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Názov:

Podmienky prenájmu a využitia priestorov Radničnej sály, Sobášnej siene,
zasadačky a priestorov telocviční pre rôzne subjekty a kultúrne podujatia

Schválil:
Ing. Igor Petrovčik, starosta mestskej časti Košice-Staré Mesto
Vypracoval: JUDr. Miroslav Rušin, vedúci oddelenia právneho a personálneho
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Podmienky
prenájmu a využitia priestorov Radničnej sály, Sobášnej siene, zasadačky a
priestorov telocviční pre rôzne subjekty a kultúrne podujatia
Popis skutkového stavu:
1. Radničná sála je v budove miestneho úradu na Hviezdoslavovej ulici č. 7 v
Košiciach. Vchod do sály je z Hviezdoslavovej a zo Strojárenskeju ulice. Sála má kapacitu
120 osôb na stoličkách umiestnených na parkete – hľadisku. Táto sála spĺňa podmienky pre
divadelné a koncertné predstavenia. Na javisku môžu vystupovať účinkujúci. Ozvučenie je na
vysokej úrovni.
Kapacita tejto sály je maximálne 80 osôb pri akciách, kedy sú podmienkou
konferenčné stoly na parkete v hľadisku so sedením pre štyri osoby za stolom.
2. Sobášna sieň je v budove miestneho úradu na Hviezdoslavovej ulici č. 7 v
Košiciach. Vchod do tejto siene je z parkoviska pri predajni kvetín na Strojárenskej ulici. Sála
má kapacitu 80 osôb na sedenie priamo v obradnej sieni a v prípade usporiadania banketov a
podobných akcií je možné zabezpečiť usporiadanie stolov a stoličiek vo foyeri tejto obradnej
siene s kapacitou maximálne 80 osôb.

Prenájom uvedených priestorov je:

65,- €/hodina

Pri požiadavke poskytnutia služieb je stanovená nasledovná sadzba:
- spotreba elektrickej energie podľa platného aktuálneho cenníka dodávateľa
elektrickej energie (pred začiatkom koncertu alebo inej kultúrnej akcie a
bezprostredne po ich ukončení bude za prítomnosti nájomcu spísaná spotrebovaná
elektrická energia).
Doklad o zapísanej spotrebovanej elektrickej energii bude tvoriť prílohu faktúry.
3. Zasadačka sa nachádza na I. poschodí v budove na Hviezdoslavovej ulici č. 7 v
Košiciach. Vchod do tejto miestnosti je cez hlavný vstup do budovy. Zasadačka má kapacitu
20 osôb.

Prenájom uvedených priestorov je:

27,- €/hodina

Na návrh prednostu miestneho úradu môže starosta mestskej časti cenu uvedeného
prenájmu primerane znížiť.

4. Telocvične sa nachádzajú v suteréne budovy miestneho úradu na Hviezdoslavovej
ulici č. 7. Vchod do priestorov telocviční a ich príslušenstva je cez hlavnú budovu. Malé
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telocvičňa – tanečná sála má kapacitu 20 – 25 osôb a väčšia je prevažne využívaná na Judo a
iné podobné športy.

Prenájom telocvične:

- pre deti …………… 20,- € / 90 minút
- pre dospelých ……… 28 ,- € / 90 minút

Pre organizácie, ktoré majú domovské sídlo v mestskej časti Košice-Staré Mesto sa
poskytuje zľava na nájomnom a službách vo výške 20 %.
pre

Pre subjekty organizujúce kultúrne, spoločenské, výchovné a vzdelávacie programy
deti a mládež, seniorov, sociálne znevýhodnené skupiny je stanovená

pevná sadzba 15,- €.
Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.02.2019.

….............................................
Ing. Igor Petrovčik
starosta
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