
CENNÍK PLATNÝ OD 01. 06. 2019 

PRÍPRAVNÉ ZÁPASY REGISTROVANÝCH KLUBOV A HRÁČOV 

 

220,-€ / 120 min (celé ihrisko, v cene sú zarátané šatne č. 4 a č. 5) 

Termíny a časy prípravných zápasov sú dané Futbal Arénou (len vybrané soboty a nedele v 

zimnom období) 

PRENÁJOM CELEJ FUTBALOVEJ ARÉNY NA JEDEN 

DEŇ (OD 09:00 DO 17:00) 

 v období (december – marec) 2 200,- € s DPH 

 v období (október,november,apríl) 1 600,- € s DPH 

 v období (máj - september) 1 300,- € s DPH 

 v prípade prípravy a úpravy haly na prenájom a uvedenia haly do pôvodného stavu po prenájme 

sa stanovuje cenadohodou. 

V cene je zahrnuté: 

 využitie 4 šatní + 8 boxov prenosných šatní v priestoroch bedmintonového ihriska 

 využitie malej časomiery 

 využitie odpočinkovej miestnosti 

 využitie ozvučenia hovoreného slova (bez komentátora) 

 parkovisko, toalety, energia 

V cene nie je zarátaná organizačná, zdravotná, bezpečnostná služba a mimoriadne náklady (napr. 

poškodenie majetku) 

V prípade potreby je možné zabezpečiť ozvučenie a využitie svetelnej tabule s obsluhou v cene 

100,-€/deň 

PRENÁJOM SAMOSTATNE ŠKOLIACEJ MIESTNOSTI 

S KAPACITOU 40 OSÔB 

 bez využitia audiovizuálnej techniky 15,- €/ 60 min 

 s využitím audiovizuálnej techniky 20,-€/60 min 

Ceny platia pri platbe vopred (pred využitím časového pásma, prípadne pred začiatkom 

prípravného zápasu). 

PRIRÁŽKY A DOPLATKY K ZÁKLADNEJ CENE 

 10% za oneskorenú platbu, teda platbu po využití časového pásma, prípadne po ukončení 

prípravného zápasu, ak nemáte záujem o túto prirážku, prosím plaťte včas 



 100% za vstup na ihrisko v inej ako schválenej obuvi. Ak chcete mať istotu, že Vám tento 

príplatok nebude naúčtovaný požiadajte personál o kontrolu športovej obuvi. V prípade, že Vaša 

obuv nevyhovuje môžete si vhodnú požičať. 

 100% za čistenie obuvi od blata v priestoroch šatní 

V priestoroch Futbalovej arény je zákaz požívania vlastných alkoholických nápojov! 

 

 


