


S m e r n i c a
o prenájme kultúrneho  domu so zariadením v MČ Košice – Kavečany


Čl. 1
Kultúrny dom so zariadením je  možné prenajať občanom, právnickým a  fyzickým osobám  pre organizovanie spoločenských akcií, svadieb, promócií,  smútočných hostín a obradov, športových a  kultúrnych podujatí.
Čl. 2
O prenajímaní zariadenia uvedeného v čl. 1 sa vedie kniha prenájmu.  Kniha  prenájmu musí mať  očíslované strany.  Vedie ju osoba zodpovedná za prevádzkovanie. O prenajímaní kultúrneho domu rozhoduje starosta na základe písomnej žiadosti nájomcu. Žiadateľ je  povinný spravidla 5 dní  pred dňom uskutočnenia  prenájmu podať žiadosť  /okrem smútočných hostín/ v podateľni miestneho úradu. Ak sú podané v jeden deň dve žiadosti, kladne je vybavená žiadosť,  podaná  v daný deň časove  ako prvá. 
O prenájme sa vedie kniha prenájmu, v ktorej sa eviduje prenájom od čísla 1 v každom roku.

Čl. 3
Osoba zodpovedná za prevádzkovanie  kultúrneho domu, ktorá  je zároveň hmotne zodpovedná osoba, na každý prenájom vyhotovuje nájomnú zmluvu. Číslo nájomnej zmluvy sa skladá z poradového čísla v knihe prenájmu, roku a označenia KD.

Čl. 4
Nájomná zmluva obsahuje najnutnejšie údaje podľa občianskeho zákonníka. Jej prílohou je  dohoda  o zabezpečovaní požiarnej ochrany pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb.

Čl. 5
Zodpovedná osoba 
a/ najneskôr pri odovzdávaní prenajatého zariadenia nájomcovi  je do knihy prenájmu povinná  zapísať:
   - dátum a hodinu začiatku a ukončenia prenájmu,
   - meno, adresu žiadateľa a osoby zodpovednej za akciu, popis konanej akcie,
   - závady a stav prenajatého zariadenia,
   - podpis odovzdávajúceho a preberajúceho,
   - poučenie o podmienkach užívania,
b/ pri preberaní prenajatého  zariadenia  od  žiadateľa  po  ukončení   akcie, podujatia zapísať do knihy prenájmu:
   - dátum a hodinu skutočného ukončenia prenájmu,
   - závady a stav prenajatého zariadenia,
   - spôsob odstránenia vzniknutých závad, náhradu škody,
   - podpis preberajúceho, podpis  nájomcu, prípadne   osoby zodpovednej  za  akciu,    podujatie.
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Čl. 6
Nájomca je povinný odovzdať predmet nájmu v stave, v akom ho prevzal.  V prípade poškodenia je povinný zabezpečiť odstránenie škody v plnom rozsahu v čase požadovanom mestskou časťou alebo uhradiť vzniknutú škodu v plnej výške.
Čl. 7
Poplatok za prenájom:
a/ akcie a podujatia organizované komisiou MsZ pre zabezpečovanie požiadaviek, potrieb a záujmov mestskej časti, ktoré sú zahrnuté  do plánu činnosti  a organizovania  spoločenských a  kultúrno-športových podujatí /ďalej len "Plán činnosti"/  sú  od  poplatkov  za  prenájom oslobodené.
b/  za  prenájom na  svadobnú hostinu (piatok až nedeľa 40 hod)     (2.500,- Sk)        82,98 €
c/  za  prenájom na smútočnú hostinu (9 hod)                                       (500.- Sk)       16,60 €
d/  iné rodinné oslavy                                                                            
     - krstiny  (24 hod)                                                                          (1.000,- Sk)        33,19 €
     - životné jubileá  (24 hod)                                                             (1.000,- Sk)        33,19 €
     - stretnutia  do  5 hodín (napr. pred sobášom)                                 (500,- Sk)        16,60 €
e/  tanečné zábavy, diskotéky  (24 hod)                                             (2.000,- Sk)        66,39 €
f/   prezentačné akcie (každá začatá hodina)                                        (200,- Sk)           6,64 €
g/  kult. a šport. podujatia, predvolebné mítingy a iné                         (100,- Sk/hod.)   3,32 €/hod.
h/  na schôdzkovú a prednáškovú činnosť,
     krátkodobé  stretnutia občanov napr. kvôli pozemkom                    (50,- Sk/hod.)   1,66 €/hod.

Čl. 8
Starosta môže  znížiť alebo odpustiť poplatok za prenájom  v prípade, že ide o výchovné, vzdelávacie, alebo z iného dôvodu dôležité a potrebné podujatie v záujme obyvateľov mestskej časti, ako je napríklad podpora  zdravotnej osvety, civilnej ochrany, požiarnej ochrany, činnosti červeného kríža, detskej tvorivosti, záujmovej činnosti v mestskej časti, náboženské podujatia organizované miestnym farským úradom a podobne.
Prenájom zamestnancom MČ Košice – Kavečany pre osobnú potrebu a na  zasadnutia Pozemkového spoločenstva obce Kavečany  je bez poplatku. 

Čl. 9
Prenájom zariadenia mimo KD:
- stoly                                                                 (10,- Sk/1 ks) na 1 deň       0,33 €/1 ks na 1 deň
- stoličky			                              (5,- Sk/1 ks) na 1 deň       0,17 €/1 ks na 1 deň
	
Čl. 10
Túto smernicu schválilo Miestne zastupiteľstvo MČ Košice Kavečany dňa 30.05.2007 uznesením č. 8. Nadobúda účinnosť dňom  podpísania uznesenia starostom mestskej časti. 

V Košiciach, dňa  02.05.2007                                                                	                                                                 

							                        Ing. Ján  K u p e c							                                                      starosta                                            

