
  

Centrum voľného času Považská Bystrica 
Lánska 2575/92, 017 01 Považská Bystrica 

 

 

SMERNICA č. 01/2020 

upravujúca podmienky prenájmu priestorov 

Centra voľného času, Lánska 2575/92, Považská Bystrica 

Článok I.  

Úvodné ustanovenie  

 

Táto smernica upravuje podmienky prenájmu priestorov v správe Centra voľného času 

(ďalej CVČ) Považská Bystrica na jednorazové akcie a dlhodobého prenájmu nebytových 

priestorov v zmysle  Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica, schválených 

uznesením MZ č. 122/2009, zo dňa 15.12.2009 a dodatok č.1 - MZ č.32/2011, dodatok č. 2 – MZ č. 

55/2011, dodatok č. 3 – MZ č. 106/2015 a dodatok č. 4 MZ č 70/2016.  

Článok II.  

Podmienky prenájmov  

 

l. Zmluva na dlhodobý prenájom priestorov CVČ  stanovený hodinovou sadzbou 

podlieha schváleniu zriaďovateľom, poplatok určuje riaditeľ CVČ v zmysle Zásad 

hospodárenia s majetkom mesta.  

2. Jednorazový prenájom a krátkodobý prenájom, ktorý nepresahuje 6 mesiacov,  

schvaľuje riaditeľ CVČ.  

3. V žiadosti, resp. objednávke musí byť uvedený názov organizácie, názov podujatia, 

miestnosť, dátum a čas prenájmu.  

4. Úhrada za prenájom sa uskutočňuje vkladom na účet CVČ vo VÚB Považská 

Bystrica, č.ú.: SK 37 0200 0000 0017 0683 8053 

5. Riaditeľ CVČ má právo v odôvodnených prípadoch znížiť poplatok za prenájom CVČ 

(vzdelávacie podujatia, prednášky a pod.) alebo odpustiť poplatok za prenájom (napr. 

školské akcie, práca s deťmi a mládežou realizovaná inou organizáciou, organizácie 
dôchodcov a pod).  

6. Riaditeľ CVČ má právo v odôvodnených prípadoch nepovoliť prenájom priestorov CVČ 
(narušenie krúžkovej alebo inej činnosti CVČ, nevhodnosť využitia školského zariadenia 

pre danú aktivitu).  

7. Prenajímateľ pri dlhodobom prenájme musí byť poučený o BOZP a prevádzkovom poriadku 

v zariadení CVČ . 

 



Článok III. 

výška poplatku za prenájom priestorov CVČ 

 

Základný poplatok za  prenájom priestorov CVČ Považská Bystrica je určený pevnou 

sadzbou, ktorá je určená v závislosti od typu miestnosti – podlahová krytina, vybavenie a úprava 

miestnosti, požiadavky na technické vybavenie a pod.,  času a dĺžky prenájmu za deň nasledovne:  

 

 1) veľká sála (miestnosť č. 3)                                              nájom:      10,00€/hod. 

                                                   Prevádzkové náklady – elektrina:      1,50€/hod. 

    teplo:         2,70€/hod.  

    TUV:         2,80€hod. 

    voda:          0,90€/hod 

  spolu prevádzkové náklady:       7,90€/hod 

         nájom spolu:        17,90€/hod. 

                                                 

                    

 2) folklórna sála č. 203                                                       nájom:          7,00€/hod.  

                                                   Prevádzkové náklady – elektrina:  1,00€/hod. 

    teplo:            2,10€/hod. 

    TUV:            2,20€/hod. 

    voda:             0,90€/hod. 

  spolu prevádzkové náklady:               6,20€/hod. 

  nájom spolu:          13,20€/hod. 

 

 3) malá sála č. 205                                                              nájom:          7,00€/hod.  

                                                   Prevádzkové náklady – elektrina:  1,00€/hod. 

    teplo:            2,10€/hod. 

    TUV:            2,20€/hod. 

    voda:             0,90€/hod. 

  spolu prevádzkové náklady:               6,20€/hod. 

  nájom spolu:          13,20€/hod. 

 

 4) herňa  nájom:  5,00€/hod. 

                                                   Prevádzkové náklady – elektrina: 1,00€/hod. 

    teplo:             2,00€/hod. 

    TUV:             2,10€/hod. 

    voda:              0,50€/hod. 



  spolu prevádzkové náklady: 5,60€/hod. 

  nájom spolu:                                        10,60€/hod. 

 

 

 5) učebňa č. 111 nájom: 5,20€/hod.  

                                                   Prevádzkové náklady – elektrina: 1,00€/hod. 

    teplo:           2,10€/hod 

    TUV:           2,00€/hod.  

    voda:              0,50€/hod. 

  spolu prevádzkové náklady:           5,60€/hod. 

  nájom spolu:                                         10,80€/hod. 

 

7) dielňa nájom:            7,00€/hod.   

                                                   Prevádzkové náklady – elektrina:               2,00€/hod.   

    teplo:               1,00€/hod. 

    TUV:               1,00€/hod. 

    voda:                0,50€/hod.   

  spolu prevádzkové náklady: 4,50€/hod. 

  nájom spolu:                                           11,50€/hod. 

 

 

 

8) kuchynka  nájom:  7,00€/hod.  

                                                   Prevádzkové náklady – elektrina:  2,10€/hod. 

    teplo:  1,00€/hod. 

    TUV:  2,90€/hod. 

    voda:  1,20€/hod. 

  spolu prevádzkové náklady:  7,20€/hod. 

  nájom spolu:             14,20€/hod. 

 

 

   
 

 K základnému poplatku za prenájom sa účtuje: 

 

1. Prenájom v mimopracovnej dobe + S,N ..........................................50% k základnému nájmu 

2. Prenájom počas ŠS a dňoch PP ......................................................100% k základnému nájmu 

3. Požiadavka na zamestnanca CVČ ....................................................  7€ za 1 hodinu 

 



 

Článok IV. 

 

Záverečné ustanovenie

Táto smernica ruší platnosť Smernice 01/2019 z 31.1.2019.  

Táto smernica nadobúda platnosť dňom 1.3.2020 a účinnosť v deň po dni zverejnenia na webovej   

stránke CVČ.  

 
 

Považská Bystrica, dňa 01.03.2020 
 

 

 

 

 

          Elena Martinková 

            riaditeľka CVČ   


