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Prevádzková doba – celoročne 
Pondelok – piatok  09:00 – 17:00 hod. 
Sobota   10:00 – 15:00 hod.  
Nedeľa   voľný deň 
 
Vstupné - výstavná sieň 

  EUR 

dospelí 1,00 

žiaci, študenti, dôchodcovia, ZŤP 0,50 
 

Vstupné – pamätné izby (Karola Duchoňa a Zoltána Kodálya) 

  EUR 

jednotný poplatok 2,00 

zľava pre obyvateľov Galanty vo výške 50% 1,00 

Deti do 6 rokov  zdarma 
 

Všeobecný poplatok za fotografovanie v priestoroch SKNK            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 / hod. 

prenájom priestorov na skúšku mimo rezervovaného termínu 10,00 / 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 
uskutočnia 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. 
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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 9161 
e-mail: sknk@domkulturyga.sk 

Pri podujatiach realizovaných v priestoroch amfiteátra sa cena za samotný prenájom odvíja 
vždy od povahy daného podujatia a je stanovená dohodou. 

Sadzby za predajné stánky 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 9161 
e-mail: sknk@domkutluryga.sk 
 
amfiteáter – Anna Juhosová, tel. 031/780 2632 
e-mail: sekretariat@domkulturyga.sk 
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