
 

Cenník prenájmu Športovej haly Hviezdoslavova 8 
v Košiciach 

 

 

Kontakt: sportovahala@bpmk.sk 

                tel:  0917 841 594 

Prevádzková doba 7 – 22.30 hod. 

  

1. Cenník prenájmu ŠH na športové aktivity:  

 

1.1. Jednorazový prenájom:    
A/ Prenájom palubovky a šatne: 52 € s DPH/ hod.  

B/ Prenájom hľadiska:             + 22,10 € /hod.  

 

1.2. Prenájom zazmluvneným subjektom, vykonávajúcim pravidelnú činnosť 
       predkladajú ponuky v lehote stanovenej vo výzve správcu, minimálne ceny sú nasledovné:  

 

A/ Prenájom palubovky a šatne:  
 

Pracovný deň: 

7  –  15 hod.    25  € /hod. s DPH  (resp.  12,50 €  ½ hod. s DPH) 

min.rozsah prenájmu  pri cene 25€/hod.  - 180 hodín počas zmluvy do 30.6.2020 

 

    

            
15 – 22 hod.    32  € /hod. s DPH  (resp.   16 €  ½ hod. s DPH), z tejto ceny sa poskytuje   

zľava 20%  pri prenájme pri užívaní ŠH v rozsahu nad 50 hodín mesačne, 

                                          minimálne 200 hod. počas zmluvného vzťahu 

 

Víkendy, dní pracovného pokoja a sviatky: 

32  € /hod. s DPH  (resp.   16 €  ½ hod. s DPH) 

 

min.rozsah prenájmu  pri cene 32€/hod.   - 70 hodín  počas zmluvy do 30.6.2020 

 

B/  Prenájom hľadiska (prenájom ŠH aj s hľadiskom – napr. na zápasy):   

K cene za prenájom podľa A/ sa účtuje nájomné:  

B/  Prenájom hľadiska (prenájom ŠH aj s hľadiskom – napr. na zápasy):   

K cene za prenájom podľa A/ sa účtuje nájomné:  
Prvých  29 hodín prenájmu hľadiska:           22,10 €/ hod.   

Od 30.hod. – 39. hodiny prenájmu hľadiska: 18 €/ hod.  

Od 40.hod.  - 49. hodiny prenájmu hľadiska: 14 €/ hod.  

Od 50.hod. -  59. hodiny prenájmu hľadiska: 11,50 €/hod.  

Od 60.hod. – 69. hodiny prenájmu hľadiska:  10 €/hod  

Od 70.hod. – 79. hodiny prenájmu hľadiska:  8,50 €/hod.  

Od 80.hod. – 99. hodiny prenájmu hľadiska:  8 €/hod.  

Od 100.hod. – 119. hodiny prenájmu hľadiska: 6,50 €/hod.  

Od 120.hod. – 139 hodiny prenájmu hľadiska:  5,50 €/hod.  

Od 140.hod. – 189. hodiny prenájmu hľadiska: 5 €/hod.  

nad 190.hodín prenájmu hľadiska: 4 €/hod. 

 

Ceny sú vrátane médií. Cena médií je 18,84 € s DPH, nájom je oslobodený od DPH.  
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2. Cenník prenájmu ŠH na kultúrno – spoločenské aktivity 

 
120 € s DPH/ hod.  + 25€/hod. za prípravu ŠH + elektrina + prekrytie haly kobercami 150 € s DPH  

2500 € s DPH/pri prenájme za 4 a viac hodín v 1deň   + elektrina  

      (v tejto cene je zahrnuté aj prekrytie palubovky kobercami) 

Úhrada elektriny sa uskutoční podľa skutočne odobraného množstva elektriny po ukončení aktivity na 

základe odpisu elektromeru.  

 

Podmienky prenájmu 

 

1. Minimálna doba nájmu je 1 hodina. Cena za prenájom ŠH sa nájomcom účtuje za každú začatú 

polhodinu (30 minút). Cena zahŕňa aj náklady za všetky médiá a služby, okrem ceny elektriny pri 

prenájme ŠH na kultúrno spoločenské aktivity.  

2. Na využitie ŠH prevádzkovateľ vypracúva časový harmonogram, kde sú prednostne zapisované 

termíny vymedzené zazmluvnenými subjektmi. Časový harmonogram je uverejnený v priestoroch 

ŠH a na www.bpmk.sk a je pravidelne aktualizovaný. 

3. Subjekty, ktoré majú záujem o pravidelné využívanie ŠH na športové účely  v stanovenom 

rozsahu počas zmluvného vzťahu do 30.6.2020, môžu uzatvoriť s prevádzkovateľom zmluvu 

o nájme (tzv. zazmluvnené subjekty). Zmluva je uzatváraná na základe ponúk doručených 

správcovi v stanovenej lehote, ceny uvedené v cenníku v bode 1 sú minimálne. Výzva na 

predkladanie ponúk bude zverejnená na www.bpmk.sk. Až do zazmluvnenia si môžu subjekty, 

ktoré majú záujem o opakovaný krátkodobý nájom, prenajať halu na základe objednávky za ceny 

uvedené v bode 1.2 Cenníka, čím sa predchádza nevyužívaniu ŠH. V prípade predčasného 

ukončenia nájmu zamzmluvnených subjektov im bude účtovaná zmluvná pokuta vo výške 

nenaplnenej výšky minimálneho nájomného stanoveného Štatútom mesta Košice, podrobnosti 

budú určené v zmluve. 

