
priestor cena v € bez DPH cena v € s DPH

KINO KULTÚRA – kinosála (204 os. )

Nájom/ 1. hod.

VESTIBUL/FOYER KINA

Nájom/ 1. hod.

SIEŇ SLÁVY

Nájom/ 1. hod.

VÝCHOD KINA

Nájom/ 1. hod.

PRENÁJOM V HRACOM PROFILE KINA (17:00-22:00)

Celá doba prenájmu v čase: 17:00 – 22:00

priestor

KINO KULTÚRA – kinosála (204 os. )

Nájom/ 1. hod.

VESTIBUL/FOYER KINA

Nájom/ 1. hod.

SIEŇ SLÁVY

Nájom/ 1. hod.

VÝCHOD KINA

Nájom/ 1. hod.

zariadenie/služba cena v € bez DPH cena v € s DPH

Prenosný projektor NEC M402H + plátno 8,33 10,00

DCP projektor Barco DP2K-15C + plátno 16,67 20,00

klavír 33,33 50,00

Stôl + obrus / ks 1,67 2,00

Základné ozvučenie + mixpult * 8,33 10,00

technik 8,33 10,00

pred začiatkom každého premietania 

Reklamný spot do 30 sekúnd / mesiac vysielania*

Reklamný spot do 30 sekúnd / 2 týždne vysielania*

Politická reklama na 1 týždeň*

Politická reklama na 2 týždne*

Politická reklama na 4 týždne*

ZĽAVY 50 % Z CENY VSTUPENKY NA PREMIETANIE V KINE KULTÚRA 

pre držiteľov preukazu ZŤP *

tovarov a služieb čo znamená dodržiavať cenník služieb schválený predstavenstvom bez zliav a nulových cien. 

ktorý je v rozpore s etickým kódexom KDAH, a.s.

50 % z ceny vstupenky 

*zľavy nie je možné kombinovať so zľavneným vstupným

Na základe Zákona o dani z príjmov NRSR č. 595/2003 Z.z.podľa §2 a usmernenia Ministerstva financií č. MF/011491/2015-724

§22 a ods.1až 3 Zákona o účtovníctve naša organizácia je povinná dodržiavať transférové oceňovanie pre stanovenie cien produktov, 

165,00

300,00

* video nesmie obsahovať erotický, pornografický materiál, tak isto materiál, ktorý obsahuje a podporuje fašistické,

 nacistické či antisemitistické názory, rasovú a pohlavnú neznášanlivosť, či iný materiál, 

170,00 klasická reklama, pred začiatkom premietania

90,00 klasická reklama, pred začiatkom premietania

90,00

*ovládanie mixupltu len kompetentnou osobou, ozvučenie obsahuje: 2x reprobedňa, 1x prenosný mikrofón, 1x pevný mikrofón

cena za každú začatú hodinu

REKLAMNÉ SLUŽBY V KINE KULTÚRA

konečná cena poznámka:

poznámka:

cena za každú začatú hodinu

cena za každú začatú hodinu

cena za celú dobu prenájmu

cena za celú dobu prenájmu

cena za každú začatú hodinu

25,00 príprava sály: upratovanie

15,00 príprava sály: upratovanie

PRENÁJOM TECHNICKÉHO ZARIADENIA A OBSLUHY ZA KAŽDÚ ZAČATÚ HODINU/ZAPOŽIČANIE NA PRENáJOM:

konečná cena poznámka:

45,00 príprava sály: upratovanie

25,00 príprava sály: upratovanie

416,67 500,00 po dohode

PODUJATIA NEKOMERČNÉHO CHARAKTERU

(prenájom pre školy, nekomerčného charakteru)

30,00 36,00 príprava sály: upratovanie

12,50 15,00 príprava sály: upratovanie

(semináre, kongresy, školenia, kurzy a pri akomkoľvek vyberaní vstupného)

poznámka:

58,33 70,00 príprava sály: upratovanie

30,00 36,00 príprava sály: upratovanie

 KINO KULTÚRA

          CENNÍK NÁJOMNÉHO, SLUŽIEB A TECHNIKY
platný od 11. 07. 2022 - ceny v € 

PODUJATIA KOMERČNÉHO A PODNIKATEĽSKÉHO CHARAKTERU


