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Cenové kalkulácie 

 

Náklady na služby spojené s jednorazovým 

prenájmom v jednotlivých objektoch 
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Cenová kalkulácia č. 1/2012/A 

Objekt:  WC – Zbrojničná a Archeológia – časť verejnej aktivity 

Názov: cena za služby spojené s poskytovaním elektrickej energie 

 

A. Akcie samosprávy 

  Položka v Eur/hod 

1. Priamy materiál (elektrická energia) 1,33 

2. Priame mzdy 0,83 

3. OPN (ost. prevádzkové náklady) 0,29 

4. VR (opravy, údržba, stály plat za mer. revízie, odpisy meračov,...) 0,20 

5. Celkom bez DPH 2,65 

 

 

 

Cenová kalkulácia č. 1/2012/B 

Objekt:  WC – Zbrojničná a Archeológia – časť verejnej aktivity 

Názov: cena za služby spojené s poskytovaním elektrickej energie 

 

B. Podnikateľské akcie 

  Položka v Eur/hod 

1. Priamy materiál (elektrická energia) 1,33 

2. Priame mzdy 0,83 

3. OPN (ost. prevádzkové náklady) 0,29 

4. VR (opravy, údržba, stály plat za mer. revízie, odpisy meračov,...) 1,11 

5. Spolu 3,56 

6. DPH  20% 0,72 

7. Celkom bez DPH 4,28 
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Cenová kalkulácia č. 5/A/2008 (D1) 

Objekt:  Hlavná 59, Kino Slovan – VS HR 

Názov: Nájom nebytových priestorov 

Subjekty: Neziskové organizácie, verejnoprospešné organizácie, benefičné 

kultúrne akcie a pod. 

  Položka v Eur/hod 

1. Nájom pri trvaní akcie do 8 hod. (vrátane) 63,73 

2. Nájom pri trvaní akcie nad 8 hod. 0,00 

 

 

Cenová kalkulácia č. 5/B/2008 (D1) 

Objekt:  Veľká sála historickej radnice - Hlavná 59 

Názov: Spoluúčasť na užívaní nebytových priestorov 

Subjekt: mesto Košice 

  Položka v Eur/hod 

1. 
Spoluúčasť na užívaní nebytových priestorov pri 

trvaní akcie do 8-hod. 6,73 

2. 

Spoluúčasť na užívaní nebytových priestorov pri 

trvaní akcie nad 8-hod./t. j.9 a každá ďalšia hodina 0,00 

 

 

Cenová kalkulácia č. 5/C/2008 (D1) 

Objekt:  Veľká sála historickej radnice - Hlavná 59 

Názov: Nájom nebytových priestorov 

Subjekt: Podnikatelia, komerčné kultúrne akcie 

  Položka v Eur/hod 

1. Nájom pri trvaní akcie do 8 hod. (vrátane) 90,95 

2. Nájom pri trvaní akcie nad 8 hod. 0,00 
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Cenová kalkulácia č. 4/A/2008 (D1) 

Objekt:  Veľká sála historickej radnice - Hlavná 59 

Názov: Náklady na služby spojené s jednorazovým nájmom pri užívaní NP 

 

Subjekt: Všetky (okrem mesta) 

  Položka v Eur/hod 

1. 

Služby pri trvaní akcie do 8 hod. vrátane prípravy 
na akciu (dovoz aparatúry, divadelných kulís, cateringovej výzdoby a 

servisu, skúšky) a času potrebného na uvoľnenie 
priestoru po akcii (odvoz aparatúry, divadelných kulís, 

cateringovej výzdoby a servisu) 
- vodné, stočné 
- elektrická energia 
- poistenie objektu 
- upratovanie 
- vratná a informačná služba 
- letná a zimná údržba okolia budovy 
- prípojka na policajný pult – ochrana objektu 
- revízie /HP, hydranty, EPS/ 
- spotreba materiálu 
- prevádzková réžia 

64,79 

 2. 
 
  

 Služby pri trvaní akcie nad 8 hod. /t. j 9.a každá 
začatá hodina/ 

- vodné, stočné 
- elektrická energia 
- kúrenie 
- prevádzková réžia  30,01  

 

Variabilné náklady, ktoré nie sú súčasťou kalkulácie služieb a tepla: 

1. zvukár, osvetľovač    5,18 Eur/hod 
2. šatniar     3,62 Eur/hod 
3. protipožiarna asistencia  3,98 Eur/hod 
4. el. energia    0,20 Eur/kWh x hod x príkon v kW 
(vnesené energetické náročné zariadenie nad bežnú spotrebu) 
5. dataprojektor    23,90 Eur/hod (CK 6/2007) 
6. plátno     10,06 Eur/hod. 
7. zmena hydraulickej podlahy  230,49 Eur/akcia (dod. k CK 1/2005) 
(demontáž + montáž stoličiek) 
8. ďalšie náklady nad rámec uvedených služieb zabezpečované na požiadanie nájomcu 

– cena dohodou (napr. občerstvenie, uvádzač,...) 
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Cenová kalkulácia č. 4/B/2008 (D1) 

Objekt:  Veľká sála historickej radnice - Hlavná 59 

Názov: Náklady na služby spojené s jednorazovým užívaním NP 

Subjekt: mesto Košice 

  Položka v Eur/hod 

1. 

