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Sadzobník  za krátkodobý prenájom priestorov 

Budova MsKS 
 
 

ESTRÁDNA SÁLA 

  

Rozmery javiska: šírka 12 m x hĺbka 7m x výška 4 m  
Rozmery sály 25 x 25 m 
Kapacita  
stoličkový systém: 468 miest   
rozšírená kapacita s použitím balkóna: 150 miest  
stolový systém: 248 miest 
rozšírená kapacita s použitím balkóna stolový systém: 64 miest  

  

  EUR 

základná sadzba za prvé 4 hod. 200,00 

za každú ďalšiu začatú hodinu 50,00 

rozšírená kapacita s použitím balkóna - jednorazový poplatok 50,00 

jednorazový poplatok pre školy a organizácie v zriaďovateľskej 
100,00 pôsobnosti Mesta Galanta a ostatné školy pôsobiace na území mesta Galanta 

(v prípade podujatí organizovaných bez vstupného) 

prenájom priestorov na prípravu mimo rezervovaného termínu 10,00 / hod. 

prenájom priestorov na skúšku mimo rezervovaného termínu 10,00 / hod. 

plesy - jednorazový poplatok 
v cene je zahrnutá sála a šatňa na kabáty bez obslužného personálu 

500,00 

stužkové - jednorazový poplatok 
v cene je zahrnuté:  
sála, bufet, foyer, šatne za estrádnou sálou, 
šatňa na kabáty bez obslužného personálu 

400,00 

 
Zapožičanie malého plátna (rozmery 3 x 2 m ) do estrádnej sály jednorazový poplatok  10,00 € 
a projektora 20,00 €. 
 

DIVADELNÁ SÁLA / KINOSÁLA 

  

Rozmery javiska: šírka 12 m x hĺbka 10 m x výška 6 m  
Kapacita:     328 miest  

  

  EUR 

základná sadzba za prvé 4 hod. 200,00 

za každú ďalšiu začatú hodinu 50,00 

jednorazový poplatok pre školy a organizácie v zriaďovateľskej 
100,00 pôsobnosti Mesta Galanta a ostatné školy pôsobiace na území mesta Galanta 

(v prípade podujatí organizovaných bez vstupného) 

prenájom priestorov na prípravu mimo rezervovaného termínu 10,00 / hod. 

prenájom priestorov na skúšku mimo rezervovaného termínu  10,00 / hod. 
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FOYER DIVADELNEJ SÁLY 

  

  EUR 

jednorazový poplatok 65,00 

 
 

M - KLUB 

  
Kapacita:     
stolový systém max. 30 miest  

  

  EUR 

základná sadzba za prvé 2 hod. 50,00 

za každú ďalšiu začatú hodinu 5,00 

prenájom projektora - jednorazový poplatok 20,00 

internetové pripojenie - jednorazový poplatok 20,00 

 
V cene prenájmu je zahrnutý prenájom plátna. 
 
 
 

BÁBKOVÁ SÁLA 

  

Rozmery javiska: šírka 6 m x hĺbka 5 m  
Kapacita 90 miest  

  

  EUR 

základná sadzba za prvé 2 hod. 60,00 

za každú ďalšiu začatú hodinu 20,00 

jednorazový poplatok pre školy a organizácie v zriaďovateľskej 
35,00 

pôsobnosti Mesta Galanta 

 
 
 
 

ZASADAČKA č. 51 (1. poschodie) 

  

Kapacita:  max. 36 miest  

  

  EUR 

základná sadzba za prvé 2 hod. 25,00 

za každú ďalšiu začatú hodinu 5,00 
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MIESTNOSTI 
č. 56 (1. poschodie) a ĽUT (2. poschodie) 

                       
Priestory vhodné na tanec a cvičenie  

  

  EUR 

základná sadzba za prvé 2 hod. 25,00 

za každú ďalšiu začatú hodinu 5,00 

 

ŠATNE č. 64, 65, 66 - za estrádnou sálou 
  č. 20 - za divadelnou sálou 

  

