
Dodatok č. 4 k Cenníkom mesta Nemšová 

Týmto Dodatkom č. 4 sa upravujú  Cenníky Mesta Nemšová: Cenník za prenájom sály v KC 

Nemšová, Cenník za prenájom vinárne a zasadačky v KC Nemšová, Cenník za prenájom 

vestibulu v KC Nemšová, Cenník prenájmu KS Trenčianska Závada – sála a inventár, Cenník 

za prenájom KS Ľuborča – sála a inventár, Cenník za prenájom priestorov Mestského múzea 

Nemšová – 1. poschodie,  

Cenník za prenájom sály v Kultúrnom centre Nemšová 

600,00 €/deň -  firemné akcie, diskotéky, tanečné zábavy  

300,00 €/deň  stužková, svadba, pod. podujatia v období od 1.5. – 31.8. príslušného                     

kalendárneho roka  

300,00 €/deň -  stužková, svadba, pod. podujatia v období od 1.1. – 30.4 a od 1.9.-

31.12. príslušného kalendárneho roka  

50,00 €/deň -  prípravný deň na stužkovú, ktorý sa začína deň pred stužkovou   po 

15.00 hod. 

 500,00 €/deň -  predvádzacie akcie (autobusy, hromadné akcie, kde je množs. zľava) 

 50,00 €/hod. –   rôzne akcie, prednášky, ...) 

Primátor mesta môže požadovať pri organizovaní akcie v kultúrnom centre zálohu do výšky 

200,00 € od organizátora akcie na prípadné vykrytie škôd v kultúrnom centre a odstránenie 

znečistenia verejných priestranstiev v okolí kultúrneho centra, ktoré spôsobia návštevníci 

podujatia. 

Cenník za prenájom vinárne a zasadačky v Kultúrnom centre Nemšová 

  75,00 € / do 5 hod. -  rôzne akcie do 5 hod. ( kar,...)  

100,00 € / nad 5 hod. - rôzne akcie nad 5 hod. ( oslavy,...) 

Cenník za prenájom vestibulu v Kultúrnom centre Nemšová 

200,00  € / deň - rôzne akcie ( predajné akcie,..) 

Cenník prenájmu KS Trenčianska Závada – sála a inventár 

  50,00 € / do 5 hodín – za prenájom KS ( sála a inventár)  

100,00 € / nad 5 hodín – za prenájom KS (sála a inventár)  

  20,00 € / deň – nájomné za kuchyňu  

Cenník za prenájom KS Ľuborča - sála a inventár 

   50,00 € / do 5 hodín –  za prenájom KS ( sála a inventár )  

 100,00 € / nad 5 hodín –  za prenájom KS ( sála a inventár )  

   25,00 € / deň –   nájomné za kuchyňu 



V cene prenájmu nie sú zahrnuté náklady na energie. Tie sa hradia samostatne na základe 

skutočnej spotreby.  

Za zapožičanie stolov a stoličiek v KS Ľuborča mimo budovu sa stanovuje poplatok za 

zapožičanie nasledovne:  

1,00 €/     stôl/deň 

1,00 €/    stolička/deň 

V prípade straty, poškodenia, resp. zničenia zapožičaného inventáru je poplatok nasledovný: 

20,00 € /    stôl  

10,00 € /     stolička.  

Ostatné ustanovenia a ceny uvedené v Cenníku mesta Nemšová v znení dodatkov č. 1 až 3 

ostávajú nezmenené 

 

Schválené uznesením č. ...........................zo dňa........................ 

Účinnosť: 01.01.2023  

                Miloš Mojto  

  primátor mesta  

 

 

 

 

Schválené uznesením č. ...........................zo dňa........................ 

Účinnosť: 01.01.2023  

                Miloš Mojto  

  primátor mesta  

 

Cenník prenájmu športovej haly a vstupov do fitnes clubu Nemšová 

                         cenník
Miesto Cena Cena Cena Cena Cena

Celoročne domáci domáci

leto od 1.5. do 31.9. leto od 1.5. do 31.9. zima od 1.10. do 30.4. zima od 1.10. do 30.4.

Veľká telocvičňa ŠH 13,00 16,00 17,00 18,00 20,00

Fitnes club

Jednorázový vstup 1,00 1,50 2,00

Permanentka študenti 11,00 16,00 17,00

Permanentka dospelí 12,00 17,00 18,00

Vstupová permanentka

na 10x/platí na 2 mesiace 9,00 14,00 15,00

Vstupová permanentka

na 20x/ platí na 3 mesiace 26,00 28,00


