
- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 10.05.2017 uznesením č.936, účinnosť: 
26.05.2017 
 

Mesto Trenčín, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky 

a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov    

vydáva 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 9/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 12/2011 

o určovaní cien za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku 
vo vlastníctve Mesta Trenčín 

takto: 

1. Článok 7 ods. 1, prvá veta  sa dopĺňa a mení nasledovne: 

„1. Sadzby určené v článku 4 tohto VZN sa neuplatňujú, ak sa nebytové priestory prenajímajú 
najmä za účelom poskytovania sociálnych služieb, výchovno–vzdelávacích činností, osvetovej  
činnosti, kultúrno-spoločenských aktivít, pričom nesmú slúžiť na podnikanie.“ 
 
 
2. V článku 10 sa dopĺňa ods.9, ktorý znie:    
„9. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 9/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie Mesta Trenčín č.12/2011 o určovaní cien za prenájom hnuteľného a 
nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v 
Trenčíne dňa 10.5.2017 a nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.“ 
 

3. V prílohe č.2 Zásady krátkodobého a jednorazového prenajímania majetku Mesta Trenčín 
v kultúrnych zariadeniach  sa v článku 1  ods. 1 nahrádza text  nasledovne:  

„1. Zásady krátkodobého a jednorazového prenajímania majetku Mesta Trenčín v kultúrnych 
zariadeniach (ďalej len „zásady“) upravujú podmienky prenajímania majetku Mesta Trenčín  (ďalej 
len „mesto“): 

a) v kultúrnych zariadeniach v I. pásme: Kino Hviezda na ul. Kniežaťa Pribinu č.3, 
b) v kultúrnych zariadeniach v II. pásme: Centrum seniorov na ul. Osvienčimská č.3, 
c) v kultúrnych zariadeniach v III. pásme: Kubrica na ul. Kubrická č.94, Záblatie na ul. 

Záblatská  č.2,  
d) pódia na Mierovom námestí.“ 

 

4. V prílohe č.2 Zásady krátkodobého a jednorazového prenajímania majetku Mesta Trenčín 
v kultúrnych zariadeniach sa v článku 4  ods. 1 nahrádza text nasledovne: 

„1. Nájomca (žiadateľ) požiada písomne (aj e-mailom) o prenájom hnuteľného alebo 
nehnuteľného majetku mesta Útvar kultúrno-informačných služieb, v prípade zariadenia Centra 
seniorov Útvar sociálnych služieb, na základe predchádzajúceho ústneho dohovoru so 
zamestnancom s pracovným zaradením v konkrétnom kultúrnom zariadení. Zamestnanec 
podľa požiadaviek žiadateľa zabezpečí technické, priestorové a materiálne podmienky 
prenájmu.“  

 

5. V prílohe č.2 Zásady krátkodobého a jednorazového prenajímania majetku Mesta Trenčín 
v kultúrnych zariadeniach sa v článku 5  ods. 2 nahrádza text nasledovne: 

„2. Mesto príjme kópiu protokolu o prebratí a odovzdaní majetku, ktorý bude uložený na Útvare 
kultúrno-informačných služieb MsÚ, v prípade zariadenia Centra seniorov na Útvare sociálnych 
služieb MsÚ v Trenčíne.“ 

 

 



6. Príloha č.2/1 sa nahrádza novým znením, ktoré je nasledovné: 
 

 

Cenník  krátkodobých a jednorazových prenájmov priestorov kultúrnych zariadení        
a  materiálno-technického vybavenia 

 

Tabuľka č. 1  Cenník  krátkodobých a jednorazových prenájmov priestorov v Kine 
HVIEZDA 

 

účel divadelná 
sála 

zrkadlová 
sála A 

zasadačka 
(zrkadlová 

sála B) 

foyer učebne 
a zrkadlová 

sála C 

skúšobňa 
(suterén) 

komerčné účely 40,- €/h 25,- €/h 15,- €/h 10,- €/h 5,- €/h - 
 politické strany,         

hnutia 
 

30,- €/h 20,- €/h 15,- €/h 10,- €/h 5,- €/h 
- 

kultúrne podujatia 
a  

nekomerčné účely 
25,- €/h 15,- €/h 10,- €/h 10,- €/h 3,- €/h 

 
- 

kurzy, krúžky 
 

20,- €/h 15,- €/h 10,- €/h 10,- €/h 3,- €/h  
- 
 

pravidelné nácviky 
súborov a krúžkov 

5,- €/h 6,- €/h 4,- €/h - 3,- €/h 
3,- €/h 

pomocný priestor *    5,- €/m2/rok (vrátane energií) 

 
* rozumie sa priestor, ktorý môže byť využitý v súvislosti s činnosťou súborov a krúžkov, ktoré majú 
v objekte uzatvorené zmluvy o krátkodobom nájme (napr. sklad kulís, hudobných nástrojov 
a pod.). Na takýto priestor nevzniká právny nárok automaticky a môže byť na tento účel prenajatý 
iba v prípade priestorov nevyužiteľných na bežný prenájom. Pri prenájme pomocného priestoru sa 
s nájomcom po schválení mestským zastupiteľstvom uzatvára osobitná nájomná zmluva. 
Pomocné priestory v objekte Kina Hviezda zobrazuje Príloha č. 2/4 a sú označené poradovými 
číslami 1-6. 