Služby pri trvaní akcie do 8 hod. vrátane prípravy 
na akciu (dovoz aparatúry, divadelných kulís, cateringovej výzdoby a 

servisu, skúšky) a času potrebného na uvoľnenie 
priestoru po akcii (odvoz aparatúry, divadelných kulís, 

cateringovej výzdoby a servisu) 
- vodné, stočné 
- elektrická energia 
- poistenie objektu 
- upratovanie 
- vratná a informačná služba 
- letná a zimná údržba okolia budovy 
- prípojka na policajný pult – ochrana objektu 
- revízie /HP, hydranty, EPS/ 
- spotreba materiálu 
- prevádzková réžia 

64,79 

 

Služby v prípade, že si mesto zabezpečí upratovanie 
prostredníctvom svojej dodávateľskej firmy 
  

 
 
 

52,31 
  

 2. 
 
  

 Služby pri trvaní akcie nad 8 hod. /t. j 9.a každá 
začatá hodina/ 

- vodné, stočné 
- elektrická energia 
- kúrenie 
- prevádzková réžia  30,01  

 

Variabilné náklady, ktoré nie sú súčasťou kalkulácie služieb a tepla : 

1. zvukár, osvetľovač    5,18 Eur/hod 
2. šatniar     3,62 Eur/hod 
3. protipožiarna asistencia  3,98 Eur/hod 
4. el. energia    0,20 Eur/kWh x hod x príkon v kW 
(vnesené energetické náročné zariadenie nad bežnú spotrebu) 
5. dataprojektor    0,00 Eur/hod (CK 6/2007) 
6. plátno     0,00 Eur/hod. 
7. zmena hydraulickej podlahy  230,49 Eur/akcia (dod. k CK 1/2005) 
(demontáž + montáž stoličiek) 
8. ďalšie náklady nad rámec uvedených služieb zabezpečované na požiadanie nájomcu 

– cena dohodou (napr. občerstvenie, uvádzač,...) 
 
 



 

6 
 

Cenová kalkulácia č. 2/2007 (D3) 

Objekt:  Hlavná č. 68, 70 – miestnosť č. C 1.03 (zasadačka) 

Názov: Stanovenie ceny za prenájom m č. C 1.03 (zasadačka) vrátane služieb s ním  

 spojených, pri jednorazovom prenajímaní 

  Položka v Eur/hod V Eur/hod 

  

 
do 18.00 hod 

 
Po 18.00 hod. 

1. Nájom  8,37 9,83 

2. DPH k nájmu 20%* 1,67 1,97 

3. Energie 3,88 3,88 

4. Služby, upratovanie 0,33 0,33 

5. Spolu – energie a služby 4,22 4,22 

6 DPH k energiám a službám 20% 0,84 0,84 

7. 

Cena celkom – platiteľ DPH 
-cena bez DPH 
-DPH 
Cena spolu s DPH 

12,59 
2,51 

15,10 

 
14,05 
2,81 

16,86 

    

8. Cena celkom – neplatca DPH** 13,43 
 

14,89 

 

Pozn.:  

- v položke „energie“ je zahrnutá el. energia, voda, teplo 

- fakturácia sa uskutoční za každú aj načatú polhodinu, ak prenájom presiahne dobu 15.min. 

- v prípade prenájmu dlhšie ako 5 hod. denne, resp. pri viacdňovom využívaní je možné 

individuálne dojednať cenu nájmu. Zľava sa netýka nákladov na energie 
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Cenová kalkulácia č. 3/2007 (D2) 

Objekt:  Hlavná č. 68, 70 – miestnosť č. 029 (bývalá tel. ústredňa) 

Názov: Stanovenie ceny za prenájom m. č. 029 (bývalá tel. ústredňa) vrátane služieb 

s ním spojených, pri jednorazovom prenajímaní 

 

  Položka v Eur/hod V Eur/hod 

  

 
do 18.00 hod 

 
Po 18.00 hod. 

1. Nájom  5,05 6,57 

2. DPH k nájmu 20%* 1,01 1,31 

3. Energie 3,88 3,88 

4. Služby, upratovanie 0,33 0,33 

5. Spolu – energie a služby 4,22 4,22 

6 DPH k energiám a službám 20% 0,84 0,84 

7. 

Cena celkom – platiteľ DPH 
-cena bez DPH 
-DPH 
Cena spolu s DPH 

9,27 
1,85 

11,12 

 
10,79 
2,15 

12,94 

    

8. Cena celkom – neplatca DPH** 10,11 11,63 

 

Pozn.:  

- v položke „energie“ je zahrnutá el. energia, voda, teplo 

- fakturácia sa uskutoční za každú aj načatú polhodinu, ak prenájom presiahne dobu 15.min. 

- v prípade prenájmu dlhšie ako 5 hod. denne, resp. pri viacdňovom využívaní je možné 

individuálne dojednať cenu nájmu. Zľava sa netýka nákladov na energie 
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Cenová kalkulácia č. 1/2012 

Objekt: Archeologické múzeum – Dolná brána 

Názov: cena za hodinový prenájom - podzemné priestory Archeológie 

  Položka v Eur/hod 

1. Nájom (príprava bez služieb pod pol. 2,3) 64,57 

2. Toalety 13,43 

3. Elektrická energia 7,80 

4. Spolu (základ dane) 85,80 

5. DPH 20% 17,16 

6. Spolu s DPH 102,96 

 

 

 

Cenová kalkulácia  

Objekt: Hlavná ul. - stánky 

Názov: stanovenie ceny vody služieb spojených s jej odberom „Košické Vianoce“ 

 

  Položka Počet Eur/stánok/deň 

1. Stánky - potravinové 6 1,53 

2. Stánky - nepotravinové 10 1,23 
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