
Cenový výmer číslo 2/2012
Stanovenie cien dostihových prác a služieb 

Závodisko, š. p., Bratislava, Starohájska 29, pod a zákona č. 18/96 o cenách
stanovuje poplatky za práce a služby v kalendárnom roku 2012 nasledovne:

Cena bez DPH 20% DPH Cena s DPH

1. Prechodné ustajnenie 1 koňa za každý začatý deň (22 boxová stajňa č. 2) ....................7,00 € 1,40 € 8,40 €
2. Prechodné ustajnenie 1 koňa za každý začatý deň (49 boxová stajňa č. 1) ....................6,50 € 1,30 € 7,80 €
3. Prechodné ustajnenie 1 koňa za každý začatý deň (prístrešky č. 5. 6. 7) .........................5,00 € 1,00 € 6,00 €
4. Použitie vnútornej trávnatej dráhy za 1 koňa (vonkajšia čas  vnútorného oválu)

- po 1. 5. 2012 v priebehu týždňa, (pondelok-štvrtok  od 7.30 - 14.00)..........................16,00 € 3,20 € 19,20 €
5. Použitie trávnatej dráhy za 1 koňa (vnútorný ovál)

- po ukončení dostihového dňa (nede a) ................................................................................11,00 € 2,20 € 13,20 €
6. Použitie skokov na trávnatej steeplechase-dráhe za 1 koňa

- po ukončení dostihového dňa (nede a) ................................................................................11,00 € 2,20 € 13,20 €
- po 1. 5. 2012  v priebehu týždňa, (pondelok-štvrtok  od 7.30 - 14.00).........................16,00 € 3,20 € 19,20 €

7. Použitie pieskovej tréningovej dráhy za 1 koňa v priebehu týždňa
(pondelok - piatok  od 7.30 do 16.00) ......................................................................................2,75 € 0,55 € 3,30 €

8. Použitie štartovacích boxov na nácvik za 1 koňa v priebehu týždňa
(pondelok - štvrtok  od 7.30 do 14.00) .....................................................................................5,50 € 1,10 € 6,60 €

9. Opakované preskúšanie spôsobilosti na štart z boxov .......................................................26,25 € 5,25 € 31,50 €

Kone, ktoré nie sú registrované u Dostihovej autority SR a ČR platia pri poskytovaní služieb v ods. 4, 5, 6 a 7 dvojnásobok.
Použitie dostihovej dráhy (odsek 4, 5, 6, 7, 8) mimo určených prevádzkových časov je možné vo výnimočných prípadoch
len po dohode s vedúcim úseku dostihových služieb. Každé použitie dráhy je potrebné nahlási  vedúcemu úseku
dostihových služieb (správcovi dráhy) Ing. Švecovi, mobil: 0905 413 460.
Pri porušení Prevádzkového poriadku - použitie inej ako zaplatenej služby, alebo použitie dráhy (odsek 4, 5, 6, 7, 8)
bez predchádzajúceho súhlasu vedúceho úseku dostihových služieb, bude uložená sankcia do 370 €. 

Tento výmer nadobúda účinnos  1. 3. 2012 a ruší sa platnos  výmeru č. 2/2011.

V Bratislave, dňa 24. 2. 2012

JUDr. Marián Š u r d a, v. r.
riadite

Cenový výmer číslo 2a/2012
Závodisko, š. p., Bratislava, Starohájska 29, pod a zákona č. 18/96 o cenách

stanovuje pre rok 2012 cenu za prechodné ustajnenie 1 koňa
(kone, ktoré sa nezúčastňujú dostihov organizovaných š. p. Závodisko Bratislava) za každý začatý deň nasledovne:

Cena bez DPH 20% DPH Cena s DPH

1. Prechodné ustajnenie 1 koňa, 22 boxová stajňa č. 2 ..........................................................22,00 € 4,40 € 26,40 €
2. Prechodné ustajnenie 1 koňa, 49 boxová stajňa č. 1 ..........................................................15,00 € 3,00 € 18,00 €
3. Prechodné ustajnenie 1 koňa, prístrešky č. 5, 6, 7............................................................. 7,00 € 1,40 € 8,40 €

Požiadavku na ustajnenie je potrebné nahlási  vedúcemu úseku dostihových služieb Ing. Švecovi, mobil: 0905 413 460.
Poplatok za ustajnenie je potrebné uhradi  už pri ustajnení u vedúceho úseku dostihových služieb. Vedúci úseku potvrdí
príjem za ustajnenie príjmovým pokladničným dokladom, ktorý oprávňuje k vstupu do priestorov hospodárskeho dvora
a k ustajneniu koňa. V cene za ustajnenie nie je zahrnuté použitie dostihovej dráhy (vnútorný ovál, piesková dráha
a použitie štartovacích boxov). Za použitie dráhy je stanovená cena samostatným cenovým výmerom č. 2/2012.

Tento výmer nadobúda účinnos  1. 3. 2012 a ruší sa platnos  výmeru č. 2a/2011.

V Bratislave, dňa 24. 2. 2012

JUDr. Marián Š u r d a, v. r.
riadite


