MESTO TREBIŠOV
M. R. Štefánika 862/204
075 25 Trebišov
www.trebisov.sk

CENNÍK SLUŽIEB
poskytovaných mestom a mestskými organizáciami
účinný od 1. mája 2022

Cenník schválilo mestské zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 25. apríla 2022 uznesením číslo 461/2022.
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto cenníka sa ruší Cenník služieb poskytovaných mestom
a mestskými organizáciami, účinný od 1. marca 2022.

PhDr. Marek Čižmár v. r.
primátor
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MESTO TREBIŠOV

Účinnosť od: 01.05.2022

CENNÍK SLUŽIEB
poskytovaných v športových areáloch

AREÁL VODNÝCH ŠPORTOV

Letné kúpalisko
Položka
Vstupenka pre dieťa do 3 rokov
Vstupenka pre dieťa od 3 do 10 rokov v sprievode dospelého
Vstupenka pre dieťa od 10 rokov do 15 rokov
Vstupenka pre osobu od 15 rokov (dospelý)
Prenájom reklamnej plochy
Permanentka pre dieťa od 10 do 15 rokov
Permanentka pre osobu od 15 rokov
Permanentka PAKET (1 osoba od 15 rokov + 1 dieťa od 3 do 10 rokov)
Skupina v počte 25 osôb
Vstupenka pre občana so Senior kartou
Rodinný vstup 2+1 (2 dospelí + 1 dieťa)
Rodinný vstup 2+2 (2 dospelí + 2 deti)

Merná jednotka
1 deň
1 deň
1 deň
1 deň
m²/rok
20 vstupov
20 vstupov
20 vstupov
zľava
1 deň
1 deň
1 deň

Cena € s rezidenčnou
kartou / bez karty

bezplatne
2,00 / 4,00
2,50 / 5,00
3,50 / 7,00
1000,00
25,00
40,00
50,00
20 %
2,50
8,00 / 16,00
10,00 / 20,00
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CENNÍK SLUŽIEB
poskytovaných v športových areáloch

Krytá plaváreň
BAZÉNY (otvorené od 6.00 h do 21.00 h)
2 h, nad 2 h doplatok
ranné plávanie
1,00 € za každých Celodenný vstup
(od 6.00 h do 8.00 h)
začatých 30 min. od 8.00 do 21.00 h
klasik
2,50 €
6,00 €
9,00 €
zľavnené
1,50 €
3,50 €
6,00 €
rezident klasik
1,50 €
4,00 €
6,00 €
rezident zľavnené
1,00 €
3,00 €
4,50 €
rodinný vstup 2+1 klasik
5,00 €
13,00 €
21,00 €
rodinný vstup 2+2 klasik
7,00 €
16,00 €
24,00 €
rodinný vstup 2+1 rezident
3,00 €
9,00 €
14,00 €
rodinný vstup 2+2 rezident
4,00 €
12,00 €
19,00 €
permanentka KLASIK - 20 vstupov po 2 hodiny
50,00 €
permanentka ZĽAVNENÉ - 20 vstupov po 2 hodiny
30,00 €
permanentka PAKET (1 dospelý+1dieťa) - 20 vstupov 2 hodiny
60,00 €
Skupina v počte 25 a viac osôb
20% z cenníkovej ceny klasik
Senior 60+
(v čase od 8.00 do 14.00 h)
zľava 50% z cenníkovej ceny klasik/rezident klasik
prenájom 1 plaveckej dráhy
širokej verejnosti
1 hodina
20,00 €
2 hodiny
35,00 €
3 hodiny
50,00 €
celý deň
110,00 €
prenájom celého bazéna
širokej verejnosti
3 hodiny
650,00 €
celý deň
1 500,00 €
prenájom celého bazéna
školám (max. 20 osôb)
1 hodina
35,00 €
vstupné klasik
dospelý a dieťa od 15 rokov veku
vstupné zľavnené
dieťa do 14,99 rokov veku, senior karta, osoba s preukazom ZŤP/S, ISIC, držitelia
Zlatej, Diamantovej plakety a Kňazovického medaily
rezident
občan mesta Trebišov, ktorý je držiteľom rezidenčnej karty
rodinný vstup (2+1 alebo 2+2)
zvýhodnené vstupné pre rodiny s deťmi (2 dospelí + 1 alebo 2 deti)
dieťa do 3 rokov
vstup zdarma
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WELLNESS (otvorené od 16.00 h do 21.00 h) + BAZÉNY + VÍRIVKA
Celodenný vstup
2 h + každá ďalšia hodina od 16.00 h do 21.00 h
klasik
5,00 €
20,00 €
zľavnené
3,00 €
14,00 €
rezident klasik
3,00 €
14,00 €
rezident zľavnené
2,00 €
10,00 €
rodinný vstup 2+1 klasik
10,00 €
40,00 €
rodinný vstup 2+2 klasik
12,00 €
50,00 €
rodinný vstup 2+1 rezident
6,00 €
30,00 €
rodinný vstup 2+2 rezident
8,00 €
38,00 €
permanentka KLASIK - 20 vstupov po 2 hodiny
160,00 €
permanentka ZĽAVNENÉ - 20 vstupov po 2 hodiny
130,00 €
permanentka PAKET (1 dospelý+1dieťa) - 20 vstupov po 2 hodiny
250,00 €
permanentka MAXI - celoročný neobmedzený počet vstupov s neobmedzenou dĺžkou trvania
550,00 €
skupina v počte 25 a viac osôb
20% z cenníkovej ceny klasik
vstupné klasik
dospelý a dieťa od 15 rokov veku
vstupné zľavnené
dieťa do 14,99 rokov veku, senior karta, osoba s preukazom ZŤP/S, ISIC,
držitelia Zlatej, Diamantovej plakety a Kňazovického medaily
rezident
občan mesta Trebišov, ktorý je držiteľom rezidenčnej karty
rodinný vstup (2+1 alebo 2+2)
zvýhodnené vstupné pre rodiny s deťmi (2 dospelí + 1 alebo 2 deti)
dieťa do 3 rokov
vstup zdarma
prenájom celého wellness (max. 12 osôb)
2 hodiny 250,00 €
celodenný vstup (16.00 – 21.00 h) 350,00 €
1 hodina
10,00 €
8,00 €
8,00 €
6,00 €
25,00 €
30,00 €
20,00 €
25,00 €

