Sadzobník

za jednorazové poskytnutie priestorov a plóch
v budovách a zariadeniach vo vlastníctve mesta Poprad
Mesto Poprad stanovuje nasledovné sadzby za poskytnutie priestorov a pl5ch:
l

Priestory Ms'Ú
vel'ká zasadačka
malá zasadačka
salónik

rokovacia miestnost' prízemie
vestibul č.1
vestibul č.2

príplatok počas dní pracovného vol'na a pracovného pokoja
technik

zapožičanie techniky

Sadzba za hodinu

65,00 €
45,00 e
15,00 €
15,OO€
20,00 €
22,00 €
10,OO€
8,OO€
2,00 €

čas na prípravu akcie 50 % príslušnej sumy za mžestnost'
2.

Priestory Kino Tatran
videosála
kinosála

Sadzba za hodinu

25,00 €
65,00 €

čas na prípravu akcie 50 % príslušnej sumy za miestnost'

3. Priestory MsÚ pracovisko Stráže
divadelné zábavné predstavenia
komerčné akcie (prednášky, kurzy, zábavy a pod.)

čas na prípravu akcie 50 % príslušnej sumy za miestnost'
r8zne súkromné rodinné podujatia, svadby - za celú akciu
kary - za celú akciu

4. Priestory kino Mái Vel'ká

kinosála - komerčné akcie (prednášky, kurzy a pod.)
divadelné, zábavné predstavenia
malá zasadačka

Sadzba za hodinu

12,00 €
13,OO€
90,00 €
25,00 €
Sadzba za hodinu

25,00 €
20,00 e
7,00 €

čas na prípravu akcie 50 % príslušnej sumy za miestnost'
5. Priestory KD

Tatranka, Stráže, Matejovce, Xenón, Sp. Sobota, Vel'ká
komerčné akcie (prednášky, kurzy a pod. )
spoločenské zábavy
r6zne súkromné rodinné podujatia, kary - člen KD
rózne súkromné rodinné podujatia, kary - ostatní
kuchyňa s inventárom (poháre a pod.)

Sadzba za hodinu

15,00€
10,OO€
7,00 €
8,00 €
5,00 €

čas na prípravu akcie 50 % príslušnej sumy za miestnost'
6. Priestory Divadelná sála Spišská Sobota
komerčné akcie (prednášky, kurzy a pod.)
samostatne len priestor šatne
divadelné, zábavné predstavenia

čas na prípravu akcie 5 0 % príslušnej sumy za miestnost'
rózne súkromné rodinné podujatia, svadby - za celú akciu
kary - za celú akciu

Sadzba za hodinu

25,00 €
7,00 e
20,00 e
130,OO€
40,00 €

7. Brokofov dom, Sobotské námestie 1740, l741
vel'ká zasadaí;ka
malá zasadačka

ubytovacie priestory
8. Zimný štadión

l'adová plocha pre domácich

radová plocha pre zahraničných a reprezentáciu

9. Školské obiekty
Skoly: telocvičňa bez použitia šatní a sociálnych zariadení
telocvičňa vrátane šatní a sociálnych zariadení
minifutbalové ihrisko s umelým trávnatým povrchom
futbalové trávnaté ihrisko

vestibul školy
školská jedáleň ( bez kuchyne )
klasická učebňa
odborná učebňa

Sadzba za hodinu

2o,oo €
7,00 €
7,00 €/osoba/noc
Sadzba za hodinu

130,00 €
175,00 e
Sadzba za hodinu

20,00 €
25,00 €
10,00 €
10,OO€
20,00 €
20,00 €
10,OO€
20,00 €

Detské dopravné ihrisko:

poskytnutie ihriska bez vybavenia

25,00 €

poskytnutie ihriska s vybavením (bicykle, kolobežky, svetelná signalizácia...) 40,00 €
Boužitie
použitie sociálnychv
sociálnych zariadení v budove školy (paušálna platba) - 4,00 €/doba využitia ihriska

Sportový
.vý areál
areál ZS
Z,S Jarná ulica:
tenisový kurt - mládež
tenisový kurt - ďospelí

multifunkčné tartanové ihrisko - mládež

multifunkčné tartanové ihrisko - dospelí
minifutbalové ihrisko
futbalové trávnaté ihrisko

yyuŽitiie celého areálu

Sportoíivý areál ZŠ Dostojevského ulica:

multifunkčné ihrisko s urnelým trávnatým povrchom - mládež
multifunkčné ihrisko s umelým trávnatým povrchom - dospelí

