
Príloha č. 1 k  Zásadám hospodárenia mestskej časti Bratislava-Vajnory - SADZOBNÍK   mestskej časti Bratislava - Vajnory

Veľká sála Malá sála
Eur / hod. Eur / hod.

1. nekomerčný účel - pre potreby mestskej časti 10,00 5,00

2. komerčný účel 20,00 10,00

3. súkromný účel - svadobná hostina (od piatku po 18.00 hod. do nedele 12.00 hod.) 500,00 300,00

II. Prenájom priestorov - Učebne základnej školy, materskej  školy,  školské zariadenia Eur / hod.

1. Učebne základnej školy (výlučne na vzdelávacie účely)

a) za 1 vyučovaciu hodinu (45 minút) - ZUŠ 0,50

b) za 1 vyučovaciu hodinu (45 minút) - komerčné účely 3,50

2. Školská jedáleň (po dohode s vedením školy) 

2.1. Vajnorčania - občania s trvalým pobytom vo Vajnoroch, alebo sídlom firmy, resp. prevádzkarne vo Vajnoroch

a) poskytnutie priestorov s poločenským organizáciám a politickým stranám  (ak sa vyberá vstupné), napr. zábavy

sála 13,50

kuchyňa 5,00

b) poskytnutie priestorov občanom na súkromné účely

sála 3,50

kuchyňa 3,50

2.2. Ostatní užívatelia - občania, ktorí nemajú trvalý pobyt alebo sídlo firmy, resp. prevádzkarne vo Vajnoroch

a) poskytnutie priestorov s poločenským organizáciám a politickým stranám  (ak sa vyberá vstupné), napr. zábavy

sála 16,00

kuchyňa 7,00

b) poskytnutie priestorov občanom na súkromné účely

sála 5,00

kuchyňa 5,00

3. Telocvičňa 

3.1. Vajnorčania - občania s trvalým pobytom vo Vajnoroch, alebo sídlom firmy, resp. prevádzkarne vo Vajnoroch

a) právnické a fyzické osoby ako podnikatelia

v letnom období 16,00

v zimnom období 19,00

I. Prenájom priestorov - Dom kultúry Vajnory

CenaPopis
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CenaPopis

b) fyzické osoby a spoločenské záujmové združenia, miestne športové kluby

v letnom období 9,00

v zimnom období 11,00

c)
súkromné školy, organizované športové kluby mládeže, záujmové združenia mládeže, krúžky ZUČ so zameraním na športovú a umeleckú činnosť detí a 
mládeže                                                                                                                                                                    
v letnom období 1,50

v zimnom období 5,00

3.2. Ostatní užívatelia - občania, ktorí nemajú trvalý pobyt alebo sídlo firmy, resp. prevádzkarne vo Vajnoroch

a) právnické a fyzické osoby ako podnikatelia

v letnom období 18,00

v zimnom období 21,00

b) fyzické osoby a spoločenské záujmové združenia, športové kluby

v letnom období 14,00

v zimnom období 16,00

c)
súkromné školy, organizované športové kluby mládeže, záujmové združenia mládeže, krúžky ZUČ so zameraním na športovú a umeleckú činnosť detí a 
mládeže                                                                                                                                                                    

v letnom období 2,00

v zimnom období 6,00

III. Športoviská mestskej časti Eur / hod.

1. Multifunkčné ihrisko
1.1. Vajnorčania - občania s trvalým pobytom vo Vajnoroch, alebo sídlom firmy, resp. prevádzkarne vo Vajnoroch

a) právnické a fyzické osoby ako podnikatelia             13,00

b) fyzické osoby a spoločenské záujmové združenia, miestne športové kluby 6,00

c)
súkromné školy, organizované športové kluby mládeže, záujmové združenia mládeže, krúžky ZUČ so zameraním na športovú a umeleckú činnosť detí a 
mládeže                                                                                                                                                                    

1,50

1.2. Ostatní užívatelia - občania, ktorí nemajú trvalý pobyt alebo sídlo firmy, resp. prevádzkarne vo Vajnoroch

a) právnické a fyzické osoby ako podnikatelia             15,00

b) fyzické osoby a spoločenské záujmové združenia, športové kluby 11,00

c)
súkromné školy, organizované športové kluby mládeže, záujmové združenia mládeže, krúžky ZUČ so zameraním na športovú a umeleckú činnosť detí a 
mládeže                                                                                                                                                                    

2,50

1.3. Poplatok za osvetlenie vo večerných hodinách 5,00

2. Hádzanárske ihrisko (areál Alviano) bez úhrady

3. Detské ihrisko bez úhrady

Poznámka:  Poplatky za prenájom multifunkčného a hádzanárskeho ihriska v sebe zahŕňajú použitie šatne a sprchy v areáli Alviano.  
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IV. Prenájom priestorov - Ľadová plocha Eur / hod.

