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Mestské zastupiteľstvo v Snine sa podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto doplnku:
Čl. I
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina č. 109/2011 o podmienkach prenájmu nehnuteľného
a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Snina a o určená sadzieb za tento prenájom v znení
doplnkov č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 sa mení a dopĺňa takto:
1.

§2 ods. (1) a ods. (2), ktoré znejú:
(1) Nájomná zmluva na prenájom majetku mesta sa uzatvára na základe žiadosti fyzickej
alebo právnickej osoby o prenájom. Náležitosti žiadosti sú uvedené v § 10 VZN
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina.
(2) Minimálne náležitosti nájomnej zmluvy sú uvedené v § 12 VZN o zásadách hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta Snina.:
sa menia a po zmene znejú:
(1) Nájomná zmluva na prenájom majetku mesta sa uzatvára na základe žiadosti fyzickej
alebo právnickej osoby o prenájom.
(2) Náležitosti žiadosti sú uvedené v § 10 a § 12 VZN o zásadách hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Snina.

§ 4 ods. (1) a ods. (2), ktoré znejú:
(1) Mesto Snina stanovuje minimálnu cenu za nájom a podnájom nebytových priestorov
ročnými sadzbami za 1 m² podlahovej plochy nebytového priestoru podľa účelu využitia
a lokalizácie v určených zónach takto:
Účel využitia
Lokalita
2.

Centrum
€/m²
96,00

Zóna 1
€/m²
80,00

Zóna 2
€/m²
65,00

73,00

56,00

40,00

54,00

44,00

27,00

50,00

40,00

24,00

37,00
17,00
34,00
30,00

24,00
17,00
24,00
30,00

14,00
17,00
10,00
30,00

20,00
10,00

18,00
10,00

14,00
10,00

a) Finančné inštitúcie a banky
b) Bary, reštauračné priestory,
obchody a herne
c) Kancelárske, reprezentačné a
iné priestory podobného využitia
d) Skladové priestory a
priestory podobného charakteru
e) Nebytové priestory na poskytovanie
služieb obyvateľstvu
f) Garáže
g) Ostatné priestory, najmä provizória
h) Zdravotnícke a lekárenské zariadenia
i) Nebytové priestory na poskytovanie
drobných služieb obyvateľstvu
j) školských a predškolských zariadení
k) Nebytových priestorov pre neziskové
organizácie a občianske združenia
(napr. zväz zdravotne postihnutých, kluby
dôchodcov mládežnícky parlament a pod.)

bezplatne, schvaľuje MsZ

Sadzby nájomného uvedené v ods. 1 nezahŕňajú náklady spojené s obvyklým
udržiavaním nebytových priestorov, energií a náklady za služby, ktorých poskytovanie je
spojené s užívaním nebytových priestorov. Výška týchto nákladov sa určí osobitne v
nájomnej zmluve. Tieto náklady sa rozdelia na fixné (nepodliehajú vyúčtovaniu) a
variabilné (podliehajú vyúčtovaniu). Vyúčtovanie vykoná každoročne príslušný
pracovník mestského po doručení zúčtovacích faktúr za spotrebované energie od
dodávateľov energie, najneskôr do 31. 8. príslušného kalendárneho roka za
predchádzajúci rok.
sa menia a po zmene znejú:
(1) Mesto Snina stanovuje minimálnu cenu za nájom a podnájom nebytových priestorov
ročnými sadzbami za 1 m² podlahovej plochy nebytového priestoru podľa účelu využitia
a lokalizácie v určených zónach takto:
(2)

Účel využitia

Lokalita
Centrum
€/m²
120,00

a) Finančné inštitúcie
b) Reštauračné priestory, obchody
a herne, zdravotnícke a lekárenské
80,00
zariadenia
c) Kancelárske, reprezentačné a
iné priestory podobného využitia
70,00
d) Skladové priestory a
priestory podobného charakteru
60,00
e) Garáže
30,00
f) Nebytové priestory na poskytovanie
služieb obyvateľstvu, ostatné
40,00
priestory (najmä provizória)
g) Školské a predškolské zariadenia
12,00
h) Nebytové priestory pre neziskové
organizácie a občianske združenia
(napr. zväz zdravotne postihnutých, kluby
dôchodcov, mládežnícky parlament a pod.)

Zóna 1
€/m²
95,00

Zóna 2
€/m²
80,00

63,00

47,00

57,00

35,00

48,00
30,00

30,00
30,00

30,00

15,00

12,00

12,00

bezplatne, schvaľuje MsZ

(2)

Sadzby nájomného uvedené v ods. 1 nezahŕňajú náklady spojené s obvyklým udržiavaním
nebytových priestorov, energií a náklady za služby, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním
nebytových priestorov. Výška týchto nákladov sa určí osobitne v nájomnej zmluve, náklady
podliehajú vyúčtovaniu. Vyúčtovanie vykoná každoročne príslušný pracovník Mestského
úradu Snina a MKOS Snina po doručení zúčtovacích faktúr za spotrebované energie od
dodávateľov energie, najneskôr do 31. 8. príslušného kalendárneho roka za predchádzajúci
kalendárny rok.

