STANOVENIE VÝŠKY NÁJOMNÉHO ZA JEDNORÁZOVÉ POSKYTNIJTIE
PÓDIA A PRESTREŠENIA
ČLI
Predmet nájmu
Predmetom nájmu je stabilně pódium s prestrešením na Nám. sv. Egídia
v Poprade a pódium s prestrešením postavené podra požiadaviek nájomcu
(žiadateľa).
ČL2
Povinnosti prenajímateľa
2.
3.

Každú žiadosť o prenájom pódia s prestrešením schvaruje primátor mesta.
Ziadosti o prenájom pódia sa evidujú a vybavujú na oddelení vnútornej správy
MsU Poprad.
Predmet nájmu sa odovzdáva a preberá na základe písomného protokolu.

ČL3
Povinnosti nájomcu
Nájomca zodpovedá za vzniknuté škody počas prenájmu predmetu nájmu od
odovzdania až do prevzatia zástupcom mesta. Vzniknuté škody uhradí nájomca
v plnej výške prenajímaterovi.

ČL4
Podmienky nájmu

2.
3.

Pódium a prestrešenie můžu montovať a demontovať len zamestnanci mesta
Poprad, ktorí sú na túto činnosť vyškolení‘
Po montáži a odovzdaní pódia budú zamestnanci oddelenia vnútornej správy
dohliadať na bezpečnosť používania pódia.
Po odovzdaní pódia prenajímateľovi, zamestnanci oddelenia vnútornej správy
vykonajú demontáž pódia.
ČL5
Stanovenie výšky nájomného
Výška nájomného za pódium s prestrešením postavené podľa požiadaviek
žiadateľa:
Pódium s prestrešením lOm x 12 m
2.090,00 €
Sólo pódium bez prestrešenia za I m2
9,00 €
Sólo prestrešenie lOm x 12 m
1.020,00 €
Sólo prestrešenie 8 m x 6 m
460,00 €
Výška nájomného za prenájom pódia a prestrešenia je uvedená za 1 deň. Každý
d‘alší deň bude účtované 50 % z vyššie uvedeného nájomného.
—

2.

Výška nájomného za pódium s prestrešením trvalo postavené na Nám. Sv.
Egídia počas letného obdobia:

10,00 €1 hod.

Pódium 6 m x 7 m s prestrešením

Výška nájomného za prenájom pódií ( pódium s prestrešením, sólo pódium,
pódium trvalo postavené na Nám. sv. Egídia ) pre rózne humanitné účely,
zdravotnjctvo, školstvo, politické strany, občianske združenia, neziskové
organizácie a pod. móže byť na základe žiadosti stanovená individuálne,
minimálne však za 1 €1 hod., resp. deň. lndividuálne nájomné schval‘uje primátor
mesta.
Úhrady za prenájom pódií sa budú realizovať v prospech účtu mesta Poprad.
Čl.6
Záverečné ustanovenia
2.

Táto výška nájomného nadobúda účinnost dňa 01.06.201 3.
Zároveň sa ruší platnosť Vnútornej smernice mesta Poprad o používaní pódia
a prestrešenia a stanovení minimálnych cien za ich prenájom zo dňa
15.06.2009.
V Poprade dňa 31 .05.2013

Ing. Anton Danko
primátor mesta Poprad