  EUR 

jednorazový poplatok 20,00 

 
 

VESTIBUL 

  

  EUR 

základná sadzba za prvé 2 hod. 60,00 

za každú ďalšiu začatú hodinu 20,00 

prenájom videosteny – jednorazový poplatok za podujatie 35,00 

 
 

BUFET (na medziposchodí pred estrádnou sálou) 
Vybavenie miestnosti:  
Chladnička, prietokový ohrievač, umývadlo, obslužný pult  

  

  EUR 

Jednorazový poplatok 50,00 

  

 

Poskytovanie ďalších služieb za odplatu 
 
Príprava miestnosti (po podujatí uloženie – vrátenie do pôvodného stavu) 

  EUR 

estrádna sála - na stoličkový /stolový systém 35,00 

estrádna sála - úplné vyprázdnenie miestnosti 60,00 

foyer 20,00 

vestibul 20,00 

 
Zapožičanie návlekov na stoličky 

  EUR za 1 ks 

čistenie zabezpečí MsKS 2,50 

čistenie zabezpečí objednávateľ 1,50 
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  EUR za 1 ks 

zapožičanie stolov – mimo budovy MsKS 1,00 

zapožičanie stoličiek – mimo budovy MsKS 0,50 

 
 
V prenájme priestorov nie je zahrnuté špeciálne osvetlenie a ozvučenie. 
 
Prenájom ozvučenia 

  EUR 

malé (1 x mikrofón, 1 x reproduktor) 100,00 

stredné 350,00 

veľké 500,00 

 
 
Služby poskytované pracovníkmi technického oddelenia MsKS 

 v pracovné dni: EUR / hod. 

zvukár - osvetľovač 13,00 

domovník - šatniar 6,00 

upratovačka 6,00 

v deň pracovného pokoja a v štátny sviatok zvýšenie sadzby o 50 % 

 
 

Poskytovanie zliav 
Zľavu možno poskytnúť max. do výšky 50 % na podujatia, ktoré majú cyklický charakter, tzn. že sa 
uskutočňujú min. 3 x do mesiaca. 
 
Pri podujatiach sa vyžaduje úhrada zálohy za prenájom vo výške 50 % z ceny prenájmu pri 
objednávke priestorov. 
 
Ak sa podujatie neuskutoční, záloha prepadá v plnej výške v prospech prenajímateľa. 
 
INFORMÁCIE: Anna Juhosová, tel.: 031/780 26 32 

e-mail: sekretariat@domkulturyga.sk 

Sadzobník  za prenájom pódiového zastrešenia a javiska 

 zastrešenie javisko 

rozmery v m (šírka x hĺbka x výška) 6 x 4 x 4 7 x 4 x 0,60 

prenájom 200 EUR / deň 100 EUR / deň 

montáž 80 EUR 40 EUR 

demontáž 80 EUR 40 EUR 

 
INFORMÁCIE:  Anna Juhosová, tel.: 031/780 26 32 

e-mail: sekretariat@domkulturyga.sk

mailto:sekretariat@domkulturyga.sk
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Renesančný kaštieľ 

Prevádzková doba – celoročne 
Utorok – piatok    9:00 – 17:00 hod. 
Sobota   13:00 – 17:00 hod. + príležitostné podujatia 
Nedeľa, pondelok voľný deň 
 
Vstupné 

 na prehliadku kaštieľa bez výkladu: EUR 

dospelí 4,00 

žiaci, študenti, dôchodcovia, ŤZP a Galanťania 2,00 

 na prehliadku kaštieľa s výkladom:  

dospelí 6,00 

deti do 6 rokov  zdarma 

 

Všeobecný poplatok za fotografovanie       2,00 EUR 
 
Prenájom priestorov 

Miestnosť Zákl. sadzba za prvé 4 hod. Za každú ďalšiu začatú hod. 

suterén 100 EUR 25 EUR 

 Jednorazový poplatok 

reprezentačná miestnosť 50 EUR 

sobášna miestnosť 100 EUR 

krátkodobý prenájom za účelom 
fotografovania 

30 EUR / hod. 

 
Poskytovanie zliav 
Zľavu možno poskytnúť max. do výšky 50 % na podujatia, ktoré majú cyklický charakter, tzn. že sa 
uskutočňujú min. 3 x do mesiaca. 
 
