RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o.
príspevková organizácia Mestskej časti Bratislava-Ružinov
Mierová 21, 827 05 Bratislava, IČO: 36066257, DIČ: 2021493408

CENNÍK č. 02/2021 ZA UŽÍVANIE, PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV A SLUŽBY
AREÁLU ŠH TRNÁVKA
S PLATNOSŤOU OD 01.07.2021
Prevádzka ŠH TRNÁVKA je zabezpečovaná celoročne, s výnimkou tenisu, v pracovných
dňoch v čase od 08,00 do 22,00 hod., v sobotu, v nedeľu a v dňoch pracovného voľna v čase od
08,00 do 22,00 hod. Počas štátnych sviatkov je prevádzka zariadenia zabezpečovaná podľa
zvláštneho, vopred oznámeného harmonogramu, v cene za mernú jednotku účtovanú v deň pracovného voľna, zvýšenú až do 100%.
Antukové tenisové kurty sú prevádzkované od 01.05.do 31.10. v čase 09,00-21,30 hod.
S platnosťou od 01.07.2021 stanovujeme ceny za užívanie, prenájom nebytových priestorov
a služby ŠH TRNÁVKA, Vietnamská 21, Bratislava tak ako sú uvedené v ďalšom texte tohto dokumentu (strany 2 – 3).

Poznámky:
Potvrdenia o užívaní, resp. zmluvy nájme a prenájme nebytových priestorov, budú uzatvorené v zmysle ust. § 3 a nasl. zákona č. 16/1990 Zb. a následne o nájme a podnájme nebytových
priestorov. Nájomné za predmet nájmu môže byť, ak ide o organizáciu turnaja, viacdňové komerčné
podujatie, stanovené v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
aj dohodou zmluvných strán. Takto stanovená cena musí však pokrývať všetky náklady vynaložené
RŠK, p. o..

IBAN: SK92 5600 0000 0037 5184 3002, Swift kód: KOMASK2X, Prima banka, a.s., Bratislava,
web – www.rskruzinov.sk, email – info@rskruzinov.sk, tel.: + 421 (2) 43640335

Prenájom Veľkej haly pre oddiely a kluby patriace pod jurisdikciu športových zväzov:
účel
Organizovaná športová príprava hráčok / hráčov

termín
pracovný deň v čase 08,00 - 22,00 hod

Každé stretnutie družstva hráčok / hráčov
Každé stretnutie družstva hráčok / hráčov

Cena

hodina

40,00 €

hodina

40,00 €

pracovný deň v čase 08,00 - 22,00 hod

stretnutie do 1 hod

45,00 €

sobota, nedeľa, deň pracovneho voľna v čase 08,00 - 22,00 hod

stretnutie do 1 hod

45,00 €

pracovný deň v čase 08,00 - 22,00 hod

stretnutie do 1,5 hod

65,00 €

sobota, nedeľa, deň pracovneho voľna v čase 08,00 - 22,00 hod

sobota, nedeľa, deň pracovneho voľna v čase 08,00 - 22,00 hod
Platby za stretnutie zahŕňajúce - ihrisko, 2 šatne, šatňa rozhodcov, ošetrovňa, časomiera, príslušenstvo a osvetlenie na stretnutie
Každé stretnutie družstva hráčok / hráčov

merná jednotka

stretnutie do 1,5 hod

65,00 €

pracovný deň v čase 08,00 - 22,00 hod

stretnutie do 2 hod

85,00 €

sobota, nedeľa, deň pracovneho voľna v čase 08,00 - 22,00 hod

stretnutie do 2 hod

85,00 €

Prenájom Veľkej haly pre iné záujmové skupiny:
účel
Amatérske skupiny, jednotlivci

merná jednotka

Cena

pracovný deň v čase 08,00 - 22,00 hod

termín

hodina

45,00 €

sobota, nedeľa, deň pracovného voľna v čase 08,00 - 22,00 hod

hodina

45,00 €

Prenájom Veľkej haly na spoločenské účely
účel
Spoločenská akcia

termín
každý deň v týždni bez výnimky v čase 08,00 - 22,00 hod

merná jednotka

Cena

hodina

100,00 €

Prenájom Veľkej haly na komerčnú činnosť:
účel
Exibície, filmovanie, reklamné účely a pod.

