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Originálny industriálny eventový priestor, kde pôvodné betónové 
násypníky, impozantná svetlá výška priestoru a jeho otvorenosť umocňujú 

jedinečnú atmosféru pôvodnej industriálnej architektúry s novým a 
moderným architektonickým konceptom. 
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Podmienky prenájmu priestorov Mlynice a ponuka služieb 

Účel prenájmu priestorov: 
Výstavy, vernisáže, exhibície 

Konferencie 
Kultúrne podujatia, aukcie 

Firemné eventy 
Školenia 

 
Kapacita priestorov: 

Státie 350 osôb* / Kino sedenie 280 osôb/ Banketové sedenie 200 osôb 
Prezentačná miestnosť 50 osôb 

*s veľkokapacitným stanom  
 

Prenájom:  
Celková úžitková plocha- 703m2 

- samotný eventový priestor (560m2) 
- technické zázemie/ šatňa pre účinkujúcich s toaletou 

- malé technické zázemie s kuchynskou linkou 

- toalety pre návštevníkov (Dámske 6/ Pánske 4+4) 
- toaleta pre imobilných 

 
v prenájme nie je zahrnuté: 

- spotreba elektriny- účtuje sa reálna spotreba na základe aktuálneho cenníka ZSE 

- inventár, catering, technika, upratovací servis počas podujatia, vynesenie odpadu 
- prezentačná miestnosť, ktorá je využívaná ako VIP, alebo zázemie pre catering 

 

 

Cena prenájmu sa odvíja od dopytovaného termínu.  

Pre presnú cenu nás prosím kontaktujte na office@mlynica.com. 

 
 

Pre Váš event ponúkame eventové zabezpečenie v plnom rozsahu: 
 

Ozvučenie a osvetlenie priestorov 
Inventár 

Dekoračné služby 
Cateringové služby 

Stany a inventár 
Personálne zabezpečenie 

Programové a tématické zabezpečenie 
 

 
 

Elektrické zariadenia a prípojky 
rozvody 230V, 4x 400V 32A zásuvka 
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Podmienky prenájmu priestorov 

-Nájomné je v plnej výške splatné pred podujatím 

- Nájomca si zabezpečuje nahlasovanie podujatia podľa platnej legistalívy na príslušných orgánoch (úrad, 
SOZA, Slovgram,...) 

- Odpad (napr. catering, dekorácie, propagačné materály, atď), ktorý vznikne počas prenájmu priestorov, je 
Nájomca povinný na vlastné náklady zneškodniť  

 

 
 

Pre overenie dostupnosti voľných termínov, obhliadky a vypracovanie kompletnej eventovej cenovej ponuky 
kontaktujte: 

 
Prenájom eventových priestorov 

Ondrej Bortlík 
+421 911 443 305 
office@mlynica.com 

 
Kompletné zabezpečenie podujatia 

Marek Nedas 
+421 907 122 509 

event@mlynica.com 

 

 

- Maximálna hladina hluku po 22,00 hod. nesmie prekročiť limit 90dB 

- V prípade živej produkcie/ kapely na podujatí, je jej vystúpenie možné v čase od 17,00 do 22,00 hod 

- Dodávateľom pre zvukovú techniku (kvôli kontrole maximálnej hladiny hluku po 22,00hod) je v Mlynici 
spoločnosť Amex Audio, s.r.o. (amexaudio.sk) 

 


