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SADZOBNÍK POPLATKOV 

ZA PRENÁJOM MESTSKÉHO PARKU PRI NGK PRE ORGANIZOVANIE KOMERČNÝCH AKCIÍ  

Na základe  zmluvy o prevode správy majetku mesta Galanta zo dňa 21.12.2018 Technické služby mesta Galanta 

ako nový správca  prevzali predmet  správy uvedený v článku 1.1. predmetnej zmluvy.  Z pozície správcu boli na 

základe uznesenia MsZ  č. 305-Z/2020 stanovené nasledujúce  sadzby za prenájom parku, výlučne na komerčné 

účely:  

1. Prenájom parku – celého  územia parku ohraničeného jeho oplotením s požiadavkou na uzatvorenie 

parku pre organizovanie komerčných kultúrno- spoločenských aktivít  a   na základe  vydaného kladného 

stanoviska  zo strany vlastníka parku  - Mesta Galanta  

Hodinová sadzba -  100  eur  

2. Prenájom parku – priestorovo presne vymedzeného územia parku  bez požiadavky na  jeho uzatvorenie 

pre organizovanie  komerčných kultúrno- spoločenských aktivít a na základe   vydaného kladného 

stanoviska  zo strany vlastníka parku - Mesta Galanta 

Hodinová sadzba -  30 eur  

3. Prenájom parku – pre účely organizovania  krátkodobých akcií typu – výmenné burzy a podujatia 

podobného charakteru  na presne určenom priestore  v parku  bez potreby  jeho uzatvorenia.  

Hodinová sadzba -  10 eur  

4. Prenájom parku – pre účely organizovania  krátkodobých akcií typu  sprievodné hudobné –kultúrne-

divadelné  podujatia, stand-up show, prípadne   iné podujatia podobného charakteru na presne 

určenom priestore  v parku  bez potreby  jeho uzatvorenia.  

Hodinová sadzba -  15 eur  

Vydanie súhlasného stanoviska TsMG pre konkrétnu akciu je podmienené: 

1. Predložením súhlasných stanovísk Krajského pamiatkového úradu Trnava a Okresného úradu životného 

prostredia Trnava a v prípade bodov 1, 2 sadzobníka  aj   kladným stanoviskom  zo strany vlastníka - Mesta 

Galanta. 

2. Podpisom potvrdenou  akceptáciou stanovených podmienok prenájmu  zo strany žiadateľa - štatutára. 

Pri podujatiach sa vyžaduje úhrada zálohy za prenájom vo výške 50 % z ceny prenájmu pri  doručenej objednávke. 

Ak sa podujatie neuskutoční, záloha prepadá v plnej výške v prospech prenajímateľa. 

Prenájom parku pre  kultúrno- spoločenské akcie, ktoré sú organizované za  spolu-účasti a finančnej podpory  

Mesta Galanta  je bezplatný. 

Všetky ceny sú stanovené vrátane DPH. 

                                                                                            Ing. Ján Poľakovský v.r.  

                                                                                                         riaditeľ 

V Galante dňa 5.10.2020 
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