termín

merná jednotka

Cena

každý 1/2 deň

500,00 €

merná jednotka

Cena

pracovný deň v čase 08,00 - 22,00 hod

hodina

10,00 €

sobota, nedeľa, deň pracovneho voľna v čase 08,00 - 22,00 hod

hodina

15,00 €

každý deň v týždni bez výnimky v čase 08,00 - 22,00 hod

hodina

10,00 €

Zmluva s promotérom akcie na požadované priestory a čas

Prenájom sqash ihriska:
účel

termín

Amatérske skupiny, jednotlivci
Stolný tenis, jednotlivci

Prenájom miestnosti na cvičenie:
účel
Jednotlivci

merná jednotka

Cena

pracovný deň v čase 08,00 - 16,00 hod

termín

hodina

20,00 €

pracovný deň v čase 16,00 - 22,00 hod

hodina

25,00 €

sobota, nedeľa, deň pracovného voľna v čase 08,00 - 22,00 hod

hodina

25,00 €

Prenájom tenisového ihriska:
účel
tenisový kurt - antuka

merná jednotka

Cena

pracovný deň v čase 09,00 - 21,30 hod

termín

hodina

8,00 €

sobota, nedeľa, deň pracovného voľna v čase 09,00 - 21,30 hod

hodina

8,00 €

seniori 60+ v pracovné dni v čase 09,00 - 14,00 hod

hodina

0,00 €

Prenájom športovísk pre školy (materské, základné, stredné, vysoké) a CVČ:
účel
Školy a CVČ pôsobiace v MČ Bratislava-Ružinov
Školy a CVČ pôsobiace mimo MČ Bratislava-Ružinov

merná jednotka

Cena

pracovný deň počas školského roka v čase 08,00 - 14,00 hod

termín

hodina

0,00 €

pracovný deň počas školského roka v čase 14,00 - 22,00 hod

hodina

10,00 €

pracovný deň počas školského roka v čase 08,00 - 22,00 hod

hodina

10,00 €

hala / ihrisko / areál

500,00 €

Ostatné služby:
Prenájom jednotlivých ihrísk, resp. areálu ako celku na
komerčnú činnosť (akcie firiem, a pod.)

ktorýkoľvek 1/2 deň v týždni počas roka

a) v prípade podania písomnej objednávky na užívanie haly / ihriska na celé obdobie prevádzky ŠH TRNÁVKA v aktuálnom roku (dlhodobé užívanie) v rozsahu najmenej 1 hod
týždenne , je žiadateľovi, v prípade pravidelného uhrádzania zálohových faktúr, poskytnutá zľava 5% z celkovej výslednej ceny za užívanie haly / ihriska.

b) užívateľ s dlhodobým užívaním haly / ihriska v ukončenom roku má prednostné právo na opätovné dlhodobé užívanie haly / ihriska aj v nasledujúcom roku. Svoj záujem o takéto
užívanie v nasledujúcom roku musí prejaviť podaním písomnej objednávky najneskor do 30.11. aktuálneho kalendárneho roka. Ak záujemca neprejaví svoj záujem do uvedeneho
termínu stráca toto prednostné právo.

Prenájom priestorov pri organizácii turnaja športoviská, šatne, šatňa rozhodcov, ošetrovňa, časomiera ...):
Pri organizácii turnaja (podujatia) všetkých vekových kategórií je potrebné najneskôr 60 dní pred konanim turnaja predložiť vedúcemu strediska pisomnu
objednávku, ktorá musi obsahovať:
a) fakturačné údaje organizátora podujatia
b) kontaktnú osobu s telefonickým a e-mailovým kontaktom pre korešpondenciu
c) dátum a čas konania podujatia
d) vekovú kategóriu účastníkov podujatia
e) počet zúčastnených družstiev
f) počet plánovaných stretnutí, vrátane ich rozpisu
g) požiadavku na spôsob úpravy športoviska počas podujatia
h) požiadavku na obsadenosť šatní vrátane časového harmonogramu ich obsadzovania resp. uvoľňovania
i) pripadné ďalšie požiadavky
Vedúci strediska najneskôr do 3 dní od obdržania písomnej objednávky zašle organizátorovi turnaja e-mailom kompletnú cenovú kalkuláciu podujatia. Táto cenová kalkulácia
nemusí byť vytvorená ako súčet čiastkových kalkulácií v zmysle položiek uvedených vyššie v cenníku. Musí byť však vytvorená tak, aby zohľadňovala všeetky náklady RŠK, p.
o. na zabezpečenie takéhoto podujatia. Po prijati cenovej ponuky organizátorom podujatia, vyhotoví RŠK, p. o. zálohovú faktúru, ktorú organizátor podujatia uhradí ešte pred
začiatkom podujatia.
Organizátor podujatia zodpovedá v zmysle zákona za celkovú organizáciu podujatia, jeho priebeh ako aj za dodržiavanie všetkých pokynov a nariadení uvedených v
Prevádzkovom poriadku ŠH TRNÁVKA zverejnenom na www.rskruzinov.sk a v priestoroch ŠH TRNÁVKA.

Ing. Ľubomír Lenár, v. r.
riaditeľ RŠK, p. o.

