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IČO: 35985135                                                                                                                               č. s. 78/2022  
DIČ: 2021439244                                                                                                                              AC 10                             
                                                                                                                             

CENOVÝ VÝMER č. 1/2022 
krátkodobého nájmu za predajné/výstavné miesto - pozemok alebo nebytový priestor 

v zmysle Všeobecných podmienok pre predajcov/vystavovateľov  
na podujatí Dni Sv. Huberta vo Svätom Antone  

 
Porada vedenia dňa 14.03.2022 schválila ceny za krátkodobý nájom (ďalej aj ako „nájom“) pre 
predajcov/vystavovateľov za nájom vymedzenej časti pozemku alebo nájom vymedzeného 
nebytového priestoru ako nájom za predajné/výstavné miesto. Ceny sú stanovené v súlade so 
zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení.  

• cena za nájom je cenou bez DPH (prenajímateľ nie je platcom DPH) 

• cena za nájom je stanovená na obidva dni 

• cena za nájom je uvádzaná za bežné metre  

• v cene za nájom nie sú za započítané prevádzkové náklady a služby spojené s užívaním 
predajného/výstavného miesta  

So súhlasom štatutárneho zástupcu múzea môže byť poskytnutá zľava do výšky 100 % z ceny za 
nájom.   
 
A) Cena za nájom za predajné/výstavné miesto za 1 bežný meter (bm) je 30,00 Eur. 
Prevádzkové náklady a služby spojené s užívaním predajného/výstavného miesta  
pripojenie na odber elektrickej energie podľa výkonu 

➢ pripojenie na odber elektrickej energie podľa výkonu  
1 x 230 V, 16A, maximálne 3,5 kW ......................................................... 35,00 Eur 

 3 x 230 V, [400 V], 16A, 32A, (5 kolík), maximálne 10 kW  .................... 130,00 Eur 
➢ pripojenie na odber elektrickej energie v piatok po 17.00 hod ............. 20,00 Eur 

zabezpečenie odvozu a likvidácie komunálneho odpadu  
➢ predajné/výstavné miesto bez občerstvenia paušálne .......................... 10,00 Eur 
➢ predajné/výstavné miesto s občerstvením paušálne ............................ 30,00 Eur 

 
B) Cena za nájom za predajné/výstavné miesto v Sýpke je 5,00 Eur (školská lavica a stolička).   
Predajné/výstavné miesto ponúkané do nájmu v Sýpke je určené výhradne pre remeselníkov                           
a to nožiar, šperkár, umelecký rezbár a podobne.   
Prevádzkové náklady a služby spojené s užívaním predajného/výstavného miesta   

➢ predajné/výstavné miesto paušálne ...................................................... 5,00 Eur 
 
Cenový výmer č. 1/2022 zo dňa 16.03.2022 ruší Cenový výmer  č. 1/2018 zo dňa 06.03.2018.     
 
Cenový výmer č. 1/2022 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu. 

 
                                                                             

 Ing. Štefan Engel, PhD. 
                                                                             riaditeľ múzea 

Vo Svätom Antone, dňa  16.03.2022 