3,00 €
5,00 €
3,OO€
5,00 €
10,OO€
10,OO€
45,00 €

využitie celého are4u

3,00 €
5,00 €
3,00 €
5,00 €
10,OO€
45,00 €

multifunkčné ihrisko s umelým povrchom - mládež
multifunkčné ihrisko s umelým povrchom - ďospelí
využitie celého are.álu

3,00 €
5,00 €
45,00 €

multifunkčné tartanové ihrisko - mláďež

multifunkčné tartanové ihrisko - dospelí
futbalové trávnaté ihrisko

Športový areál ZŠ Vagonárska ulica

Športový areál ZŠ a MŠ, Komenského ulica

multifunkčné ihrisko s umelým trávnatým povrchom s mantinelmi
a zapustenými bránkami pre futbal, tenis a volejbal - mládež
multifunkčné ihrisko s umelým trávnatým povrchom s mantinelmi
a zapustenými bránkami pre futbal, tenis a volejbal - dospelí
multifunkčné ihrisko s umelým trávnatým povrchom bez mantinelov
s vnútornými bránkami pre hádzanú, tenis a volejbal - mládež
multifunkčné ihrisko s umelým trávnatým povrchom bez mantinelov
s vnútornými bránkarni pre hádzanú, tenis a volejbal - dospelí
využitie celého areálu

3,00 €
5,00 €
3,00 €
5,00 €
45,00 €

Pri prenájmoch vo všetkých priestoroch Mesta Poprad za účelom nepredajných výstav obrazov,
fotografií a pod. sa stanovuje cena 1,00 €/za 1 deň prenájmu.

V ostatných buďovách a zariaďeniach vo vlastníctve mesta Poprad sa cena za j ednorazové poskytnutie
priestorov a plóch stanoví dohodou.

V odóvodnených prípadoch rnóže primátor mesta udelit' výniínku a znížit' sadzbu za prenájom
priestorov a plóch v budovách a zariadeniach vo vlastníctve mesta Poprad až na symbolické
1,00 €/podujatie pre r6zne organizácie, ktorých činnost' je v prospech mesta a občanov v róznych
oblastiach, napr. prenájom pre neziskové organizácie, občianske združenia, d'alej pre rózne
organizácie a aktivity v oblasti školstva, zdravotníctva, kultúry, športu a sociálnych vecí.
Znížené nájomné (symbolické 1,00 €/podujatie) nezahřňa úhradu prevádzkových nákladov, ktoré je
náj omca povinný uhradit' z vlastných prostriedkov.

Prenájom priestorov bude poskytnutý na základe odsúhlasenej písomnej žiadosti o jednorazové

poskytnutie priestorov vo vlastníctve Mesta Poprad, ktorá musí byt' domčená do podaterne MsÚ

Poprad najnesk«'r 5 pracovných dní pred požadovaným termínom. V prípade organizovania kam,
musí byt' žiadost' doručená najneskór 2 pracovné dni pred jeho konaním.

Prenájom priestorov bude poskytnutý iba žiadatel'ovi, ktorý nie je dlžníkom mesta Poprad.
Prenájom priestorov na základe písomných žiadostí za sadzby uvedené v tomto sadzobníku
odsúhlasuje vedúci príslušného odboru, resp. školskej organizácie, ktorá má príslušné priestory
a plochy v správe.

Odovzdanie a prevzatie priestorov zabezpečuje oddelenie, ktoré má príslušné zariadenia v správe na
základe preberacieho protokolu, kde sú uvedené podmienky prenájmu.

Úhrady za poskytnutie priestorov a plóch, okrem školských objektov sa budú realizovat' v prospech
účtu mesta Poprad.

Úhrady za poskytnutie priestorov a pl«5ch v školských objektoch sa budú realizovat' v prospech
účtu, resp. do pokladne konkrétneho školského zariadenia.

Tento sadzobník nadobúda platnost' a účinnost' od 1.7.2019. Dňom účinnosti tohto sadzobníka sa
rušia Minimálne sadzby za jednorazové poskytnutie priestorov a pl«"ch v budovách a zariadeniach
vo vlastníctve mesta Poprad zo dňa 28. 11.2017.
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V Poprade dňa 18.06.2019
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Ing. Anton Danko
primátor mesta

