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Minimálne sadzby
za jednorázové poskytnutie priestorov a plóch
v budovách a zariadeniach vo vlastníctve mesta Poprad
Mesto Poprad stanovuje následovné sadzby za poskytnutie priestorov a plóch:

2.

Priestory MsÚ
veľká zasadačka
malá zasadačka
salónik
rokovacia miestnosť prízemie
vestibul č. 1
vestibul č.2
príplatok počas dní pracovného voľna a pracovného pokoja
technik
zapožičanie techniky
čas napripravu akcie 50 %príslušnej sumy za miestnost‘

Sadzba za hodinu

Priestory Kino Tatran

Sadzba za hodinu

videosála
kinosála
čas na prípravu akcie 50 % príslušnej sumy za miestnosť

3.

Priestory MsÚ pracovisko Stráže
divadelné zábavné predstavenia

10,00 €
14,00 €
17,00 €
7,00€

6,00 €
1,00 €

20,00 €
50,00 €

komerčné akcie (prednášky, kurzy, zábavy a pod.)
čas na prípravu akcie 50 % príslušnej sumy za miestnosť

10,00 €

rózne súkromné rodinné podujatia, svadby
kary za celú akciu

70,00 €
20,00 €

—

za celú akciu

Priestory kino Máj VeI‘ká

Sadzba za hodinu

kinosála komerčné akcie (prednášky, kurzy a pod.)
divadelné, zábavné predstavenia
malá zasadačka
čas na prípravu akcie 50 % príslušnej sumy za miestnosť
-

5.

10,00 €

Sadzba za hodinu
9,00 €

—

4.

50,00 €
34,00 €

Priestory KD
Tatranka, Stráže, Matejovee, Xenón, Sp. Sobota, VeI‘ká
komerčně akcie (prednášky, kurzy a pod.)
spoločenské zábavy
rózne súkromné rodinné podujatia, kary člen KD
rózne súkromné rodinné podujatia, kary ostatní
kuchyňa s inventárom (poháre a pod.)
čas na prípravu akcie 50 % príslušnej sumy za miestnost‘
—

—

20,00 €
15,00 €
5,00 €

Sadzbazahodinu
10,00 €
8,00 €
5,006
6,00 €
4,00 6

6.

Priestorv Divadelná sála Spišská Sobota
komerčně akcie (prednášky, kurzy a pod.)
samostatne len priestor šatne
divadelné, zábavné predstavenia
čas na prípravu akcie 50 % príslušnej sumy za miestnosť
rózne súkromné rodinné podujatia, svadby
kary za celú akciu

—

Sadzba za hodinu
20,00 €
5,00 €
15,00 €

za celú akciu

100,00 €
3 0,00 €

—

7.

Brokofov dom, Sobotské námestie 1740. 1741
veľká zasadačka
malá zasadačka
ubytovacie priestory

Sadzba za hodinu
14,00 €
5,00 €
6,00 E/osoba/noc

8.

FŠ Veľká
Sadzba za hodinu
poskytnutie hlavného ihriska bez použitia šatní a sociálnych zariadení
3 5,00 €
poskytnutie hlavného ihriska s použitím šatní a sociálnych zariadení
50,00 €
poskytnutie tréningového ibriska bez použitia šatní a sociálnych zariadení
25,00 €
poskytnutie tréningověho ibriska s použitím šatní a sociálneho zariadenia
3 5,00 €

9.

Zimný štadión
ľadová plocha pre domácich
ľadová plocha pre zahraničných a reprezentáciu
miestnosť presscentra

Sadzba za hodinu
100,006
135,006
12,00 €

10.

Tenisový areál mesta Poprad
1 tenisový kurt pre dospelých
1 tenisový kurt pre deti do 15 rokov
cvičná stena pre dospelých
cvičná stena pre deti do 15 rokov

Sadzba za hodinu
6,00 €
4,00 €
1,50 €
0,50 €

11.

Školské objekty
Sadzba za hodinu
Skoly:
telocvičňa bez použitia šatní a sociálnych zariadení
14,00 €
telocvičňa vrátane šatní a sociálnych zariadení
20,00 €
minifutbalové ibrisko s umelým trávnatým povrchom
7,00 €
futbalové trávnaté ibrisko
7,00 €
vestibul školy
14,00 €
školská jedáleň (bez kuchyne)
14,006
klasická učebňa
7,00 €
odborná učebňa
14,00 €
Detské dopravné ihrisko:
poskytnutie ihriska bez vybavenia
20,00 €
poskytnutie ihriska s vybavením (bicykle, kolobežky, svetelná signalizácia«.)
30,00 €
2oužitie sociálnych zariadení v budove školy (paušálna platba) 3,00 E/doba využitia ihriska
Sportový areál ZS Jarná ulica:
tenisový kurt mládež
2,00 €
tenisový kurt dospclí
4,00 €
multifunkčně tartanové ihrisko mládež
2,00 €
multifunkčné tartanové ihrisko dospelí
4,00 €
minifutbalové ihrisko
7,00 €
-

—

—

—

—

futbalové trávnaté ihrisko
využitie celého areálu
športový areál zš Dostojevského ulica:
multifunkČné ihrisko s umelým trávnatým povrchom
multifunkčné ihrisko s umelým trávnatým povrchom
multifunkčné tartanové ihrisko mládež
multifunkČné tartanové ihrisko dospelí
futbalové trávnaté ihrisko
využitie celého areálu
športový areál zš Vagonárska ulica
multifunkčné ihrisko s umelým povrchom mládež
multifunkčné ihrisko s umelým povrchom dospeli
využitie celého areálu

7,00 €
34,00 €
—
—

mládež
dospelí

2,00 €
4,00 €
2,00 €
4,00 €
7,00 E
34,00 €

—
—

2,00 E
4,00 €
34,00 E

—
—

V odóvodnených prípadoch může primátor mesta udeliť výnimku a znížiť sadzbu za prenájom
priestorov až na symbolické 1,00 E pre rózne organizácie, ktorých činnosť je v prospech mesta
a občanov v různych oblastiach, napr. prenájom pre neziskové organizácie, občianske združenia,
d‘alej pre rózne organizácie a aktivity v oblasti školstva, zdravotníctva, kultúry, športu a sociálnych
vecí.
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.
Podmienky prenájmu budú špecifikované na osobitnom tlačive.
Odovzdanie a prevzatie priestorov zabezpečuje oddelenie, ktoré má príslušné zariadenia v správe.
Plochy a priestory na Fš a Zš sa budú poskytovať Po prejednani s príslušným futbalovým
a hokejovým klubom.
Uhrady za poskytnutie priestorov a plóch, okrem školských objektov sa budú realizovat‘ v prospech
účtu mesta Poprad.
Uhrady za poskytnutie priestorov a plóch v školských objektoch sa budú realizovať v prospech
účtu, resp. do pokiadne konkrétneho školského zariadenia.
Tento sadzobník nadobúda platnost‘ a účinnosť od 04.06.2015. Dňom účinnosti tohto sadzobníka
sa rušia Minimálne sadzby za jednorázové poskytnutie priestorov a plóch v budovách
a zariadeniach vo vlastníctve mesta Poprad zo dňa 14.05.20 15.
V Poprade dňa 03.06.2015

‚

‚
—1—

1

:

I

I
~.

va~.erko
sta
-