4. Nezazmluvnené subjekty predkladajú správcovi ŠH objednávky pre jednorazový prenájom.  

5. So záujemcami o kultúrno spoločenské aktivity v ŠH sa uzatvára zmluva na základe 

objednávky nájomcu, v ktorej budú dohodnuté bližšie podmienky prenájmu. 

6. V prípade, ak pri prenájme má byť celkový počet účastníkov ŠH vyšší ako 100 osôb (športovci, 

diváci, návštevníci podujatia a pod.), nájomca je povinný zabezpečiť požiarnu ochranu 

a BOZP v zmysle platnej legislatívy (uvedená služba môže byť nájomcovi zabezpečená zo strany 

prevádzkovateľa za cenu 12 € s DPH/osobohodina). V prípade jej nezabezpečenia si 

prevádzkovateľ vyhradzuje právo vylúčiť účastníkov, ktorí uvedený počet prevyšujú. Nájomca 

zodpovedá za všetky škody, ktoré nesplnením tejto povinnosti vzniknú prevádzkovateľovi. 

7. V prípade, ak nájomca neplánuje využiť zazmluvnený termín, môže túto skutočnosť nahlásiť 

správcovi ŠH, ktorý je povinný tento termín v harmonograme bezodkladne označiť ako voľný. 

Prevádzkovateľ je oprávnený tento termín prenajať podľa cenníkovej ceny. V prípade zrušenia 

termínu:  

a/ v lehote dlhšej ako 5 dní sa nájomcovi neúčtuje strono poplatok ani cena za prenájom;  

b/ v prípade zrušenia termínu v lehote kratšej ako 5 dní a obsadení haly iným nájomcom sa nájomcovi 

účtuje storno poplatok 10%, v prípade neobsadenia ŠH sa cena za prenájom nevracia. 

8. Zazmluvnené subjekty platia cenu za prenájom týždenne, vždy vopred, vo výške ceny za 

prenájom  za  kalendárny týždeň, v ktorom má byť športová činnosť vykonávaná.  

9. Jednorazoví nájomcovia kultúrnych a spoločenských akcií sú povinní uhradiť cenu za 

prenájom vopred vrátane depozitu za spotrebu el.energie vo výške 400 € s DPH. Uhradením 

celej sumy sa objednávka stáva pre prevádzkovateľa záväznou, až do úhrady sa termín považuje 

len za rezervovaný; v prípade záujmu ďalšieho nájomcu o jednorazový prenájom a možnosti 

okamžitej úhrady bude rezervovateľ vyzvaný k úhrade. V prípade kult-spoloč.akcií sa elektrina 

zúčtuje s depozitom podľa skutočne odobraného množstva elektriny. 

10. Pri prenájme haly jedným zazmluvneným subjektom v rozsahu nad 50 hodín za mesiac, 

minimálne 200 hod. počas zmluvného vzťahu, sa poskytuje zľava z ceny nájmu za prenajaté 
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hodiny v pracovných dňoch v čase od 15 – 22 hod. vo výške 20 %  

 

 

 

 

3. Prenájom majetku na umiestenie reklamy a uskladnenie športových 

potrieb 

 

1. Zazmluvnené subjekty majú právo uskladnenia športových potrieb v priestoroch ŠH za 

nasledovných podmienok: nájomné za uskladnenie do 5 m2 – 4,10 € bez DPH/m2/mesačne, 

nájomné za uskladnenie 5 a viac m2 – 3,10 € bez DPH/m2/mesačne. 

K cene bude pripočítaná DPH.  

Subjekty si musia zabezpečiť na vlastné náklady uzamykateľnosť športových potrieb; za škody 

spôsobené na uskladnených veciach prevádzkovateľ nezodpovedá. 

 

2. Subjekty majú možnosť prenájmu majetku na umiestnenie trvalej reklamy na plochu ŠH.  

Minimálna cena prenájmu – 40 € bez DPH za každý začatý m2/ročne. 

                                          K cene bude pripočítaná DPH. 

Voľné plochy na umiestnenie reklamy sa prenajímajú formou obchodnej verejnej súťaže. Reklamy 

umiestnené ku dňu prijatia cenníka sú akceptované za cenu 40 € bez DPH za každý začatý m2 

ročne. 

 

 

 

Tento cenník nahrádza predchádzajúci cenník počnúc 1.10.2019.  

 

 

 

   

 

V Košiciach dňa …...............................                         Za prevádzkovateľa: 

 

 

 

 

 

.......................................................... 

       Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 

       v z. Ing. Bartolomej Szabó  


