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CENNÍK PRENÁJMU PRIESTOROV 

platný od 01.09.2019 
 

ORAVSKÁ  GALÉRIA - ŽUPNÝ  DOM, Dolný  Kubín 
 

Na krátkodobý prenájom slúži nádvorie, 2. výstavná miestnosť Veľkej výstavnej siene na 2. 
poschodí a zasadacia miestnosť na 2. poschodí Župného domu. 
 

PODUJATIA 

koncerty vážnej alebo jazzovej hudby 

svadobné obrady (civilné) 

fotografovanie 

filmovanie 

významné spoločenské podujatia  

prednášky a semináre 

 
Termín a podmienky podujatia je možné v galérií realizovať po dohode s vedením Oravskej 
galérie v dostatočnom predstihu. Galéria si vyhradzuje právo na zmenu. 
 

SVADOBNÝ OBRAD (CIVILNÝ) 

nádvorie  80 € / hod. 

                                                                                                
V cene je zahrnutý prenájom nádvoria, 10 ks drevených lavíc (cca 50-60  miest na sedenie), 
obradný stôl, možnosť bezplatného fotenia v priestoroch galérie (nádvorie a hlavné schodisko), 
dozor.  
Výzdobu, hudobný sprievod, matričný úrad a ostatné náležitosti spojené s obradom si záujemca 
zabezpečuje na vlastné náklady.  
V prípade nepriaznivých klimatických podmienok galéria neposkytuje náhradný priestor. 
 

Obrad je možné v galérií realizovať:  
v sobotu, alebo v iný pracovný deň po dohode s vedením galérie a matričným úradom v Dolnom 
Kubíne v návštevných hodinách od 10.00 – 17.00 hod.  
(Skôr než si pár dohodne termín sobáša v Oravskej galérii, je nutné kontaktovať matričný úrad, kde si 
dohodnú sobášiaceho a ďalšie podrobnosti.) 

 

FOTOGRAFOVANIE  

nádvorie + hlavné schodisko     30 € / hod. 

nádvorie + hlavné schodisko + výstavné 
priestory         

50 € / hod. 
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FILMOVANIE (výroba digitálneho záznamu v priestoroch Oravskej galérie) 

komerčné účely 50 € / hod. 

výchovno-vzdelávacie účely, kultúrne 
a benefičné relácie, študentské a 
dokumentárne filmy 

10 € / hod. 

spravodajské relácie informačného charakteru bezplatne 

 
V prípade, že ide o filmovanie artefaktov, ktoré je treba špeciálne inštalovať, resp. vybrať 
z depozitára, zvyšuje sa uvedená sadzba úmerne vynaloženej práci. 
 
Pri reláciách a filmoch nekomerčného charakteru je možné poplatky odpustiť po schválení 
riaditeľkou Oravskej galérie. 
Žiadosť o možnosť filmovania je potrebné doručiť minimálne 1 mesiac, vo výnimočných 
prípadoch minimálne 14 dní pred plánovaným termínom filmovania.  
 
 

KONCERT 

nádvorie  50,00 € / hod. 

Veľká výstavná sieň        50,00 € / hod. 

V cene je zahrnutý prenájom nádvoria, 10 ks drevených lavíc (cca 50-60  miest na sedenie), 
dozor. 

V cene je zahrnutý prenájom 2. výstavnej miestnosti Veľkej výstavnej siene, 80 ks drevených 
stoličiek ,  dozor. 

 
Ozvučenie a ostatné náležitosti spojené s koncertom si záujemca zabezpečuje na vlastné náklady.  
V prípade nepriaznivých klimatických podmienok galéria neposkytuje náhradný priestor. 
 
 

INÉ PODUJATIA (spoločenské podujatia, prednášky, semináre) 

Zasadacia miestnosť na 2. poschodí 50,00 € / 60 min. 

V cene je zahrnutý prenájom zasadacej miestnosti, 10 stolov, 40 stoličiek (možnosť rozšírenia na 
cca 50-60  miest na sedenie), dozor. 

Ostatné náležitosti spojené s podujatím si záujemca zabezpečuje na vlastné náklady.  
 

 

 

* Galéria si vyhradzuje právo neposkytnúť svoje priestory v prípade, že ide o organizovanie akcie, ktorá nie je v súlade s platnými 
zákonmi SR, je organizovaná politickými stranami a zoskupeniami, porušujú sa pri nej morálne a mravné normy, ohrozuje sa 
bezpečnosť vystavených exponátov alebo zamestnancov organizácie. 