Pri podujatiach sa vyžaduje úhrada zálohy za prenájom vo výške 50 % z ceny prenájmu pri 
objednávke priestorov. 
 
Ak sa podujatie neuskutoční, záloha prepadá v plnej výške v prospech prenajímateľa. 
 
 
Poskytovanie ďalších služieb za odplatu 

príprava – likvidácia suterénu v RK * jednorazový poplatok 20,00 EUR 

službukonajúci pracovník 
v deň pracovného pokoja a v štátny sviatok 

6 EUR / hod. 

zvýšenie sadzby o 50 % 

* Jedná sa o prípravu miestnosti na stoličkový – stolový systém, resp. úplné vyprázdnenie miestnosti  
   a po podujatí uloženie resp. vrátenie miestnosti do pôvodného stavu. 
 
 
 
INFORMÁCIE: PhDr. Iveta Lenická – správca, tel.: 031/780 47 31 

e-mail: renesancny.kastiel@domkulturyga.sk 
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Severné krídlo neogotického kaštieľa, nádvorie, neogotický 

kaštieľ 

Prevádzková doba – celoročne 
Pondelok – piatok   9:00 – 17:00 hod. 
Sobota   10:00 – 15:00 hod.  
Nedeľa   voľný deň 
 

Vstupné - výstavná sieň a pamätné izby (Karola Duchoňa a Zoltána Kodálya) 

  EUR 

dospelí 4,00 

žiaci, študenti, dôchodcovia, ZŤP a Galanťania 2,00 

deti do 6 rokov  zdarma 
 

Všeobecný poplatok za fotografovanie       2,00 EUR 
 

Prenájom priestorov 

Miestnosť Zákl. sadzba za prvé 4 hod. Za každú ďalšiu začatú hod. 

severné krídlo  80 EUR 20 EUR 

nádvorie neogotického kaštieľa 200 EUR 50 EUR 

prenájom priestorov na prípravu mimo rezervovaného termínu 10,00 EUR / hod. 

prenájom priestorov na skúšku mimo rezervovaného termínu 10,00 EUR / hod. 
 

V zmysle VZN mesta Galanta č. 22/2013 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta je možné si 
krátkodobo prenajať vymedzené priestory (vstupná hala, schodisko a hala – zimná záhrada) 
Neogotického kaštieľa v Galante za účelom fotografovania: 

 EUR/hod. Za každú ďalšiu začatú hod. 

svadobné fotografovanie  20,00 20,00 

komerčné fotografovanie 
(napr. umelecká agentúra) 

40,00 30,00 

Vyhradené hodiny vstupu do priestorov NK: sobota od 10:00 do 15:00 hod. 
 

Poskytovanie zliav 
Zľavu možno poskytnúť max. do výšky 50 % na podujatia, ktoré majú cyklický charakter, tzn. že sa 
uskutočňujú min. 3 x do mesiaca. 
 

Pri podujatiach sa vyžaduje úhrada zálohy za prenájom vo výške 50 % z ceny prenájmu pri 
objednávke priestorov. 
Ak sa podujatie neuskutoční, záloha prepadá v plnej výške v prospech prenajímateľa. 
 

V prenájme priestorov nie je zahrnuté špeciálne osvetlenie a ozvučenie. 
 

Pri podujatiach, kde je predpoklad zvýšenej spotreby elektrickej energie účtujeme skutočnú 
spotrebu. 
 

