
 
 
 
 
Predmet rokovania:     Dodatok č.1 k cenníku Technických služieb mesta Levoča  
                                                s platnosťou od 24.6.2022  
                                                
                                                        
Pre:  MR 14.6.2022 
                                         
 
Predkladá:   Mgr. Branislav Minďaš, riaditeľ 
 
 
Spracovateľ:               Jozef Jabrocký, vedúci správy športovísk 
 
 
Návrh predkladateľa na uznesenie :  
 
 
MR odporúča MZ schváliť Dodatok č.1 k cenníku Technických služieb mesta Levoča podľa 
predloženého návrhu s platnosťou od 24.6.2022 
 
 
Termín:                 14.6.2022 
 
Zodpovedný:              Mgr. Branislav Minďaš, riaditeľ   
                                                          
 
 
Na vedomie:      primátor mesta Levoča 

   zástupca primátora mesta Levoča 
   prednosta MsÚ 

                                                  hlavný kontrolór mesta 
                                                    
 
V Levoči:            10.6.2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



Dôvodová správa 
 

Technické služby mesta Levoča navrhujú zmenu cenníka. Jedná sa o cenník prenájmu 
zimného štadióna v Levoči a doplnenie cenníka o položku vstupné na verejné WC v čakárni 
autobusovej stanice.  
   Zimný štadión je v prevádzke od roku 2015. Z toho dôvodu je nutná zmena cien nakoľko ceny 
jednotlivých služieb, energií a mzdových nákladov zamestnancov sú neporovnateľne vyššie, zvlášť 
ceny energií od januára tohto roku. Návrh cien vychádza z kalkulačných listov na tvorbu ceny 
prenájmu ľadovej plochy a samozrejme je potrebné prihliadať na cenu v rámci okolitých zimných 
štadiónov. Návrh cenníka je súčasťou tejto dôvodovej správy. Posledná úprava cien bola účinná od 
1.7.2019. 

 
 
CENNÍK PLATNÝ  
 

 
 Záloha za zapožičanie skrinky na uskladnenie osobných vecí je 2 € 
 
 
NÁVRH CENNÍKA OD 24.6.2022 
 

 
 Záloha za zapožičanie skrinky na uskladnenie osobných vecí je 2 € 

 
NÁVRH CENNÍKA OD 24.6.2022 

 

 
VODNÁ NÁDRŽ – Návrh cenníka 

 
Vstup do areálu VN-žabia cesta:  

Dospelý 5 €   
Študent (držiteľ ISIC,EURO 26) 3,50 €  

Dieťa od 3 do 15 rokov 3 €  
Dieťa do 3 rokov Zdarma 

Osoba nad 62 rokov, držiteľ ZŤP,ZŤP-S 3,50 €  

 

ZIMNÝ ŠTADIÓN 

 

prenájom ľadovej plochy  hod. 95 19 114 € 

prenájom ľadovej plochy (pon.-piat. 6,00-14,00) hod. 70 14 84 € 

verejné korčuľovanie 1,5hod. 1,67 0,33 2 € 

permanentka na verejné korčuľovanie 25 vstupov 33,33 6,67 40 € 

korčuľovanie pre školy a školské zariadenia (skupina) hod. 15 3 18 € 

ZIMNÝ ŠTADIÓN 

 

prenájom ľadovej plochy  hod. 125 25 150 € 

prenájom ľadovej plochy (pon.-piat. 6,00-14,00) hod. 90 18 108 € 

verejné korčuľovanie 1,5hod. 1,67 0,33 2 € 

permanentka na verejné korčuľovanie 25 vstupov 33,33 6,67 40 € 

korčuľovanie pre školy a školské zariadenia (skupina) hod. 25 5 30 € 

AUTOBUSOVÁ STANICA - 
čakáreň poplatok za užívanie WC 1 os. 0,42 0,08 0,50 € 



Plážové ihrisko, sieť, lopta : 10 €  / hod. 
Multifunkčné ihrisko, sieť, lopta: 10 € / hod. 

Šach, ruské kolky: 2  € / hod. 
Lehátko 3 €/deň (záloha 5€) 

Pramica,vodný bicykel 5 €/ ½ hod. 
Sada na grilovanie,guláš 10 € 

Lanový park detský  2 € / ½ hod 
Lanový park dospelý 10 € / hod. 

Drevené uhlie – balík 2,5kg 5 € 
Drevený suvenír                                    3 € 

 