OSTATNÉ SLUŽBY
KARDIOZÓNA
permanentka KLASIK
permanentka ZĽAVNENÉ
prenájom celého štúdia
Senior 60+ (v čase od 8.00 do 14.00 h)
SOLÁRIUM
požičanie županu
požičanie osušky
strata čipového náramku
znečistenie bazéna, Wellness, vírivky

3,00 €
40,00 €
30,00 €

0,50 €
3,50 €
1,50 €
30,00 €

cena za 1 vstup
20 vstupov po 2 hodiny
20 vstupov po 2 hodiny
1 hodina 40,00 € / celý deň 250,00 €
zľava 20% z cenníkovej ceny KLASIK
cena za 1 minútu
na celú dĺžku pobytu pri bazéne, Wellness
na celú dĺžku pobytu pri bazéne, Wellness
účtuje sa pri východe zo zariadenia

150,00 €

účtuje sa pri východe zo zariadenia

UBYTOVANIE VO WELLNESS HOTELI***
2-lôžková izba pri obsadení 1 osobou
49,00 €
2-lôžková izba pri obsadení 2 osobami 69,00 €
prístelka pre dieťa od 3 do 15 rokov
19,00 €
prístelka pre osobu od 15 rokov
29,00 €
dieťa do 3 rokov bez nároku na lôžko
zadarmo
ceny sú uvedené za izbu/noc vrátane DPH
v cene ubytovania sú zahrnuté:
raňajky,
parkovanie v areáli Mestskej plavárne,
vstup do Kardiozóny,
ranné plávanie,
1 hodina pobytu vo Wellness.
cena za ubytovanie nezahŕňa daň z ubytovania vo výške 0,50 €/osoba/prenocovanie
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ZIMNÝ ŠTADIÓN