1. Vajnorčania - občania s trvalým pobytom vo Vajnoroch, alebo sídlom firmy, resp. prevádzkarne vo Vajnoroch

1.1. Školy (výlučne na korčuliarsky výcvik) - 1 vyučovacia hodina - komerčné účely - ZŠ K. Brúderovej, MŠ Koniarkova 9, ZŠsMŠ sv. J. Pavla II. 30,00

1.2. Kolektívy

a) permanentka (zmluva) - za 1 hodinu (60 minút) 85,00

b) jednorazový vstup - za 1 hodinu (60 minút) 105,00

c) jednorazový vstup - za 1 hodinu (60 minút)  - detský kolektív 40,00

d) permanentka (zmluva) / jednorazový vstup - za 1 hodinu (60 minút)  - v čase pondelok - piatok od 6.45 do 7.45 hod., sobota - nedeľa od 7.00 do 8.00 hod. 59,00

e) permanentka (zmluva) - prenájom troch a viac hodín (hracích časov) za týždeň 10%-ná zľava

1.3. Jednotlivci -  denné vstupné 

a) pondelok až štvrtok voľný vstup

b) piatok, sobota, nedeľa, sviatky a školské prázdniny:

dospelý 1,00

žiak a študent  (do 18 rokov) 0,50

1.4.  Jednotlivci - celosezónna permanentka

a) dospelý 10,00

b) študent  (do 18 rokov) 6,00

c) žiak ZŠ  (od 6 do 15 rokov) 3,00

2. Ostatní užívatelia - občania, ktorí nemajú trvalý pobyt alebo sídlo firmy, resp. prevádzkarne vo Vajnoroch

2.1. Školy (výlučne na korčuliarsky výcvik)-1 vyučovacia hodina - komerčné účely                        35,00

2.2. Kolektívy

a) permanentka (zmluva) - za 1 hodinu (60 minút) 100,00

b) jednorazový vstup - za 1 hodinu ( 60 minút) 115,00

c) jednorazový vstup - za 1 hodinu ( 60 minút)   - detský kolektív 50,00

d) permanentka (zmluva) / jednorazový vstup - za 1 hodinu (60 minút)  - v čase pondelok - piatok od 6.45 do 7.45 hod., sobota - nedeľa od 7.00 do 8.00 hod. 59,00

e) permanentka (zmluva) - prenájom troch a viac hodín (hracích časov) za týždeň 10%-ná zľava

2.3. Jednotlivci - denné vstupné

a) pondelok až štvrtok voľný vstup

b) piatok, sobota, nedeľa, sviatky a školské prázdniny:

dospelý 1,50

žiak a študent  (do 18 rokov) 1,00
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2.4.  Jednotlivci - celosezónna permanentka

a) dospelý 20,00

b) študent (do 18 rokov) 10,00

c) žiak ZŠ  (od 6 do 15 rokov) 6,00

Poznámka: 

Eur / m2 / rok Eur/m2/rok

súčasná cena návrh

1. Pozemky a vodné plochy

1.1. pozemky slúžiace účelom poľnohospodárskej výroby (napr. záhrady pri rodinných domoch a iné) 0,50

1.2. pozemky pod samostatne stojace garáže pre nepodnikateľské subjekty  1,50 10,00

1.3. pozemky pod novinovými stánkami (Eur/m2/rok) 144,00 150,00

1.4. pozemky s účelom využitia - záhrady, záhradkárske osady - , napr.Vajnorské jazerá  1,00 10,00

1.5. pozemky pod nehnuteľnosťami s plochou väčšou ako 20 m², napr. Vajnorské jazerá 3,00

1.6. pozemky vyhradené na predaj poľnohospodárskych a iných prebytkov ( Eur/m2/deň)* 1,00

1.7. pozemky vyhradené na predaj poľnohospodárskych a iných prebytkov ( Eur/m2/týždeň) - vopred uhradené* 3,00

