
 

 
VÝŠKA NÁJOMNÉHO JEDNORAZOVÝCH NÁJMOV PRIESTOROV 

PRIMACIÁLNEHO PALÁCA 
  
  

I. PRIMACIÁLNY PALÁC INTERIÉRY Cena s DPH 

  

ZRKADLOVÁ SIEŇ (kapacita 160 osôb, kinosedenie)   

akcie do 3 hodín  600 eur 

každá ďalšia hodina  100 eur 

celodenný prenájom (12 hodín, ukončenie prenájmu do 24:00 hod.) 1.200 eur 

svadobný obrad (do 2 hodín) 300 eur 

uvítanie do života (do 2 hodín) 200 eur 

použitie klavíra  100 eur 

zmena usporiadania priestoru  100 eur 

príprava priestorov pred podujatím do 6 hodín  zdarma 

príprava priestorov pred podujatím nad 6 hodín, prípadne deň vopred 400 eur 

  

ZRKADLOVÁ SIEŇ (kapacita 100 osôb, sedenie pri stoloch)  

gala večery do 10 hodín (cena nezahŕňa poistenie) 3.500 eur 

každá ďalšia hodina 100 eur 
  

PREDSÁLIE ZRKADLOVEJ SIENE  

podávanie prípitku   100 eur 
  
JUSTIHO SIEŇ (kapacita 60 osôb, kinosedenie)   

do 3 hodín 300 eur 

každá ďalšia hodina 50 eur 

celodenný prenájom (12 hodín, ukončenie prenájmu do 24:00 hod.) 600 eur 

výstava výtvarných diel 1 týždeň 400 eur 

výstava výtvarných diel s možnosťou konania ďalšieho podujatia 1 týždeň 200 eur 
  
KONFERENČNÁ MIESTNOSŤ č. 107 (kapacita 40 osôb)   

do 3 hodín 200 eur 

nad 3 hodiny 350 eur 
podávanie občerstvenia 100 eur 
prenájom konferenčnej techniky 100 eur 
  
KONFERENČNÁ MIESTNOSŤ č. 41 (kapacita 12 osôb)  
do 3 hodín 100 eur 
nad 3 hodiny 200 eur 
  
KONFERENČNÁ MIESTNOSŤ č. 19 (kapacita 30 osôb)  
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do 3 hodín 200 eur 

nad 3 hodiny 350 eur 
  
  
MEZANÍN  (kapacita 160 osôb)  

do 3 hodín 500 eur 

každá ďalšia hodina 100 eur 

celodenný prenájom (12 hodín, ukončenie prenájmu do 24:00 hod.) 1.000 eur 
  
MIESTNOSŤ PRE CATERING - kuchyňa   
celodenný prenájom 200 eur 
  
GALÉRIA  
individuálne fotografovanie a filmovanie 1 hodina za prevádzky galérie 100 eur 
do 6 hodín pri uzatvorenej prevádzke galérie 500 eur 
do 12 hodín pri uzatvorenej prevádzke galérie 900 eur 
rokovanie na vládnej úrovni 1 hodina 100 eur 
celodenné filmovanie  1.500 eur 
  
KAPLNKA SV. LADISLAVA  
individuálne fotografovanie a filmovanie 1 hodina  100 eur 
celodenné filmovanie 700 eur 
svadobný obrad, krst 200 eur 
komorný koncert 400 eur 
  
ARCHA  
do 3 hodín 300 eur 
každá ďalšia hodina 50 eur 
celodenný prenájom (12 hodín, ukončenie prenájmu do 24:00 hod.) 600 eur 
výstava diel 1 týždeň 400 eur 
výstava výtvarných diel s možnosťou konania ďalšieho podujatia 1 týždeň 200 eur 
  
 
II. PRIMACIÁLNY PALÁC EXTERIÉRY 

 

       
NÁDVORIE SV. JURAJA  
do 3 hodín 400 eur 
každá ďalšia hodina 100 eur 
celodenný prenájom (12 hodín, ukončenie prenájmu do 22:00 hod.) 1.000 eur 
  
NÁDVORIE SV. JÁNA NEPOMUCKÉHO  

do 3 hodín 350 eur 

každá ďalšia hodina 100 eur 

celodenný prenájom (12 hodín, ukončenie prenájmu do 22:00 hod.) 800 eur 
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NÁDVORIE URŠULÍNSKA 6  

do 3 hodín 200 eur 

každá ďalšia hodina 50 eur 

celodenný prenájom (12 hodín, ukončenie prenájmu do 22:00 hod.) 400 eur 

  

príprava priestorov nádvorí pred podujatím do 6 hodín  zdarma 

príprava priestorov nádvorí pred podujatím nad 6 hodín, prípadne deň vopred 400 eur 
 


