MESTSKÁ KNIŽNICA MESTA PIEŠŤANY, Školská 19,
921 01 PIEŠŤANY

ZÁSADY
prenájmu priestorov v Mestskej knižnici mesta Piešťany

V Piešťanoch, 1. 1. 2019

Ing. Margita Galová
riaditeľka MsK Piešťany

Vypracovala: Adriana Rebrová
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MESTSKÁ

KNIŽNICA

MESTA

PIEŠŤANY

Zásady upravujú krátkodobé prenajímanie priestorov v budove Mestskej knižnice mesta Piešťany , ceny prenájmov za
nebytové priestory a ceny služieb spojených s užívaním nebytových priestorov.
1.

Názvy a plocha prenajímaných priestorov (m²), ceny prenájmov a cena služby

Nájomné za prenájom nebytových priestorov ( bez cien služieb ) sa určuje dohodou, pričom minimálna výška
nájomného za 1 hodinu je nasledovná :
Miestnosť

Plocha

Cena prenájmu

Cena služby

Rokovacia sála (II.posch.)

200 m²

15,00 €

1,50 €

Učebňa (II.medziposch.)

70 m²

5,50 €

0,80 €

Študovňa

90 m²

5,50 €

0,90 €

Vstupná hala

64 m2

4,00 €

0,80

Výstavný priestor (prízemie)
Divadelný priestor

200 m²

7,00 €

1,50 €

Učebňa ( bývalé Internet
stredisko) bez PC techniky

112 m²

6,00 €

0,90 €

Iné ceny za prenájom ako je uvedené v tabuľke, sú vecou dohody medzi prenajímateľom a nájomcom.
2.

Prenájom technického vybavenia na 1 deň / 1 hod.

Technické vybavenie možno prenajať na celý deň alebo na každú i začatú hodinu nasledovne:
Cena prenájmu na deň

Cena prenájmu/hod.

Dataprojektor

6,00 €

1,50 €

Dataprojektor, PC, notebook na celý
deň

36,50 €

4,50 €

Plátno na premietanie

3,00 €

1,50 €

Tabuľa / Flipchart

3,00 €

1,50 €

Názov

Iné ceny za prenájom ako je uvedené v tabuľke, sú vecou dohody medzi prenajímateľom a nájomcom.
3.

Minimálne nájomné za prenájom priestorov pre charitatívne, sociálne a osvetové účely na 1 hodinu
Rokovacia sála, učebňa ( II. medziposchodie ), výstavný priestor, internet stredisko

Cena prenájmu

2,00 €

Cena služby

0,35 €

Iné ceny za prenájom ako je uvedené v tabuľke, sú vecou dohody medzi prenajímateľom a nájomcom.
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4.

Minimálne nájomné za prenájom priestorov pre účely rekvalifikačných kurzov a iných vzdelávacích
aktivít na 1 deň
Učebňa, PC učebňa, internet stredisko, rokovacia sála, rozprávková detská miestnosť

Cena prenájmu

10,70 €

Cena služby

2,90 €

Iné ceny za prenájom ako je uvedené v tabuľke, sú vecou dohody medzi prenajímateľom a nájomcom.
5.

Prenájom nepotrebného hnuteľného majetku

Cena za prenájom nepotrebného hnuteľného majetku sa stanoví na základe zmluvy medzi nájomcom a prenajímateľom
mesačným alebo ročným nájmom a je vyčíslená zo zostatkovej ceny majetku.
6.

Cena krátkodobého prenájmu rokovacej sály (II. posch.) pre organizácie štátnej a verejnej správy je
23,00 €/deň + 2,00 € cena služby.

V prípade, že pôjde o prenájom priestorov pre potreby zriaďovateľa ( Mesto Piešťany ) a prenájom priestorov pre potreby
mestských organizácií, ceny sa stanovujú na základe Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany a ich schválenie
uznesením MsZ č. 59/2011 z 27.4.2011 s účinnosťou od 1.5.2011.

Týmito zásadami strácajú platnosť zásady zo dňa 1.10.2018.

V Piešťanoch, 1. 1. 2019

Ing. Margita Galová
riaditeľka MsK Piešťany
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