
Cenník prenájmov nebytových priestorov v správe KC Modra a ostatných služieb 

Platný od 1.5.2020 

Prenájom priestorov na jednorazové príležitostné akcie fyzických osôb – nepodnikateľov, 
príspevkových organizácií, neziskových organizácií, občianskych združení (plesy, zábavy, stužkové, 
súkromné oslavy a pod.) 

1 deň / 350 € - bez zapožičania inventára 
1 deň / 400 € - so zapožičaním inventára 

pozn.: Prenájmy priestorov na jednorazové príležitostné akcie fyzických osôb – nepodnikateľov, 
príspevkových organizácií, neziskových organizácií, občianskych združení ktoré pôsobia na úrovní 
mesta a aktívne spolupracujú s KC Modra určuje riaditeľ KC Modra pričom ich výška nesmie byť 
nižšia ako: 
 
1 deň / 250 € - bez zapožičania inventára 
1 deň / 300 € - so zapožičaním inventára 
 
Veľká sála 
Prenájom veľkej sály na organizovanie výchovných koncertov, prednášok, kultúrnych podujatí 
nekomerčného charakteru (školy, neziskové organizácie, občianske združenia a pod.)  

1h / 90 €  

Prenájom veľkej sály na organizovanie koncertov, divadelných predstavení a kultúrnych podujatí 
komerčného charakteru (umelecké agentúry, právnické osoby a pod.) 

1h / 180€ 

Malá sála 
Prenájom malej sály na predaj – predajcovia 

1h / 50 € (čistý čas predaja) 
1h / 35 € (nad 8 h prenájmu) 

Prenájom malej sály na jednorazové podujatia neziskových organizácii a OZ na vzdelávacie 
účely (turnaje šachistov, workshopy, semináre a pod.) 

1h / 30 € 
nad 8 h / 200 € 

Kobercová miestnosť 
 
1h / 20€ / jednorazový prenájom 
1h / 15€ / dlhodobý prenájom 

Kinosála – Kino Mier 
Prenájom kinosály na organizovanie kultúrnych podujatí, výchovných koncertov, prednášok a iných 
typov podujatí. 
 
1h/ 100€ 
 
 



 
Prenájmy upravené zmluvami a dohodami: 
Prenájom priestorov ZDARMA ( v max. miere 2x ročne / škola ) pre organizovanie školských aktivít 
bez vstupného - MŠ, ZŠ a SŠ na území mesta Modry a podľa vyťaženosti priestorov. 
 
Poskytnutie priestorov za účelom (schôdze, stretnutí s občanmi) občianskym združeniam, športovým 
klubom, so sídlom v meste Modra je 1 x ročne bezplatne, ak nie je s daným subjektom uzatvorená 
Zmluva o spolupráci (napr. divadlá, tanečné kluby). 

Poskytnutie priestorov divadelným agentúram na uskutočnenie divadelného predstavenia alebo 
koncertu, bude realizované Zmluvou o umeleckom výkone s percentuálnou sadzbou z predaja 
vstupeniek, na základe vzájomnej dohody. 

Všetky ostatné prenájmy upravujú zmluvy uzatvorené medzi KC Modra a nájomcami. 
 
Technické služby: 
Poskytnutie zvukovej techniky  
100€/podujatie (max.2hod.) 

Poskytnutie svetelnej techniky  
50€/podujatie (max.2hod.) 

Zapožičanie dataprojektoru a prenosného premietacie plátna 
25€/podujatie (max.2hod.) 

Propagácia a administratívne služby: 

Výlepová služba (15 plôch v meste Modra a časti Modra – Kráľová) 
Druh výlepu Cena výlepu       1kus/ 1 deň 
Formát A4 0,10 € ks/1 deň 
Formát A3 0,20 € ks/1 deň 
Formát A2 0,30 € ks/1 deň 
Formát A1 0,50 € ks/1 deň 

 
Kopírovanie: 

Formát do 10 strán nad 10 strán Študentská 
zľava  

A4 - ČB 0,20 € 0,10 € 0,10 
A4 - FB 0,50 € 0,40 € 0,20 
A3 - ČB 0,30 € 0,20 € 0,20 
A3 - FB 1,00 € 0,80 € 0,50 

 
Tlač z USB: podľa sadzobníka kopírovanie 