1.8. pozemky zaujaté mimo sezónu - spravidla v období od 01.10. do 30.04. (napr. terasy, sezónne občerstvenie a iné)  (Eur/mesiac) 20,00

1.9. pozemky vyhradené na komerčné účely (Eur/m2/deň) 10,00

1.10. pozemky vyhradené na politické účely ( Eur/m2/deň) 20,00

1.11. pozemky na poskytovanie služieb, napr. brúsenie korčúl a iné služby ( Eur/m2/deň) 0,50

1.13. ambulantný predaj poľnohospodárskych produktov s plochou do 10 m2 132,00

1.14. ambulantný predaj iných ako poľnohospodárskych produktov s plochou do 10 m2 180,00

1.15. mobilný ambulantný predaj poľnohospodárskych produktov s dobou státia do 2 hodín za deň, napr. predaj z auta (Eur/deň) 3,00

1.16. mobilný ambulantný predaj iných ako poľnohospodárskych produktov s dobou státia do 2 hodín za deň, napr. predaj z auta (Eur/deň) 5,00

1.17. vodná plocha za účelom výkonu rybárstva 0,05/rok 10,00

Poznámka: 

2. Pozemky pod mobilným predajným stánkom - Vajnorské jazerá od 0 do 60 dní
od 61 do 90 

dní

2.1. stánok s občerstvením s výmerou do 6 m2  vrátane 500,00 600,00

2.2. stánok s občerstvením s výmerou nad 6 m2 600,00 750,00

2.3. prenájom časti brehu vodnej plochy, napr. prevádzkovanie vodných bicyklov, člnkov a pod. 665,00 700,00

2.4. stánok s nepotravinovým tovarom 200,00 250,00

2.5. mobilný ambulantný predaj, napr. predaj zmrzliny, balených nealkoholických nápojov a pod. 200,00 250,00

2.6. stánok s občerstvením v období od 1.10. do 31.5. - pri nevyužívaní stánku (Eur / obdobie 1.10.-31.05.) 144,00

Deti do 6 rokov a nekorčuľujúci majú vstup na ľadovú plochu zadarmo.                                                                                                                                      Vajnorský kolektív - 
minimálne 3 hráči musa mať trvalý pobyt vo Vajnoroch.

* - len pre občanov s trvalým pobytom na území Mestskej časti Bratislava-Vajnory

V.  Prenájom pozemkov 

4 / 7



Príloha č. 1 k  Zásadám hospodárenia mestskej časti Bratislava-Vajnory - SADZOBNÍK   mestskej časti Bratislava - Vajnory

CenaPopis

3. Pozemky pod mobilným predajným stánkom - Vajnorské dožinky 1 deň / stánok

3.1. stánok s občerstvením 130,00

3.2. stánok s odevami, bižutériou a iné 30,00

3.3. stánok s ľudovo-umeleckom výrobou 10,00

3.4. stánok s ľudovo-umeleckom výrobou - s ukážkou výroby 1,00

3.5. záloha na stánok na podujatí

V prípade, že svoju neúčasť záujemca neoznámi viac ako 14 dní pred konaním podujatia, bude táto záloha považovaná ako storno poplatok rezervovaného miesta

4. Pozemky pod mobilným predajným stánkom - Vajnorské hody 1 deň / stánok

4.1. stánok s občerstvením 20,00

4.2. stánok s odevami, bižutériou a iné 5,00

4.3. stánok s ľudovo-umeleckom výrobou 5,00

4.4. stánok s ľudovo-umeleckom výrobou - s ukážkou výroby 1,00

4.5. záloha na stánok na podujatí

V prípade, že svoju neúčasť záujemca neoznámi viac ako 14 dní pred konaním podujatia, bude táto záloha považovaná ako storno poplatok rezervovaného miesta

VI. do 1 mesiaca 
Eur/m2/deň

od 1 mesiaca 
Eur/m2/deň

1.

1.1. pre podnikateľské účely 4,00 2,00

1.2. pre nepodnikateľské účely 2,00 0,40

2. Eur / 1 set /     
1 deň

2.1. mobilné sety - lavičky, stoly (zapožičanie na rodinné oslavy, posedenia a iné)* 1,00

2.2. mobilné predajné stánky* 5,00

1 set = 1 stôl + 2 lavice

VII.