3.

Vypúšťajú sa z § 4 ods. 3, 4 a 5.

4.

§ 5 ods. (1), ktorý znie:

Účel využitia

a) Pozemky pre reštauračné
zariadenia (vrátane letnej terasy),
herne
b) Pozemky pre obchody
c) Pozemky pre kancelárske,
reprezentačné a iné účely
d) Pozemky pre skladové účely,
garáže a podobné drobné stavby
e) Pozemky pre poskytovanie
služieb, výrobne, dielenské,
kultúrne, zdravotnícke a pod.
f) Pozemky na ostatné účely

Lokalita
Centrum
€/m²

Zóna 1
€/m²

Zóna 2
€/m²

4,00
3,00

3,30
2,50

2,80
2,00

3,50

3,00

2,30

3,00

2,70

2,00

2,70
2,30

2,30
2,00

1,70
1,40

sa menia a po zmene znejú:
Účel využitia

a) Pozemky pre reštauračné
zariadenia (vrátane letnej terasy),
herne, obchody
b) Pozemky pre kancelárske,
reprezentačné a iné účely
c) Pozemky pre skladové účely,
garáže a podobné drobné stavby
d) Pozemky pre poskytovanie
služieb, výrobne, dielenské,
kultúrne, zdravotnícke a pod.
e) Pozemky na ostatné účely
5.

Lokalita
Centrum
€/m²

Zóna 1
€/m²

Zóna 2
€/m²

5,20

4,30

3,60

4,60

3,90

3,00

3,90

3,50

2,60

3,50
3,00

3,00
2,60

2,20
1,80

§ 6 ods. (2), ktorý znie:
(2) Krátkodobý prenájom nebytových priestorov na jeden deň (napr. v športovej hale pre
účely usporiadania športovej alebo kultúrnej akcie) povoľuje primátor mesta po
predchádzajúcom prerokovaní v komisii finančnej a správy majetku a komisii mládeže,
kultúry, športu a návrhov na poskytovanie grantov.
sa mení a po zmene znie:
(2) Krátkodobý prenájom nebytových priestorov na jeden deň v Športovej hale, v Dome kultúry
alebo v Kaštieli pre účely usporiadania kultúrneho alebo športového podujatia bezplatne
povoľuje primátor mesta na základe súhlasných stanovísk, ktoré po predchádzajúcom
prerokovaní žiadosti vydajú komisie zriadené pri Mestskom zastupiteľstve v Snine, a to
Komisia finančná a správy majetku a Komisia školstva, mládeže, kultúry a športu.

6.

§ 6 sa dopĺňa o nový odsek (3) a nový odsek (4), ktoré znejú:
(3) Žiadosti o poskytnutie krátkodobého prenájmu v zmysle ods. 2 tohto článku predkladajú
žiadatelia na Mestský úrad Snina. V prípade schválenej úľavy na poplatku uvedie
organizátor podujatia na všetkých materiáloch o podujatí text: „Organizované s podporou
Mesta Snina“
Krátkodobý prenájom nebytových priestorov na jeden deň v Dome kultúry Snina pre
účely usporiadania podujatia bezplatne je možné poskytnúť žiadateľovi:
a) pre verejné podujatia s benefičným charakterom, ktoré majú humanitný alebo dobročinný
cieľ a s dobrovoľným vstupným. Finančný výťažok zo vstupného na takomto podujatí sa
venuje konkrétnej osobe alebo zariadeniu. Údaj o príjemcovi finančného výťažku je
povinnou súčasťou žiadosti o prenájom. Organizátor podujatia uvedie na všetkých
materiáloch o podujatí text: „Príspevok Mesta Snina - priestor poskytnutý bezplatne“,
b) čas na prípravu benefičného podujatia (na generálku) sa vymedzuje na dĺžku trvania
samotného podujatia. Prenájom za čas prípravy nad tento časový limit je spoplatnený
sadzbou 15,- €/hod. pre podujatia organizované subjektom pôsobiacim alebo sídliacim v
meste Snina, resp. 20,- EUR pre podujatia subjektov pôsobiacich alebo sídliacich mimo
mesta Snina,
c) pre podujatia organizované Zborom pre občianske záležitosti, oddeleniami Mestského
úradu v Snine a pre podujatia pod záštitou primátorky Mesta Snina (prijatia a ocenenia
športovcov, osobností, skupín a i., ktoré sa svojou činnosťou zaslúžili o rozvoj
a reprezentáciu mesta).

(4)

7.