Ľadová plocha
Položka
Vstupenka pre dieťa do 5 rokov
Vstupenka pre dieťa od 5 do 15 rokov
Vstupenka pre osobu od 15 rokov
Vstupenka žiacka pre školy
Prenájom plochy pre školy a školské kluby
Prenájom plochy
Prenájom reklamnej plochy
Prenájom plochy a hľadiska
Prenájom plochy a hľadiska
Permanentka pre dieťa od 5 do 15 rokov
Permanentka pre osobu od 15 rokov
Permanentka PAKET
(1 osoba od 15 rokov + 1 dieťa od 5 do15 rokov)
Skupina v počte 25 osôb
Vstupenka pre občana so Senior kartou
Rodinný vstup 2+1 (2 dospelí + 1 dieťa)
Rodinný vstup 2+2 (2 dospelí + 2 deti)

Merná jednotka
2 hodiny
2 hodiny
2 hodiny
1 hodina
1 hodina
1 hodina
m2/rok
1 hodina
1 deň
20 vstupov
20 vstupov

Cena €
bezplatne
1,00
2,00
0,70
40,00
100,00
1000,00
150,00
500,00
15,00
30,00

20 vstupov
zľava
2 hodiny
2 hodiny
2 hodiny

40,00
20 %
1,00
4,00
5,00

Merná jednotka
1 hodina
1 hodina

Cena €
4,00
2,00

Merná jednotka

Cena €

1 hodina
1 hodina
1 hodina
1 deň
m²/rok
1 hodina

10,00
35,00
150,00
500,00
1000,00
14,00

Kolkáreň
Položka
Prenájom dráhy s obsluhou – jedna dráha
Senior 60+ (v čase od 8:00 do 14:00 h)

ŠPORTOVÁ HALA

Halové ihrisko
Položka
Prenájom ihriska na športovanie – organizovaný individuálny
šport
Prenájom ihriska na športovanie – kolektívny šport
Prenájom ihriska a hľadiska
Prenájom ihriska a hľadiska
Prenájom reklamnej plochy
Vyučovanie telesnej výchovy pre školy

Poznámka: Príprava ihriska na športovanie sa považuje za prenájom ihriska
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Fitness štúdio
Položka

Merná jednotka
1 hodina

Vstupenka klasik
Vstupenka zľavnené
Rezident klasik
Rezident zľavnené
Permanentka Klasik
Permanentka ZĽAVNENÁ
Prenájom celého štúdia
Senior 60+ ( v čase od 08.00 – 14.00 h )

Cena €
3,50

1 hodina
3,00
1 hodina
3,00
1 hodina
2,50
20 vstupov/1 hodina
40,00
20 vstupov/1 hodina
30,00
1 hodina/celý deň
40,00/250,00
zľava 50% z cenníkovej ceny klasik/rezident klasik

klasik – dospelý a dieťa od 15 rokov veku
zľavnené - dieťa do 14,99 rokov veku, senior karta, osoba s preukazom ZŤP/S, ISIC, držitelia Zlatej,
Diamantovej a Kňazovického medaily
rezident – občan mesta Trebišov, ktorý je držiteľom rezidenčnej karty
So Senior kartou je vstup do športových areálov bezplatný, mimo areálu vodných športov.

CENNÍK SLUŽIEB
poskytovaných formou prenájmu ihriska s umelým povrchom – futbalový areál Slavoj Trebišov
ZÁPAS – 120 min.

Položka
Ihrisko s umelým povrchom bez šatní
Ihrisko s umelým povrchom bez šatní a s osvetlením
Ihrisko s umelým povrchom so šatňami
Ihrisko s umelým povrchom so šatňami a s osvetlením

Merná jednotka
1 zápas
1 zápas
1 zápas
1 zápas

Cena €
120,00
140,00
140,00
160,00

Merná jednotka
1 tréning
1 tréning
1 tréning
1 tréning

Cena €
40,00
60,00
60,00
80,00

m²/rok

1000,00

TRÉNING – 60 min.

