Cenník za krátkodobý prenájom nebytových priestorov
Sídelná budova STM, Hlavná 88, Košice

situačný plán
budova VTC

pokladňa
recepcia

dekoračná
dekoračná
Predné nádvorie
zeleň
zeleň

Planetárium
2. poschodie

Prednášková sieň
1. poschodie

Výstavná sieň - 1. poschodie

Stĺpová sála
1. poschodie

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

hlavný
vchod
do
múzea

HLAVNÁ BUDOVA MÚZEA

vstup na
nádvorie

Hlavná ulica

Výstavná
sieň
prízemie

technická budova

www.stm-ke.sk

Sídelná budova STM Košice
Prednášková sieň
vstup na
nádvorie

pokladňa
recepcia

dekoračná
dekoračná
Predné nádvorie
zeleň
zeleň

Planetárium
2. poschodie

Prednášková sieň
1. poschodie

Výstavná sieň - 1. poschodie

Priestor je vhodný pre usporiadanie seminárov, prednášok, svadobných obradov,
firemných eventov, prezentácií a konanie
širokého spektra kultúrno-spoločenských
podujatí.

Stĺpová sála
1. poschodie

hlavný
vchod
do
múzea

Hlavná ulica

Výstavná
sieň
prízemie

technická budova

HLAVNÁ BUDOVA MÚZEA

Historická sieň nachádzajúca sa v klasicizujúcej – barokovo renesančnej budove Rákociho paláca na Hlavnej ulici v Košiciach,
v ktorej počas protitureckých a protihabsburských vojen sídlilo veliteľstvo Hornouhorského kapitanátu. V miestnosti sa
nachádza unikátny krb z červeného mramoru z roku 1652. Súčasťou mobiliáru je
aj klavírne piano využiteľné pre hudobný
sprievod podujatí, projektor a premietacie
plátno.

budova VTC

prechod do
expozície geodézia

bočný vchod

Rozloha: 108 m2, svetlá výška 4 m
Kapacita: 95 osôb
16,5 m

6,5 m

108 m2
výška 4 m

hlavný
vchod

prechod do expozície
hutníctvo

Cenník platný od 1. 1. 2022
PREDNÁŠKOVÁ SIEŇ

m2

1 hodina

1 deň

7 dní

10 dní

108

50 €

200 €

400 €

600 €

Prenájom ozvučovacieho zariadenia 25 €/za každú začatú hodinu*
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

Sídelná budova STM Košice
Stĺpová sála

budova VTC

vstup na
nádvorie
pokladňa
recepcia

dekoračná
dekoračná
Predné nádvorie
zeleň
zeleň

Planetárium
2. poschodie

Prednášková sieň
1. poschodie

Výstavná sieň - 1. poschodie

Rozloha: 152 m2, svetlá výška 5 m
Kapacita: 120 osôb

Stĺpová sála
1. poschodie

hlavný
vchod
do
múzea

Hlavná ulica

Sála je vhodná pre výstavné projekty, autorské výstavy, svadobné obrady, firemné
eventy, prezentácie, semináre a konanie
širokého spektra kultúrno-spoločenských
podujatí.

Výstavná
sieň
prízemie

technická budova

HLAVNÁ BUDOVA MÚZEA

Honosná miestnosť s unikátnou secesnou
výzdobou stropu, spojená s dvomi miestnosťami z pôvodného renesančného meštianskeho domu.

expozícia ozdobných
a úžitkových predmetov z kovov

2,76 m

Stĺpová sála

malá výstavná miestnosť č. 1

10,3 m

152 m2

8,25 m

balkón

hlavný vchod
expozícia
orientálne zbrane

9,15 m
4,8 m

výška 5 m

malá výstavná miestnosť č. 2

Cenník platný od 1. 1. 2022
STĹPOVÁ SÁLA

m2

1 hodina

1 deň

7 dní

10 dní

152

50 €

200 €

400 €

600 €

Prenájom ozvučovacieho zariadenia 25 €/za každú začatú hodinu*
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

Sídelná budova STM Košice
Výstavná sieň

budova VTC

vstup na
nádvorie
pokladňa
recepcia

dekoračná
dekoračná
Predné nádvorie
zeleň
zeleň

Planetárium
2. poschodie

Prednášková sieň
1. poschodie

Výstavná sieň - 1. poschodie

Rozloha: 165 m2, svetlá výška 3 m
Kapacita: 120 osôb

Stĺpová sála
1. poschodie

165 m2

vchod

výška 3,3 m

hlavný
vchod
do
múzea

Hlavná ulica

Sieň je vhodná pre výstavné projekty, autorské výstavy, prednášky, prezentácie,
semináre a konanie širokého spektra kultúrno-spoločenských podujatí.