1. 1 ks A4 /           
1 týždeň

1 ks A4 /                 
2 týždne

1.1. pre podnikateľské účely 4,00 6,00

1.2. pre nepodnikateľské účely 2,00 3,00

1.3. občianske združenia a neziskové organizácie pôsobiace na území mestskej časti Bratislava - Vajnory*, ktorým boli poskytnuté dotácie z rozpočtu MČ 0,00 0,00

Technické zariadenia - zábradlia, oplotenia

50%  30% z ceny stánku 
podľa sortimentu

Mobilné zariadenia mestskej časti

Poznámka: 

* - len pre občanov s trvalým pobytom na území mestskej časti Bratislava-Vajnory, prípadne podnikateľov pôsobiacich na území mestskej časti Bratislava-Vajnory

Prenájom technických zariadení 

Informovanie občanov, inzercia, hlásenia

50%  30% z ceny stánku 
podľa sortimentu

Informačné skrinky MČ, informačná tabuľa v budove MÚ - písané oznamy formátu A4
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2. Inzercia vo Vajnorských novinkách - plošná čiernobiela farebná

2.1.  1   strana - 21 x 29,7 cm 280,00 440,00

2.2. 1/2 strany - 13 x 19  cm 160,00 260,00

2.3. 1/4 strany -   9 x 13  cm 90,00 140,00

2.4. 1/8 strany -   6 x  9  cm 60,00 90,00

2.5. 1/16 strany - 4,5 x 6 cm 40,00 60,00

2.6. cena plošného inzerátu atypických rozmerov na 1 cm2 1,20 1,40

2.7. komerčná riadková inzercia (predám, kúpim, služby a pod.) - za 1 slovo (telefónne číslo = 1 slovo) 0,75 0,75

2.8. politická inzercia = 1,5 násobok ceny bežnej inzercie vo Vajnorských novinkách 

Poznámka:

3. Hlásenie miestneho rozhlasu Mestskej časti Bratislava-Vajnory

3.1. Vajnorčania - občania s trvalým pobytom vo Vajnoroch, alebo sídlom firmy, resp. prevádzkarne vo Vajnoroch

a) Komerčné - reklamné hlásenia alebo spoty, predaj a nákup tovaru, poskytovnie služieb - 1 minúta 12,00

b) Na základe žiadosti - Voľné pracovné miesta - 1 minúta 12,00

c) Pozvánky  na verejné kultúrne a športové podujatia organizované MČ a spolkami, klubmi a združeniami bez úhrady

d) Úradné oznamy mestskej časti bez úhrady

3.2. Ostatní užívatelia - občania, ktorí nemajú trvalý pobyt alebo sídlo firmy, resp. prevádzkarne vo Vajnoroch

a) Komerčné - reklamné hlásenia alebo spoty, predaj a nákup tovaru, poskytovnie služieb - 1 minúta 20,00

b) Na základe žiadosti - Voľné pracovné miesta - 1 minúta 20,00

c) Pozvánky  na verejné kultúrne a športové podujatia organizované mestskou časťou a organizáciami, klubmi a združeniami bez úhrady

VIII. do 5 dní do 30 dní

1. Filmovanie

1.1. reklama 116,00 100,00

1.2. film 83,00 75,00

1.3. dokument 33,00 28,00

2. Reklamné akcie 58,00 50,00

3. Spoločenské akcie 25,00 22,00

4. Charitatívne akcie 12,00 9,00

K bodu 1: Ceny sú uvedené za formát A4. Pri iných formátoch je suma vypočítaná ako násobok sadzby, napr. formát A3 = sadzba za formát A4*2, formát A5 = formát A4/2).

1,5 násobok bežnej inzercie

Prenájom nehnuteľného majetku do 30 dní

K bodu 2: Pri opakovanom uverejnení inzerátu v miestnych novinkách sú poskytnuté zľavy: 3 - 4 krát za sebou = zľava 10%, 5 a viackrát za sebou = zľava 20%

* - Občianskym združeniam a neziskovým organizáciám pôsobiacim na území mestskej časti Bratislava - Vajnory bude poskytnuté bezplatné oznámenie do informačných skriniek len s 
podmienkou osobného doručenia žiadaného oznámenia.

