
Zásady prenájmu priestorov MsKS Podolínec 
 
 Priestory v MsKS v Podolínci sa prepožičiavajú občanom mesta, spoločenským 
organizáciám mesta, politickým stranám mesta a ostatným záujemcom na schôdzovú činnosť, 
spoločensko-zábavnú činnosť, svadby, pohrebné hostiny a iné. 
 

Spoločenským organizáciám mesta Podolínec sa poskytnú priestory jedenkrát ročne 
bezplatne za účelom usporiadania spoločenskej zábavy, keď získané prostriedky budú použité 
na činnosť organizácie. Pri bezplatnom poskytnutí priestorov organizácia uhradí skutočne 
spotrebovanú elektrickú energie, plyn, vodné a stočné. Spoločenské organizácie umožnia 
kontrolným orgánom mesta nahliadnuť do svojej účtovnej evidencie za účelom kontroly 
prevodu získaných finančných prostriedkov do hospodárenia spoločenskej organizácie. 
Za všetky ďalšie spoločenské zábavy organizácia uhradí poplatok v plnej výšky podľa 
sadzobníka uvedeného v prílohe Zásad. 
 

Pri užívaní priestorov MsKS je usporiadateľ povinný dať všetky priestory do 
pôvodného stavu s výnimkou umývania parketu a WC. 
Usporiadateľ je zodpovedný za majetok MsKS a po ukončení akcie je povinný skontrolovať 
uzatvorenie okien, dverí a vypnúť elektrické spotrebiče zo siete a svetlá. 
 

Usporiadateľ pred započatím akcie prevezme s pracovníkom MsÚ priestory, spolu 
vykonajú odpočet stavu elektromeru, plynomeru a vodomeru a budú mu odovzdané kľúče od 
budovy na základe Zmluvy o hmotnej zodpovednosti za prepožičané priestory. Poplatok za 
prepožičané priestory uhradí užívateľ pre započatím akcie s výnimkou poplatku za 
spotrebovanú elektrickú energiu, vodné a stočné. Tieto poplatky uhradí nájomca po ukončení 
akcie. V prípade odrieknutia akcie usporiadateľom najneskôr 48 hodín pred započatím akcie 
je povinný nájomca uhradiť poplatok 20,-€. Spoločenským organizáciám a politickým 
stranám mesta Podolínec sa priestory na schôdzovú činnosť prenajímajú zdarma.  
 

Miestnym školám v Podolínci sa priestory na školskú a kultúrnu činnosť, ktorú 
organizujú samotné školy prepožičiavajú zdarma. 
 

V prípade, že bude poškodený majetok MsKS, nájomca je povinný zabezpečiť opravu 
na vlastné náklady, alebo uhradiť vzniknutú škodu. 
 
V Podolínci, dňa 5.6.2013 
Schválené mestským zastupiteľstvom dňa: 31.5.2013 
Zmena a doplnenie schválené mestským zastupiteľstvom dňa: 25.6.2015 
 
 
 
        Ing. Daniel Marhevka 
           primátor mesta 
 
       
 
 
 
 
 



 
Sadzobník 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 
 



Zásady prenájmu priestorov MsKS Podolínec 
 
 Priestory v MsKS v Podolínci sa prepožičiavajú občanom mesta, spoločenským 
organizáciám mesta, politickým stranám mesta a ostatným záujemcom na schôdzovú činnosť, 
spoločensko-zábavnú činnosť, svadby, pohrebné hostiny a iné. 
 

Spoločenským organizáciám mesta Podolínec sa poskytnú priestory jedenkrát ročne 
bezplatne za účelom usporiadania spoločenskej zábavy, keď získané prostriedky budú použité 
na činnosť organizácie. Pri bezplatnom poskytnutí priestorov organizácia uhradí skutočne 
spotrebovanú elektrickú energie, plyn, vodné a stočné. Spoločenské organizácie umožnia 
kontrolným orgánom mesta nahliadnuť do svojej účtovnej evidencie za účelom kontroly 
prevodu získaných finančných prostriedkov do hospodárenia spoločenskej organizácie. 
Za všetky ďalšie spoločenské zábavy organizácia uhradí poplatok v plnej výšky podľa 
sadzobníka uvedeného v prílohe Zásad. 
 

Pri užívaní priestorov MsKS je usporiadateľ povinný dať všetky priestory do 
pôvodného stavu s výnimkou umývania parketu a WC. 
Usporiadateľ je zodpovedný za majetok MsKS a po ukončení akcie je povinný skontrolovať 
uzatvorenie okien, dverí a vypnúť elektrické spotrebiče zo siete a svetlá. 
 

Usporiadateľ pred započatím akcie prevezme s pracovníkom MsÚ priestory, spolu 
vykonajú odpočet stavu elektromeru, plynomeru a vodomeru a budú mu odovzdané kľúče od 
budovy na základe Zmluvy o hmotnej zodpovednosti za prepožičané priestory. Poplatok za 
prepožičané priestory uhradí užívateľ pre započatím akcie s výnimkou poplatku za 
spotrebovanú elektrickú energiu, vodné a stočné. Tieto poplatky uhradí nájomca po ukončení 
akcie. V prípade odrieknutia akcie usporiadateľom najneskôr 48 hodín pred započatím akcie 
je povinný nájomca uhradiť poplatok 20,-€. Spoločenským organizáciám a politickým 
stranám mesta Podolínec sa priestory na schôdzovú činnosť prenajímajú zdarma.  
 

Miestnym školám v Podolínci sa priestory na školskú a kultúrnu činnosť, ktorú 
organizujú samotné školy prepožičiavajú zdarma. 
 

V prípade, že bude poškodený majetok MsKS, nájomca je povinný zabezpečiť opravu 
na vlastné náklady, alebo uhradiť vzniknutú škodu. 
 
V Podolínci, dňa 5.6.2013 
Schválené mestským zastupiteľstvom dňa: 31.5.2013 
Zmena a doplnenie schválené mestským zastupiteľstvom dňa: 25.6.2015 
 
 
 
        Ing. Daniel Marhevka 
           primátor mesta 
 
       
 
 
 
 
 



 
Sadzobník 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 
 