Položka
Ihrisko s umelým povrchom bez šatní
Ihrisko s umelým povrchom bez šatní a s osvetlením
Ihrisko s umelým povrchom so šatňami
Ihrisko s umelým povrchom so šatňami a s osvetlením
Prenájom reklamnej plochy

Osobitné podmienky poskytovania prenájmu ihriska s umelým povrchom sú nasledovné:
Ihrisko s umelým povrchom môžu bezodplatne užívať tieto organizácie na základe osobitnej zmluvy
o užívaní a v súlade s harmonogramom využívania ihriska s umelým povrchom:
- Futbalový klub Slavoj Trebišov
- Školy a školské zariadenia pôsobiace na území mesta v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trebišov
- Školy a školské zariadenia pôsobiace na území mesta v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického
samosprávneho kraja
- Školy a školské zariadenia pôsobiace na území mesta v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej
cirkvi
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CENNÍK SLUŽIEB
poskytovaných služieb autobusovej prepravy

Položka
Doprava mikrobusom Renault Master (15 miest)
- stojné
Doprava diaľkovým autobusom
- stojné

Merná jednotka
1 km
1 hodina
1 km
1 hodina

Cena €
1,00
3,30
1,40
3,30

K cene za prepravu sa účtujú mýtne poplatky v zmysle cenníka Národnej diaľničnej spoločnosti, okrem
skupín uvedených v osobitných podmienkach v bode A.
Osobitné podmienky poskytovania dopravy mikrobusom a autobusom pre súbory, skupiny a kluby
reprezentujúce mesto sú nasledovné:
A/ Folklórne skupiny, resp. umelecké skupiny, reprezentujúce mesto na kultúrnych a spoločenských
akciách vyslané na pokyn pána primátora – cesta bez náhrady.
B/ Pre denné centrá (seniori), základné školy, materské školy, základné umelecké školy a mestský
úrad - bez náhrady vo výške do 250 € ročne (vypočítanej podľa cenníka bez čakajúcej doby).
Po vyčerpaní limitu poskytovanie podľa schváleného cenníka.
C/ Športové kluby reprezentujúce mesto Trebišov v súťažiach a na turnajoch - vo výške spotreby
PHM.
K cene za prepravu sa účtujú mýtne poplatky v zmysle cenníka Národnej diaľničnej spoločnosti, okrem skupín
uvedených v osobitných podmienkach v bode A.
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CENNÍK SLUŽIEB
poskytovaných formou krátkodobého prenájmu
ZÁKLADNÉ ŠKOLY A CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
Položka
Merná jednotka
Telocvičňa malá (ZŠ MRŠ)
1 hodina
Telocvičňa malá (ZŠ MRŠ) - pre športové kluby pôsobiace na území
mesta
1 rok
Telocvičňa stredná (ZŠ MRŠ, ZŠK)
1 hodina
Telocvičňa stredná (ZŠ MRŠ,ZŠK) -pre športové kluby pôsobiace na
území mesta
1 rok
Telocvičňa veľká (ZŠP, ZŠK)
1 hodina
Telocvičňa veľká (ZŠP, ZŠK) - pre športové kluby pôsobiace na
území mesta
1 rok
Trieda na vzdelávanie (ZŠ, CVČ)
1 hodina
Trieda na mimovzdelávacie aktivity (ZŠ, CVČ)
1 hodina
Učebňa informatiky (ZŠ)
1 hodina
Lekárska (zubná) ambulancia (ZŠ)
m2/rok
Kancelária, sklad (ZŠ)
m2/rok
Bufet (ZŠ)
1 mesiac
Tenisový kurt (ZŠMRŠ, ZŠK, ZŠP)
1 hodina
Futbalové miniihrisko (ZŠP)/
Multifunkčné miniihrisko(ZŠP, ZŠ MRŠ)
1 hodina

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO
Položka
Prednášková sála
Šatňa - veľká
- stredná
- malá
Chodba pred Estrádnou sálou
Vestibul na prízemí
Zhotovenie pútača - povlaková veba-maľba
Grafické elektronické spracovanie a tvorba propagačného materiálu
Prenájom obrusov
Prenájom stolov
Prenájom inventára (poháre, taniere, ...)
Prenájom výstavnej miestnosti (plocha miestnosti: 48 m²)

Merná jednotka
1 hodina
1 hodina
1 hodina
1 hodina
1 hodina
1 hodina
1 ks
1 hodina
1 ks
1 ks
1 ks
1 hodina

Estrádna sála (plocha: sedenie 300 m2, javisko 57 m2)
Položka
Merná jednotka
1 hodina
Prenájom sály bez stoličiek, osvetlenie štandard
Prenájom sály so stoličkami, osvetlenie štandard
1 hodina
Prenájom sály so stoličkami, osvetlenie štandard,
ozvučenie 1 mikrofón
1 hodina
Prenájom sály so stoličkami, osvetlenie štandard, ozvučenie hudobné
1 hodina
Prenájom sály – komerčné využitie
1 hodina

