Mestské kultúrne stredisko Moldava nad Bodvou
Prenajímací poriadok nebytových priestorov MsKS Moldava nad Bodvou

Mestské kultúrne stredisko Moldava nad Bodvou má v správe 6 objektov:
-

Budova MsKS Moldava nad Bodvou
Bývalá budova kina, nový názov „SPOLOČENSKÝ DOM
Kultúrny dom Budulov
Mestská knižnica
Etnografické múzeum a kováčska vyhňa
Amfiteáter
ktoré sú majetkom mesta.

MsKS Moldava nad Bodvou poskytuje vo svojich objektoch priestory aj za účelom krátkodobého
prenájmu právnickým a fyzickým osobám, ktoré tieto môžu využívať na realizáciu vlastných podujatí,
ako napr.
- schôdzková činnosť
- kultúrne programy
- stužkové a venčeky
- zábavy a plesy
- nácviky
- kurzy a školenia
- obchodná činnosť
Jedná sa o nasledovné priestory:
Budova MsKS Moldava nad Bodvou:
- divadelná sála s javiskom
- malá sála
- šatňový priestor

-

○ Na prízemí:
Infocentrum
F-club s možnosťou premietania
učebňa
○ Vo dvore:
◘ Spoločenský dom- bývalá budova kina:
• Obchodná činnosť
•
Prezentácia výrobkov
•
Spoločenské aktivity
◘ Amfiteáter
◘ Nádvorie MsKS
• Prezentácia produktov
◘ Múzeum vín Szepsi Laczkó Mátého:

Mestské kultúrne stredisko Moldava nad Bodvou
•
•
•
•

prezentácia a ochutnávka vín
rodinné oslavy
spoločenské stretnutia a iné
výstavy

Kultúrny dom Budulov:
o divadelná sála s javiskom
o malá miestnosť pri javisku
o kuchyňa č. 1
o kuchyňa č. 2
o klubovňa
Dvor a záhrada Etnografického múzea a kováčska vyhňa za účelom organizovania :
• tvorivé dielne
• ochutnávky tradičných jedál
• organizovanie menších priateľských stretnutí
Prostriedky získané z dlhodobého a krátkodobého prenájmu slúžia na krytie nákladov na činnosť a prevádzku
zariadenia.
Ceny zahŕňajú poplatok „ za prenájom“ a poplatok „za služby“. Poplatok za prenájom je v zmysle „zásad
ktorými sa bližšie určujú ceny za prenájom k pozemkom a nebytovým priestorom vo vlastníctve mesta“ určený
v MsKS Moldava and Bodvou najmenej na 33 eur /m 2 na celý rok a v KD Budulov najmenej na 23 eur /m2 na
rok.
Cena za služby je určená dohodou. V cene za služby je zahrnutá alikvótna časť kúrenia, vodné a stočné, el.
energia užívanie spoločných priestorov, vývoz smetí, údržba chodníkov a okolia budovy MsKS,
administratívne služby spojené s realizáciou nájomných zmlúv, vrátnická služba ako aj ďalšie činnosti súvisiace
s prevádzkou budov.
Krátkodobý prenájom sa realizuje na základe písomnej objednávky, ktorú záujemca predloží MsKS.
Predmetom objednávky musí byť presná špecifikácia priestorov, ktoré záujemca objednáva., dátum a čas
( od - do) prenájmu, požiadavka na technické zabezpečenie, stolovú úpravu, prípadne požiadavka na prenájom
inventára ( prenajímacie poplatky za inventár sú predmetom interného predpisu“ Prenajímací poriadok HIM
a DHIM „).
V prípade, že si záujemca prenajíma priestory za účelom uskutočnenia kultúrneho podujatia :
diskotéka, tanečná zábava, divadelné predstavenie, koncert, či iné podujatie podobného charakteru - , na
ktorom vyberá vstupné, je povinný v zmysle § 3 zákona SNR č. 96/1991 Zb. oznámiť príslušnému oddeleniu
MsÚ svoj zámer uskutočniť takéto podujatie. Objednávku na krátkodobý prenájom akceptuje MsKS až po
predložení súhlasu MsÚ s uskutočnením takéhoto podujatia na príslušnom tlačive. Rovnakým spôsobom sa
postupuje v KD Budulov . Súčasťou dohody o prenájme priestorov je aj „ Zápis o odovzdaní priestorov
a inventára“ a „ Zápis o vrátení priestorov a inventára“. Spolu s „ Dohodou o prenájme priestorov v MsKS
Moldava nad Bodvou „ podpíše nájomca aj upozornenie pre nájomcu, v ktorom sa zaväzuje k dodržiavaniu
predpisov BoZP, PO, a „ Prevádzkového poriadku MsKS“ .

Mestské kultúrne stredisko Moldava nad Bodvou
Poplatky:
MsKS Moldava nad Bodvou:
1. Divadelná sála + javisko
154,28 m2 + 51,71 m2
2. Malá sála
43,12 m2
3. Učebňa
30,38 m2
4. Bývalý F-club
53,91 m2
5. Múzeum vín Szepsi Laczkó Mátého 49,82 m2
6. Nádvorie MsKS:
466,90 m2
7. Spoločenský dom
- bývalá budova kina:
179,10 m2
8. Amfiteáter + šatne + toalety
233 m2
9. Etnografické múzeum a kováčska vyhňa:
Šopa /zastrešený priestor/:
36,99 m2
Záhrada:
183,06 m2
KD Budulov
1. Divadelná sála s javiskom:
sála:
javisko:
2. klubovňa:

Cena od roku 2015:
20,00 €/hod.
10,00 €/hod.
7,00 €/hod.
17,00 €/hod.
18,00 €/hod.
6,00 €/hod.
20,00 €/hod./166 €/deň
20,00 €/hod.
20 €/deň
10 €/deň
20,00 €/hod.

2

181,50 m
30,10 m2
35,00 m2

7,00 €/hod.

Prenajímací poriadok hmotného investičného majetku a drobného investičného majetku:
Poplatky:
- okrúhly stôl
1,00 eur/deň
- obdĺžnikový stôl
1,00 eur/deň
- bordové stoličky
0,50 eur/deň
- čierne stoličky
1,00 eur/deň
- poťahy na stoličky
1,50 eur + čistenie/kus/akcia (strata alebo poškodenie: 7eur/kus )
- obrusy na okrúhle stoly – úplná sada
3,00 eur/kus/akcia (strata alebo poškodenie: 18 eur/kus )
- obrusy na okrúhle stoly – spodná časť
2,00 eur/kus/akcia (strata alebo poškodenie: 11,50 eur/kus )
- obrusy na okrúhle stoly – vrchná časť
1,00 eur/kus/akcia (strata alebo poškodenie: 6,50 eur/kus )
- obrusy biele
1,00 eur + čistenie/kus/akcia (strata alebo poškodenie: 7 eur/kus )
- obrusy farebné
1,00 eur + čistenie/kus/akcia (strata alebo poškodenie: 7 eur/kus )

Tento „ Prenajímaci poriadok hmotného investičného majetku ( HIM ) a drobného hmotného investičného
majetku (DHIM ) „ MsKS Moldava nad Bodvou platí od 01. 04. 2015.

Mgr. Adriana Szilágyiová
riaditeľka MsKS

