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Prenájom
priestorov



REŠTAURÁCIA

možnosť využitia vonkajšej terasy 
vlastné zákusky a torty 1€/osoba
príplatok za konzumáciu vlastných nápojov 23€/osoba
prenájom po 22:00 hod - 55€/začatá hodina

Kapacita vo vnútri 40 osôb

Cena prenájmu 95€ (uzavretá spoločnosť)

Do 22:00 hod.

Kapacita terasy 24 osôb

** konzumácia nápojov od prenajímateľa

SPOLOČENSKÁ
MIESTNOSŤ

možnosť využitia terasy
prenájom a príprava jedla v kuchynke 60€
vlastné zákusky a torty 1€/osoba
konzumácia vlastných nápojov 23€/osoba
prenájom po 24:00 hod. - 55€/začatá hodina

Kapacita 70 osôb

Cena prenájmu 105€
** konzumácia nápojov od prenajímateľa

Do 24:00 hod.

TERASA
Pri spoločenskej miestnosti

Kapacita 30 osôb

Cena prenájmu ...  do 10 osôb   45€
Cena prenájmu ... nad 10 osôb  80€

** konzumácia nápojov od prenajímateľa



SALAŠ
Kapacita na sedenie 120 osôb

Cena prenájmu 400€ (uzavretá spoločnosť)
Do 22:00 hod.

Kapacita s tanečným parketom 90 osôb

konzumácia vlastných nápojov 23€/osoba
vlastné zákusky a torty 1€/osoba
prenájom po 22:00 hod - 55€/začatá hodina

** konzumácia nápojov od prenajímateľa

HALA
Plocha 36x18m / 648 m

Výstavy, súťaže, športové podujatia...

2

Šatne 30m + 12m2 2

*možnosť prípravy plochy pre akcie rôzneho charakteru

súťaže, šport. podujatia podľa aktuálneho cenníka - športovísk 

výstavy a pod.

prípravný deň prezenčný deň

230€ 575€



CHATKA 
S OHNISKOM

Možnosť  denného prenájmu 

Od 8:00 - 20:00

chatka - kompletne zariadená s WC a kuchynkou
v cene prenájmu - pripravené drevo, ražne, 

     rošt a prípadne kotlík (drevené uhlie nezabezpečujeme)

*** Chatka bude k dispozícii od 8:00 hod. za predpokladu, 
     že noc pred objednávkou nebudú v danom priestore 
     ubytovaní hostia. Pokiaľ áno, prenajímateľ poskytne 

     priestor v najkratšom možnom čase, avšak poprosíme 
     o trpezlivosť, uvoľnenie ubytovanými je do 10:00 hod.

prenájom

do 10 osôb

80€ 115€

10-20 osôb > 20 osôb

+3€/osoba

KAMIÓN 
S OHNISKOM
Kapacita +/- 25 osôb

Do 22:00 hod.

Možná zľava z prenájmu
Využívanie športovísk počas pobytu v kamióne

prenájom
od prenajímateľa vlastné

40€ 80€

konzumácia jedla

12€ - 22€ / osoba 

23€ - 37€ / osoba

37€ a viac / osoba

5%

30%

100%



DOPLŇUJÚCE INFO

Vyššie uvedené prenájmy priestorov je možné upraviť na základe dohody 
a rozsahu celej objednávky. 

Nápoje zabezpečené objednávateľom nie sú predmetom obsluhy personálom
prenajímateľa.

Zabezpečovanie programu externou eventovou agentúrou/fyzickou osobou, 
s využívaním energií a priestorov prenajímateľa môže byť spoplatnené 
 (čiastka závislá od rozsahu poskytovaných služieb a účtovaná
sprostredkovateľovi).

Všetky rezervácie priestorov je potrebné mať potvrdené e-mailom:
info@sportcentrumekoma.sk

Ceny sú uvedené s DPH
Cenník platný od: 01.01.2023
Zodpovedný vedúci: Mária Jakobeiová

Základné vstupné 3€/osoba 
Poplatok účtovaný pri  denných pobytoch, školských výletoch 
(bez ubytovania) a pod. ...