Cena €
5,00
1,00
10,00
1,00
14,00
1,00
2,00
10,00
20,00
20,00
4,00
20,00
5,00
7,00

Cena €
12,00
4,00
2,00
1,00
5,00
5,00
20,00
10,00
0,50
1,00
0,20
12,00

Cena €
20,00
25,00
30,00
35,00
70,00
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Divadelná sála (plocha javiska: cca 120 m2, kapacita 288 miest)
Položka
Prenájom sály, osvetlenie štandard
Prenájom sály, osvetlenie štandard, ozvučenie 1 mikrófon
Prenájom sály, osvetlenie divadelné, ozvučenie hudobné
Prenájom sály – komerčné využitie

Merná jednotka
1 hodina
1 hodina
1 hodina
1 hodina

Cena €
20,00
25,00
30,00
70,00

ADMINISTRATÍVNA BUDOVA MESTSKÉHO ÚRADU
Položka
Zasadacie miestnosti - komerčné podujatia
- komerčné podujatia
- nekomerčné podujatia

Merná jednotka
do 4 hodín
nad 4 hodiny
1 deň

Cena €
70,00
140,00
bezplatne

Položka

Merná jednotka
1 hodina
1 deň

Cena €
50,00
40,00

Položka

Merná jednotka
1 deň

Cena €
4,00

Merná jednotka
1 hodina

Cena €
10,00

MESTSKÝ PARK
Prenájom amfiteátra
Stará športová hala

MESTSKÉ TRHOVISKO
Predajný stôl

SPOLOČENSKÉ CENTRUM MILHOSTOV
Položka
Spoločenské podujatie

CENNÍK SLUŽIEB
poskytovaných v krytom parkovisku na Berehovskej ulici
PARKOVANIE
Položka
Automobil
Automobil ZŤP
Motocykel
Motocykel ZŤP
Automobil + motocykel

Merná jednotka
1 deň
1 deň
1 deň
1 deň
1 deň

Cena €
1,00
0,40
0,40
0,20
1,20
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CENNÍK SLUŽIEB
poskytovaných formou dočasného ubytovania
MESTSKÁ SOCIÁLNA UBYTOVŇA
Položka
Zariadená izba - dospelá osoba
- dieťa
Nezariadená izba - dospelá osoba
- dieťa
Elektrospotrebič
Pranie - služba

Merná jednotka
1 deň
1 deň
1 deň
1 deň
1 ks/1 mesiac
1 proces prania

Cena €
4,00
0,50
3,00
0,50
3,00
0,70

Merná jednotka
1 deň
1 deň
1 ks/1 deň
1 proces prania

Cena €
1,70
3,00
0,10
0,70

MESTSKÝ ÚTULOK
Položka
Fyzická osoba v hmotnej núdzi – zariadená izba
Fyzická osoba v pracovnom pomere/dôchodca – zariadená izba
Elektrospotrebič
Pranie - služba

Fyzická osoba, prijímateľ sociálnej služby, je povinná platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu pred
začatím poskytovania sociálnej služby na základe zmluvného vzťahu uzatvoreného medzi poskytovateľom
sociálnej služby – mestom Trebišov a prijímateľom sociálnej služby.

Za používanie elektrospotrebičov (televízor, chladnička, rádio, mikrovlnná rúra a rýchlovarná kanvica)
a využívanie služby pranie, sa platí úhrada osobitne. Celková suma úhrady, ktorú je prijímateľ povinný
uhrádzať, sa stanovuje na základe výpočtového listu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

ZÁKLADNÉ ŠKOLY
Položka
Služobný byt

Merná jednotka
1 mesiac

Cena €
25,00

CENNÍK SLUŽIEB
poskytovaných v mestských detských jasliach
MESTSKÉ DETSKÉ JASLE
Položka
Príspevok rodiča za umiestnenie – 1 dieťa
Príspevok rodiča za umiestnenie - dvojičky
Príspevok rodiča za umiestnenie - trojičky

Merná jednotka
1 mesiac
1 mesiac
1 mesiac

Cena €
280,00
380,00
490,00
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