
 
Mesto Podolínec 
na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci 
 
Dňa: 25.6.2015 
Predkladá: Ing. Baltazarovičová 
Vypracovala: Ing. Baltazarovičová 
 

Názov: Zmena a doplnenie Zásad prenájmu priestorov MsKS 
Podolínec 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 

 
1. schvaľuje 

 
zmenu a doplnenie Zásad prenájmu priestorov MsKS Podolínec v časti Sadzobník cien za 
prenájom nebytových priestorov v MsKS v Podolínci: 
inventár v kuchynke v zimnom aj v letnom období vo výške 10,-€ 
 
 
 
Dôvodová správa 
 
        Navýšenie poplatku za prenájom inventáru v kuchynke zodpovedá zvýšeným nákladom 
z dôvodu zakúpenia profesionálnej umývačky riadu. V poplatku je zahrnutá zvýšená reálna 
spotreba vody, čistiace prostriedky do umývačky riadu a opotrebenie inventáru (umývačka 
riadu, drez, gastronádoby do výhrevného pultu zakúpené v roku 2015).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Návrh sadzobníka cien za prenájom nebytových priestorov v MsKS v Podolínci 
 
 

a) Poplatky za prenájom priestorov MsKS pre občanov mesta Podolínec – svadba, 
ples, stužková, diskotéka, spoločenská akcia 

 
/v zimnom období, t. j. cez vykurovacie obdobie/ 
 
Prenájom veľkej a malej sály   80,-€ 
Upratovanie     20,-€ 
Kúrenie     35,-€  z toho 15,-€ náklady na kuričov 
Inventár     20,-€ 
Inventár v kuchynke    10,-€ 
 
Spolu      165,-€ 
+ spotreba vody a elektrickej energie podľa skutočného čerpania 
Poškodený inventár sa platí pri zúčtovaní. 
 
prenájom malej sály    20,- 
upratovanie     20,- 
kúrenie      35,- 
inventár     20,- 
 
/v letnom období, t. j. mimo vykurovacieho obdobia/ 
 
Prenájom veľkej a malej sály   80,-€ 
Upratovanie     20,-€ 
Inventár     20,-€ 
Inventár v kuchynke    10,-€  
 
Spolu      130,-€ 
+ spotreba vody a elektrickej energie podľa skutočného čerpania 
Poškodený inventár sa platí pri zúčtovaní.  
 
prenájom malej sály    20,- 
upratovanie     20,- 
inventár     20,- 
inventár v kuchynke    10,- 
 
Poplatky za prenájom priestorov MsKS – kar 
 
Prenájom veľkej a malej sály   10,-€ 
Upratovanie     10,-€ 
Inventár     20,-€ 
Inventár v kuchynke    10,-€ 
 
 
 
 
 



b) Poplatky za prenájom priestorov MsKS pre občanov z iných obcí, miest – svadba, 
ples, stužková, diskotéka, spoločenská akcia 

 
/v zimnom období, t. j. cez vykurovacie obdobie/ 
 
Prenájom veľkej a malej sály   140,-€ 
Upratovanie     20,-€ 
Kúrenie     35,-€  z toho 15,-€ náklady na kuričov 
Inventár     20,-€ 
Inventár v kuchynke    10,-€ 
 
Spolu      225,-€ 
+ spotreba vody a elektrickej energie podľa skutočného čerpania 
Poškodený inventár sa platí pri zúčtovaní. 
 
prenájom malej sály    50,- 
Upratovanie     20,-€ 
Kúrenie     35,-€  z toho 15,-€ náklady na kuričov 
Inventár     20,-€ 
Inventár v kuchynke    10,-€ 
 
 
/v letnom období, t. j. mimo vykurovacieho obdobia/ 
 
Prenájom veľkej a malej sály   140,-€ 
Upratovanie     20,-€ 
Inventár     20,-€  
Inventár v kuchynke    10,-€ 
 
Spolu      190,-€ 
+ spotreba vody a elektrickej energie podľa skutočného čerpania 
Poškodený inventár sa platí pri zúčtovaní.  
 
prenájom malej sály    50,- 
Upratovanie     20,-€ 
Inventár     20,-€  
Inventár v kuchynke    10,-€ 
 
 
 
 
Poplatky za prenájom priestorov MsKS – kar 
 
Prenájom veľkej a malej sály   40,-€ 
Upratovanie     20,-€ 
Inventár     20,-€ 
Inventár v kuchynke    10,-€ 
+ spotreba vody a elektrickej energie podľa skutočného čerpania 
 