Výstavná
sieň
prízemie

technická budova

HLAVNÁ BUDOVA MÚZEA

Univerzálna výstavná sieň STM, vybavená
kvalitným osvetlením a vysokými dvojitými oknami.

spojovací
mostík

6,19 m
26,10 m

Cenník platný od 1. 1. 2022
VÝSTAVNÁ SIEŇ

m2

1 hodina

1 deň

7 dní

10 dní

165

50 €

150 €

350 €

500 €

Prenájom ozvučovacieho zariadenia 25 €/za každú začatú hodinu*
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

Sídelná budova STM Košice
Prízemie - výstavný
priestor
vstup na
nádvorie
dekoračná
dekoračná
Predné nádvorie
zeleň
zeleň

Planetárium
2. poschodie

Vhodná pre menšie výstavné projekty,
realizáciu rôznych kontaktných prezentácií, autorských čítaní a komorných kultúrno-spoločenských podujatí.

hlavný
vchod
do
múzea

pokladňa
recepcia

Prednášková sieň
1. poschodie

Výstavná sieň - 1. poschodie

Rozloha: 104 m2
Kapacita: 60 osôb

Stĺpová sála
1. poschodie

8,35 m
5,3 m

Hlavná ulica

Výstavná
sieň
prízemie

technická budova

HLAVNÁ BUDOVA MÚZEA

Pozostáva z dvoch priechodných miestností pôvodného gotického domu, ktoré
susedia priamo s Hlavnou ulicou v Košiciach. S blízkosťou šatne a vstupnej haly.
Vybavená kvalitným osvetlením.

budova VTC

8,7 m
6,45 m

104 m2

výstavná miestnosť

výstavná miestnosť

východ na
nádvorie

pokladňa
recepcia

hlavný vchod
do múzea

Cenník platný od 1. 1. 2022
PRÍZEMIE

m2

1 hodina

1 deň

7 dní

10 dní

104

50 €

150 €

300 €

500 €

Prenájom ozvučovacieho zariadenia 25 €/za každú začatú hodinu*
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

Sídelná budova STM Košice
Predné nádvorie

budova VTC

vstup na
nádvorie
pokladňa
recepcia

dekoračná
dekoračná
Predné nádvorie
zeleň
zeleň

Planetárium
2. poschodie

Nádvorie je vhodné na realizáciu širokého spektra zábavných, športových, firemných podujatí, eventov alebo rôznych
outdoorových podujatí.

Prednášková sieň
1. poschodie

Výstavná sieň - 1. poschodie

Rozloha: 680 m2
Kapacita: 250 osôb

Stĺpová sála
1. poschodie

exponáty

budova

28 m

hlavný
vchod
do
múzea

HLAVNÁ BUDOVA MÚZEA

Uzavretý, vonkajší priestor v podobe átria, doplnené dvomi kosodrevinovými
plochami, obohatený o masívne technické exponáty vodných, parných a spaľovacích strojov.

Hlavná ulica

Výstavná
sieň
prízemie

technická budova

budova

vstup na
nádvorie

680 m2
dekoračná
zeleň

dekoračná
zeleň

16 m
budova

41,25 m

budova

Cenník platný od 1. 1. 2022
PREDNÉ NÁDVORIE

m2

1 hodina

1 deň

680

100 €

350 €

7 dní

10 dní

neprenajíma sa

Prenájom ozvučovacieho zariadenia 25 €/za každú začatú hodinu*
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

Sídelná budova STM Košice
Planetárium

budova VTC

Vhodné realizáciu prednášok, firemných
eventov, prezentácií, diskusií a komorných kultúrno-spoločenských podujatí.

vstup na
nádvorie
pokladňa
recepcia

dekoračná
dekoračná
Predné nádvorie
zeleň
zeleň

Planetárium
2. poschodie

Prednášková sieň
1. poschodie

Výstavná sieň - 1. poschodie

Rozloha: 50 m2
Kapacita: 40 osôb
Stĺpová sála
1. poschodie

hlavný
vchod
do
múzea

Hlavná ulica

Výstavná
sieň
prízemie

technická budova

HLAVNÁ BUDOVA MÚZEA

Netradičný priestor planetária s kruhovým pôdorysom a kupolou. Planetárium
je vybavené špecializovaným kreslami
prispôsobenými na pozorovanie hviezdnej
oblohy, s kapacitou 40 osôb.

wc
wc

planetárium

8m

50 m2
7,7 m

20,9 m

5,0 m

chodba

schodište

výťah

Cenník platný od 1. 1. 2022
PLANETÁRIUM

m2

1 hodina

1 deň

50

50 €

150 €

7 dní

10 dní

neprenajíma sa

Prenájom ozvučovacieho zariadenia 25 €/za každú začatú hodinu*
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