Poskytovanie ďalších služieb za odplatu 

službukonajúci pracovník - referent 
službukonajúci pracovník – zvukár – osvetľovač 
v deň pracovného pokoja a v štátny sviatok 

6 EUR / hod. 

13 EUR / hod. 

zvýšenie sadzby o 50 % 
 

INFORMÁCIE: Miroslav Helt – správca, tel.: 031/789 91 61, e-mail: sknk@domkulturyga.sk 

mailto:sknk@domkulturyga.sk
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Sadzobník za krátkodobý prenájom plochy 
(predajné stánky na nádvorí neogotického kaštieľa, amfiteáter) 

 
Pri podujatiach realizovaných v priestoroch amfiteátra sa cena za samotný prenájom odvíja vždy 

od povahy daného podujatia a je stanovená dohodou.

Sadzby do MAX. 9 m2 obsadenej plochy EUR 

Vlastný stánok bez použitia el. prípojky 20,00 

Vlastný stánok s použitím el. prípojky 30,00 

Občerstvenie – bez el. prípojky 60,00 

Občerstvenie – s použitím el. prípojky 75,00 

Stánok vo vlastníctve MsKS – bez el. prípojky 50,00 

Stánok vo vlastníctve MsKS – s použitím el. prípojky 65,00 

Za každý ďalší m2 obsadenej plochy 3,00 

 
 

V prípade potreby pre MsKS individuálna dohoda 

 
INFORMÁCIE: 
nádvorie – Miroslav Helt, tel. 031/789 91 61 
e-mail: sknk@domkutluryga.sk 
 
amfiteáter – Anna Juhosová, tel. 031/780 26 32 
e-mail: sekretariat@domkulturyga.sk 
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Sadzobník za výlep plagátov 

formát rozmer v mm EUR za 1 ks / týždeň

A4 210 x 297 0,50

A3 297 x 420 1,00

A2 420 x 594 2,00

A1 594 x 841 3,00

V poplatku je zahrnutá práca, materiál a prenájom časti výlepovej plochy. 
 

Plagáty je možné doručiť: 
1. osobne – na ekonomické oddelenie MsKS Galanta, II. posch. č. dv 80 (vchod z boku budovy) 
2. poštou – na adresu Mestské kultúrne stredisko, Mierové nám. 942/3, 924 01 Galanta 

prosíme priložiť písomnú objednávku 
 

Plagáty vylepuje pracovník MsKS zvyčajne každý pracovný deň. 
Plagáty doručené do 8.00 hod. budú vylepené v ten istý pracovný deň, plagáty doručené po 8.00 hod. 
v najbližší pracovný deň. 
Spôsob úhrady: 

1. v hotovosti na ekonomickom oddelení MsKS 
2. bankovým prevodom po vystavení faktúry – prosíme doručiť objednávku poštou alebo 

e-mailom 
 

Zoznam výlepových plôch v meste Galanta 
Hlavná ulica – pravá strana 

1. pred kvetinárstvom IRIS 
2. pri OC Galaxia 
3. vedľa Vlastivedného múzea 
4. bývalá Ľudová banka – cca 50 m od budovy pri priechode pre chodcov 

Hlavná ulica – ľavá strana 
5. pri CK Satur 
6. oproti budovy Polície SR 
7. vedľa budovy Slovenskej sporiteľne 
8. pri obytnom dome č. 990 

9. oproti OD Lidl 
10. oproti OD Billa 
11. vedľa OD JasPark 
12. na rohu oplotenia NsP Sv. Lukáša 
13. Vajanského ulica – pri obytnom dome č. 909 
14. parkovisko za MsKS 
15. na rohu ulíc Z. Kodálya – Poštová (pri predajni Spojmat) 
16. Shopping city 
17. pri športovej hale 
18. Sídlisko Sever – pri OD COOP Jednota 
19. železničná stanica – pri autobusovej zastávke 
20. Sídlisko Revolučná štvrť – parkovisko pri OD COOP Jednota 
21. – 26. pred MsKS 
 

INFORMÁCIE: Anna Juhosová, tel. 031/780 26 32 
e-mail: sekretariat@domkulturyga.sk 
Andrea Čölleová, Bc. Žaneta Seresová, tel. 031/780 27 87 kl. 19 
e-mail: ekonom@domkulturyga.sk, uctovnik@domkulturyga.sk 

mailto:sekretariat@domkulturyga.sk
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