Maximálna dĺžka oznamu v informačných skrinkách a na informačnej tabuli je 2 týždne.
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IX. 1 KP/Eur, 
príp.%

1. Fyzická osoba - občan s trvalým pobytom na území Mestskej časti Bratislava-Vajnory 232,00

2. Fyzická osoba - občan s trvalým pobytom mimo územia Mestskej časti Bratislava-Vajnory 100 %

3. Právnická osoba - podnikateľ so sídlom na území Mestskej časti Bratislava-Vajnory 80 %

4. Právnická osoba -podnikateľ so sídlom mimo územia Mestskej časti Bratislava-Vajnory 100 %

Poznámka:

X. Materiálne náklady spojené s vydaním povolení 1  za vjazdy  na Vajnorské jazerá a Svätojurskú cestu
Eur / rok / 

kus
1. Povolenie za vjazd pre rybárov - nebudú sa vydávať

2. Povolenie za vjazd pre vlastníkov nehnuteľností2 - prvé 2 povolenia, z toho jedno na EČV a jedno povolenie prenosné 10,00

3. 10,00

4. Povolenie za vjazd na príležitostné situácie (napr. filmovanie, svadba a iné)  10,00
Pozmámka:
1  -  Povolenia sa vydávajú na nehnuteľnosť. 

2  -  

XI. Vajnorské trhovisko Eur / miesto 
/ deň

1. Predajné miesto vyhradené na predaj poľnohospodárskych a iných prebytkov ( Eur / 1 predajné miesto / deň)* 1,00

2. Predajné miesto vyhradené na predaj poľnohospodárskych a iných prebytkov ( Eur / 1 predajné miesto / týždeň) - vopred uhradené* 3,00

3. Predajné miesto vyhradené na predaj poľnohospodárskych a iných prebytkov ( Eur / 1 predajné miesto / deň) 10,00

4. Predajné miesto vyhradené na predaj poľnohospodárskych a iných prebytkov ( Eur / 1 predajné miesto / týždeň) - vopred uhradené 30,00
Pozmámka:

V Bratislave,...................

Povolenie za vjazd pre kynológov - presný vymedzený čas návštevy cvičiska, resp. na základe oznámenia o konaní jednorazovej akcie. Spoplatnené bude vydanie 
každného povolenia. 

starosta mestskej časti 
Bratislava-Vajnory

Ing. Ján Mrva

Príspevok na vybudovanie vonkajšej časti domovej kanalizačnej prípojky (KP)

Toto sú odporúčacie ceny prenájmov pre Základnú školu Kataríny Brúderovej, Materskú školu Koniarkova 9, ktorej zriaďovateľom je mestská časť a pre Vajnorskú podpornú 
spoločnosť, s.r.o., ktorej zakladateľom je mestská časť. Pri dlhodobých nájomných vzťahoch je možné ceny prenájmov upravovať a poskytnúť zľavy. Zľavy je možné poskytnúť aj pri 
prenájme malej sály na súkromné účely ako napr. oslavy jubileí, kary a pod.

Ceny uvedené v písm. b), c) a d) predstavujú percento úhrady nákladov na vybudovanie vonkajšej časti domovej kanalizačnej prípojky po vyčíslení nákladov na jednu domovú 
kanalizačnú prípojku.

Povolenia na vjazd pre vlastníkov nehnuteľností v k.ú. Svätý Jur budú vydávané do 31.12.2016. Je potrebné v priebehu roku 2016 zvolať rokovanie s primátorom 
Svätého Jura a doriešiť dopravnú obsluhu rekreačnej zóny, ktoré sa nachádzať v k.ú. Svätý Jur.

Poplatky za vydanie povolení neplatia  vozidlá dopravnej obsluhy, OLO, fekálne vozidlá, vozidlá lekárskej služby, vozidlá organizácií odstraňujúcich hávarie, 
vozidlá poľnohospodárskeho družsva.

Bližšie podmienky zaujatia predajného miesta a využívania Vajnorského trhoviska upravuje VZN č. 1/2014 zo dňa 25.06.2014, ktorým sa vydáva trhový poriadok pre 
trhovisko na území mestskej časti Bratislava - Vajnory.

* - len pre občanov s trvalým pobytom na území Mestskej časti Bratislava-Vajnory alebo hospodáriacich na pôde nachádzajúcej sa v k.ú. Vajnory

Jedno predajné miesto je vymedzené ako jedna polovica predajného stánku trhoviska.
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