 
 

Tabuľka č. 2  Cenník  krátkodobých a jednorazových prenájmov priestorov v Centre 
seniorov 
 

 
Účel 

 
Klubovne 

 
Telocvičňa 

 
Učebňa 

 
Učebňa 

PC 

 
Kuchynka  

 
Ozvučenie 

komerčné účely      15,- €/h 5,- €/h 3,- €/h 3,- €/h 15,-/deň 6,- €/h 
 

politické 
strany,  hnutia  

 

15,- €/h 5,- €/h 3,- €/h 3,- €/h 15,-/deň 
6,- €/h 

 
kultúrne 

podujatia a       
nekomerčné 

účely 
  

10,- €/h 5,- €/h 3,- €/h 3,- €/h 10,-/deň 

 
5,- €/h 

kurzy a krúžky 10,- €/h 3,- €/h 3,- €/h 3,- €/h 10,- €/h - 

pravidelné 
nácviky 

súborov a 
krúžkov 

5,- €/h 3,- €/h 3,- €/h - 10,- €/h 

- 

predajná akcia 
 

   70€/deň (priestor podľa dohody) 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

Tabuľka č. 3  Cenník krátkodobých a jednorazových prenájmov priestorov v KS Kubrica, KS 
Záblatie a pódia na Mierovom námestí 
 

 
 
 

Tabuľka č. 4  Cenník materiálno-technického vybavenia 
 

predmet 
1 deň 
€/deň 

3 a viac dní 
€/deň 

za omeškanie 
€/deň 

stan biely 
10 x 5 m 

100,-  80,- 80,- 

lavica drevená 1,50 
 

1,- 1,- 

stôl kovový 
 

1,50 1,- 1,- 

stolička drevená 1,- 
 

0,- 0,50 

stolička plastová 0,50 
 

0,- 0,20 

pivný set 
 

7,- 5,- 5,- 

kovové zábrany 2,50 
 

2,- 2,- 

obrus 1,- 
 

0,50 0,50 

 
 

Tabuľka č. 5  Cenník hlásenia v rozhlase 
 

účel čítaný oznam  Spot na CD  

Komerčné účely 2,- €/jedno vyhlásenie 
8,- €/jedno 

odvysielanie 

Nekomerčné účely 
- vyhlásenie pre školské zariadenia, kluby, 
spolky, občianske združenia pôsobiace na 
území mesta 
- smútočné oznámenia, jubileá, straty a nálezy  

bezplatne bezplatne 

Politické strany a hnutia 20,- €/jedno vyhlásenie 
20,- €/jedno 
odvysielanie 

 

 

účel 
pódium na Mierovom 

námestí 
KS Záblatie KS Kubrica 

komerčné účely 100,- €/h 
 

9,- €/h 9,- €/h 

politické strany, 
hnutia 

 120,- €/h 9,- €/h  9,- €/h 

kultúrne podujatia 
a nekomerčné účely 

0,- €/h 
 

7,- €/h 7,- €/h 

kurzy 
 

- 9,- €/h 9,- €/h 

svadba, oslava            
(1 deň) 

- 67,- €/deň - 

kuchynka (1 deň) 
 

- 17,- €/deň - 

predajná akcia 
 

- 70,- €/deň 70,- €/deň 



 

 

 

 

 

Tabuľka č. 6 Cenník ozvučenia 
 

veľkosť zostavy obsah zostavy cena 

malá  
1-2 mikrofóny, 2 reproduktory,  

2x monitor, CD, s obsluhou 
 

15,- €/h 

stredná  
2-5 mikrofónov, 2-4 reproduktorov,  

2-4 monitory, CD, s obsluhou 
 

30,- €/h 

veľká  
5-24 mikrofónov, 4 reproduktory,  

4-6 monitorov, 2 basy, CD, s obsluhou 
 

42,- €/h 

 

 
7.  V prílohe č. 2/2-1  sa v článku 4 zmluvy vypúšťa ods. 5. 
 
8.  V prílohe č. 2/2-2 sa v článku 4 zmluvy vypúšťa ods. 5 a pôvodné odseky 6. a 7. sa označujú 

ako odseky 5. a 6. 
 
9.  V prílohe č.2/3 sa slovné spojenie „Útvar kultúrnych služieb“ nahrádza slovným spojením 

„príslušný útvar MsÚ“. 
 
10. V prílohe č. 3/2 sa vypúšťa ods. 7 zmluvy a pôvodný ods. 8. sa označuje ako ods. 7. 
 
 
 
 
       Mgr. Richard Rybníček v.r. 
       primátor mesta Trenčín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


