a spoločenské podujatia.........................................................15,00 € / hod.
SLUŽBY
Príprava sály.......................................................................................................................20,00 €
Dodanie hygienických potrieb počas akcie........................................................................12,00 €
Likvidácia odpadu ( pri odvoze vlastného odpadu objednávateľ položku nehradí )........12,00 €
Ozvučenie, základné...........................................................................................................15,00 € / hod.
(do 5 ks mikrofónov, z toho 2 prenosné, CD, nasvietenie pódia)
Ozvučenie, rozšírené..............................................................................................20,00 – 50,00 € / hod.
(podľa počtu a kvality mikrofónov, zosilňovačov , prehrávačov ,efektov, mix pultu
hlavných reproduktorov, odposluchov, zvukár), špeciálne osvetlenie (skenery, svet. guľa)
Klavír...................................................................................................................................2,00 € / hod.
Cenový výmer je platný od 20.1.2014.
V Bratislave, dňa 16.1.2014.
Mgr. Peter Pilinský
starosta
CV/1/2014

