Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany, A. Dubčeka 27, 921 34 Piešťany
IČO: 00 182 869
IČ DPH: SK2020530798
MsKS mesta Piešťany bolo zriadené dňom 1. 1. 1994 uznesením MsZ
mesta Piešťany č. 133/1993 zo dňa 17. 9. 1993
Cenník služieb KSC Fontána, Beethovenova 1, 921 01 Piešťany
Cenník je platný od 1. 6. 2013

Cenník prenájmov a ozvučenia je za každú začatú hodinu.

Kinosála
EUR/hod

Foyer
EUR/hod

Klubovňa
EUR/hod

Podujatia podnikateľského
charakteru (semináre,
kongresy, prezentácie,
školenia, kurzy, aukcie,
dražby)

74,00 EUR

41,00 EUR

21,00 EUR

Podujatia politických strán
a združení

41,00 EUR

41,00 EUR

11,00 EUR

Školské, kultúrne,
spoločenské a osvetové
podujatia bez vyberania
vstupného

27,00 EUR

27,00 EUR

7,00 EUR

Charitatívne podujatia.
Podujatia pacientských
organizácií zriadených
na území mesta Piešťany

11,00 EUR

7,00 EUR

7,00 EUR

Reklamné prezentácie
bez priameho predaja

60,00 EUR

33,00 EUR

17,00 EUR

Ostatné podujatia

41,00 EUR

24,00 EUR

7,00 EUR

Názov podujatia

Galéria
EUR/hod

35,00 EUR

KINOSÁLA
Ozvučenie 7,00 EUR, prenájom LCD projektoru 17,00 EUR, médiá 0,72 EUR
za každú začatú hodinu.
Postavenie pódia – jednorazová cena 35,00 EUR
Vyklopenie plátna – jednorazová cena 20,00 EUR

FOYER
Ozvučenie 7,00 EUR, médiá 0,60 EUR za každú začatú hodinu.

KLUBOVŇA
Médiá 0,36 EUR za každú začatú hodinu.

GALÉRIA
Ozvučenie 7,00 EUR, prenájom LCD projektoru 17,00 EUR, médiá v rámci vernisáže
a pre účely recepcií 0,60 EUR za každú začatú hodinu.

KINOSÁLA – výchovný program s vyberaním vstupného v réžii nájomcu
Cena za prenájom kinosály (jeden výchovný program) 70,00 EUR ;
platí pre obsadenie kapacity do 262 miest (hlavné hľadisko).
Cena za prenájom kinosály (jeden výchovný program) 105,00 EUR ; platí pre obsadenie
kapacity od 263 do 338 miest (bočné hľadiská) a pre obsadenie kapacity do 386 miest po
vyklopení plátna (jednorazová cena za vyklopenie plátna je 20,00 EUR +20% DPH).
Cena za výchovný program nezahŕňa cenu za poskytnutie zvukovej aparatúry (ozvučenie).

GALÉRIA - výstavy
Cena za prenájom priestorov galérie pre výstavu na jeden týždeň je 37,00 EUR vrátene
médií s DPH.

Profil
Vstup pre návštevníkov do galérie je voľný.
V prípade dlhodobých a pravidelných prenájmov je možné uzatvoriť cenu dohodou
so súhlasom štatutára MsKS.
K cene za prenájom priestorov a poskytnutie služieb (ozvučenie, prenájom LCD projektoru
alebo diaprojektoru, postavenie pódia, vyklopenie plátna) sa účtuje 20% DPH.
Ak nájomca nie je platiteľom DPH, účtuje sa 20% DPH len k cene za poskytnutie služieb.
V prípade zrušenia filmového predstavenia sa k cene prenájmu účtuje aj ušlá tržba
vypočítaná z priemernej tržby za jedno minuloročné filmové predstavenie.
Ak nájomca stornuje prenájom priestoru v deň, v ktorom sa má uskutočniť, je povinný uhradiť
25% z dohodnutej ceny prenájmu.
Súčasťou ceny za prenájom sú aj médiá. Sú uvedené vrátane DPH.
V Piešťanoch 1. 6. 2013

