Cenník za krátkodobý prenájom nebytových priestorov
STM-Múzeum letectva, Letisko Košice
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kontakt: prenajom@stm-ke.sk, +421 905 282 187, +421 55 2451 188
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Múzeum letectva, Košice
Celý areál múzea
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Areál múzea letectva STM sa nachádza v bezprostrednej blízkosti letiska Košice. Dokumentuje vývoj letectva a unikátnej leteckej techniky.
Obsahovo výnimočný areál o ploche
31 068 m2 je vhodný na realizáciu širokého spektra kultúrno-spoločenských
podujatí najmä typu outdoor párty.
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Cenník platný od 1. 1. 2022
CELÝ AREÁL MÚZEA

m2

1 hodina

1 deň

31 068

500 €

2 000 €

7 dní

10 dní

viac ako 10 dní

neprenajíma sa

Prenájom ozvučovacieho zariadenia 25 €/za každú začatú hodinu*. V prípade prenájmu priestorov na 1 deň/24
hodín je aj príprava priestorov. Prípadné prekročenie doby 1 deň/24 hodín je zvlášť fakturovaný prenájom za každú
začatú hodinu podľa platného cenníka.
Ceny za prenájom priestorov sú ceny konečné, ku ktorým sa nepripočítava DPH.
Ceny nezahrňujú náklady za dozorový personál z radov zamestnancov STM, nevyhnutný na výkon dozoru pre
zabezpečenie ochrany majetku štátu v správe STM. Úhrada nákladov za dozorový personál je predmetom
zmluvného vzťahu medzi STM a nájomcom podľa konkrétnych podmienok prenájmu.
Náhrada nákladov za 1 zamestnanca/dozorového personálu, vykonávajúceho dozor počas trvania prenájmu
v čase pred začiatkom a po skončení otváracích prevádzkových hodín STM je vo výške 15,- € za každú, aj začatú
hodinu podľa skutočného počtu hodín výkonu dozoru + DPH podľa platných právnych predpisov.
Ceny sú stanovené dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v súlade so zákonom č. 116/1990 Z. z. o nájme
a podnájme nebytových priestorov a č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu.

kontakt: prenajom@stm-ke.sk, +421 905 282 187, +421 55 2451 188

www.stm-ke.sk
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Múzeum letectva, Košice
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Predstavuje unikátny priestor prezentujúci leteckú techniku získanú od
vlád dvanástich krajín Európy, USA
a Číny. Priestor je vzdušný a zastrešený membránovou konštrukciou na
oceľových pilieroch. Priestor o rozlohe
2 865 m2 je vhodný na realizáciu širokého spektra kultúrno-spoločenských
podujatí najmä typu outdoor párty.
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Cenník platný od 1. 1. 2022
PREZIDENTSKÁ GALÉRIA

m2

1 hodina

1 deň

2 865

200 €

700 €

7 dní

10 dní

viac ako 10 dní

neprenajíma sa

Prenájom ozvučovacieho zariadenia 25 €/za každú začatú hodinu*. V prípade prenájmu priestorov na 1 deň/24
hodín je aj príprava priestorov. Prípadné prekročenie doby 1 deň/24 hodín je zvlášť fakturovaný prenájom za každú
začatú hodinu podľa platného cenníka.
Ceny za prenájom priestorov sú ceny konečné, ku ktorým sa nepripočítava DPH.
Ceny nezahrňujú náklady za dozorový personál z radov zamestnancov STM, nevyhnutný na výkon dozoru pre
zabezpečenie ochrany majetku štátu v správe STM. Úhrada nákladov za dozorový personál je predmetom
zmluvného vzťahu medzi STM a nájomcom podľa konkrétnych podmienok prenájmu.
Náhrada nákladov za 1 zamestnanca/dozorového personálu, vykonávajúceho dozor počas trvania prenájmu
v čase pred začiatkom a po skončení otváracích prevádzkových hodín STM je vo výške 15,- € za každú, aj začatú
hodinu podľa skutočného počtu hodín výkonu dozoru + DPH podľa platných právnych predpisov.
Ceny sú stanovené dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v súlade so zákonom č. 116/1990 Z. z. o nájme
a podnájme nebytových priestorov a č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu.

kontakt: prenajom@stm-ke.sk, +421 905 282 187, +421 55 2451 188

www.stm-ke.sk
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Múzeum letectva, Košice
Hangár veteránov

hangár veteránov

Hangár veteránov (hangár č. 3) pred
stavuje skeletovú oceľovú plne opláš
tenú konštrukciu hangárového typu
s posuvnými dverami. Priestor o rozlohe 420 m2 je vhodný na realizáciu širokého spektra kultúrno-spoločenských
podujatí najmä typu outdoor párty
a adrenalínové svadby.
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Cenník platný od 1.1.2022
HANGÁR VETERÁNOV

m2

1 hodina

1 deň

420

150 €

450 €

7 dní

10 dní

viac ako 10 dní

neprenajíma sa

Prenájom ozvučovacieho zariadenia 25 €/za každú začatú hodinu*. V prípade prenájmu priestorov na 1 deň/24
hodín je aj príprava priestorov. Prípadné prekročenie doby 1 deň/24 hodín je zvlášť fakturovaný prenájom za každú
začatú hodinu podľa platného cenníka.
Ceny za prenájom priestorov sú ceny konečné, ku ktorým sa nepripočítava DPH.
Ceny nezahrňujú náklady za dozorový personál z radov zamestnancov STM, nevyhnutný na výkon dozoru pre
zabezpečenie ochrany majetku štátu v správe STM. Úhrada nákladov za dozorový personál je predmetom
zmluvného vzťahu medzi STM a nájomcom podľa konkrétnych podmienok prenájmu.
Náhrada nákladov za 1 zamestnanca/dozorového personálu, vykonávajúceho dozor počas trvania prenájmu
v čase pred začiatkom a po skončení otváracích prevádzkových hodín STM je vo výške 15,- € za každú, aj začatú
hodinu podľa skutočného počtu hodín výkonu dozoru + DPH podľa platných právnych predpisov.
Ceny sú stanovené dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v súlade so zákonom č. 116/1990 Z. z. o nájme
a podnájme nebytových priestorov a č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu.

kontakt: prenajom@stm-ke.sk, +421 905 282 187, +421 55 2451 188

www.stm-ke.sk

