
Podmienky prenájmu - Športové centrum Priemyslovka 

 
Technické parametre ŠC Priemyslovka : 
Hracia plocha    rozmer max. 32 m x 18 m,  
Šatne    3 x šatňa pre 15 osôb so sprchami a WC, 1 x rozhodcovia 

Tribúna pevná   kapacita 120 divákov 

Osvetlenie   500 lux 

hala je vybavená ozvučením hracej plochy a svetelnou tabuľou 

Iné vybavenie   náraďovňa, miestnosť pre poskytnutie prvej pomoci a masáže, 
    klubovňa, kancelárie športových klubov, miestnosť správcu, 

sociálne zariadenia pre divákov, miestnosť upratovačky, sklad 

 
Podmienky prenájmu vychádzajú z nasledovných princípov : 

- Uprednostňujú sa športové podujatia pred inými 
- Uprednostňujú sa výkonnostne vyššie a populárnejšie športy pred inými 
- Je stanovený pevný cenník za prenájom ktorý rozlišuje ceny : 

o  Dospelý/mládež 

o  Dlhodobý/krátkodobý prenájom 

o  Dopoludnia / popoludní 
K prenájmu môže byť stanovená kaucia. 

 

Základný cenník 

 
Športové podujatia  
Základný nájom za  1 hodinu 

Dospelí       15 EUR 

Mládež do 18 rokov      12 EUR 

 
Iné ako športové podujatia  
Základný nájom za  1 hodinu 

Dospelí       30 EUR 

Mládež do 18 rokov      20 EUR 

 
Zľavy 

V prípade opakovaných podujatí /sezóna /   zľava do 20 %  
/opakovanie min. 4 x v mesiaci/ 

V čase podujatia od 08 00 do 14 00 v pracovných dňoch zľava 10 % 

 
Príplatky : 
Upratovanie        

základné - športová palubovka + šatne   10 EUR/podujatie  

Použitie ozvučenia a svetelnej tabule   10 EUR/podujatie 

/podmienkou je vyškolená obsluha zariadenia/ 

Podujatia s divákmi 
Upratovanie  rozšírené     60 EUR/podujatie 

/športová palubovka  + šatne + ostatné/      

 



Kaucia /vratná záloha/ za prenájom športovej haly : 
Podujatia bez divákov     do 100 EUR 

Podujatia s divákmi      do 200 EUR   
 
Z kaucie sa hradia prípadné iné náklady /poškodenie zariadenia, mimoriadne znečistenie .../ za 
ktoré preukázateľne zodpovedá nájomca. 
 
Iné ustanovenia 

 
Prenájom sa vykonáva na základe uzavretej zmluvy s prevádzkovateľom Športového centra 
Priemyslovka, spoločnosťou Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. Nájomcom môže byť 
fyzická alebo právnická osoba.  Nájomca zodpovedá za dodržiavanie bezpečnostných 
predpisov a prevádzkového poriadku. 
 
K uvedeným cenám sa bude účtovať DPH. Úhrady sa vykonávajú výhradne bezhotovostne na 
základe faktúry.  
 