Mení sa celé znenie § 7, ktoré po zmene znie:
§7
Krátkodobý prenájom nebytových priestorov v Dome kultúry
(1)

Mesto Snina stanovuje cenu za krátkodobý prenájom kinosály alebo spoločenskej sály v
Dome kultúry takto:

a) sadzba 30,- €/hod. pre podujatia organizované subjektom pôsobiacim alebo sídliacim v
meste Snina bez výberu vstupného alebo so vstupným v maximálnej výške 5,- €. Pre čas
prípravy pred podujatím a po skončení podujatia sa stanovuje sadzba vo výške 15,€/hod.,
b) sadzba 40,- €/hod. pre podujatia subjektov pôsobiacich alebo sídliacich mimo mesta
Snina, v prípade, že nevyberajú vstupné. Pre čas prípravy pred podujatím a po skončení
podujatia sa stanovuje sadzba vo výške 20,- €/hod.,
c) sadzba 50,- €/hod. pre podujatia organizované subjektom pôsobiacim alebo sídliacim
mimo mesta Snina so vstupným v maximálnej výške 5,-€,
d) sadzba 60,-€/hod. pre podujatia organizované subjektom pôsobiacim alebo sídliacim v
meste Snina so vstupným vyšším ako 5,-€. Pre čas prípravy pred podujatím a po skončení
podujatia sa stanovuje sadzba vo výške 30,- €/hod.,

e) sadzba 80,- €/hod. pre podujatia organizované subjektom pôsobiacim alebo sídliacim
mimo mesta Snina so vstupným vyšším ako 5,-€,
f)

sadzba 150,- €/hod. pre konanie podujatia predvolebnej agitácie (v období pred voľbami,
organizované subjektom zapojeným do volieb) bez ohľadu na výber vstupného.

(2)

Do ceny za prenájom kinosály sú zahrnuté tiež základné osvetlenie priestorov a základné
ozvučenie pracovníkom prenajímateľa, prítomnosť jedného pracovníka prenajímateľa vo
funkcii asistenta protipožiarnej hliadky. V rámci prenájmu sú k dispozícií tiež šatňové
priestory a sociálne zariadenia prislúchajúce ku kinosále.

(3)

Do ceny za prenájom spoločenskej sály je zahrnutá prítomnosť jedného pracovníka
prenajímateľa vo funkcii asistenta protipožiarnej hliadky a k dispozícií sú tiež stoly
a stoličky.

(4)

Pri požiadavke na ozvučenie a osvetlenie podujatia nad rozsah základných služieb (aj
v prípade benefičného podujatia) sa k poplatku za prenájom pripočíta suma určená
odborným pracovníkom MKOS Snina. Na požiadanie je možné poskytnúť službu
prevádzkovania šatne pre úschovu odevov pre účastníkov podujatia za príplatok vo výške
5,- €/hod/os.

(5)

Mesto Snina stanovuje cenu za krátkodobý prenájom spoločenskej sály Domu kultúry na
konanie verejného podujatia so stolovaním do skorých ranných hodín nasledujúceho dňa
vo výške 500,-€ pre všetkých žiadateľov za týchto podmienok: maximálny počet
zúčastnených osôb 200, maximálna dĺžka prenájmu 12 hodín. V cene prenájmu je aj
použitie foyer kina, vypožičanie stolov a stoličiek a použitie miestnosti č. 29.

(6)

V prípade krátkodobého prenájmu spoločenskej sály Domu kultúry na konanie
benefičného podujatia so stolovaním do skorých ranných hodín nasledujúceho dňa
s dobrovoľným vstupným sa prenájom poskytne bezplatne. Finančný výťažok zo
vstupného na takomto podujatí sa venuje konkrétnej osobe alebo zariadeniu. Údaj
o príjemcovi finančného výťažku je povinnou súčasťou žiadosti o prenájom. Organizátor
podujatia je povinný na všetkých materiáloch o podujatí uvádzať text: „Príspevok Mesta
Snina - priestor poskytnutý bezplatne“.

(7)

Mesto Snina stanovuje cenu za krátkodobý prenájom spoločenskej sály Domu kultúry na
konanie neverejného podujatia so stolovaním do skorých ranných hodín nasledujúceho
dňa vo výške 1000,- € pre všetkých žiadateľov za týchto podmienok: maximálny počet
zúčastnených osôb 200, maximálna dĺžka prenájmu 12 hodín. V cene prenájmu je aj
použitie foyer kina, vypožičanie stolov a stoličiek a použitie miestnosti č. 29. Z dôvodu
ochrany majetku mesta pred poškodením sa pre nájomcu ukladá povinnosť uhradiť
vopred depozit vo výške 300,-€, ktorý mu bude po ukončení nájmu vrátený v plnom
rozsahu v prípade odovzdania priestorov v stave v akom mu boli priestory odovzdané na
prenájom.

(8)

Sadzby za prenájom miestnosti č. 29:
a) pre podujatia s výberom vstupného – 12,- €/hod.,
b) pre podujatia bez výberu vstupného – 8,50 €/hod.,
c) pre predajné akcie – 20,- €/hod.

(9)

Sadzby za samostatný prenájom foyer dole alebo foyer kinosály:
a) pre podujatia s výberom vstupného – 40,- €/hod.,
b) pre podujatia bez výberu vstupného – 30,- €/hod.,
c) pre predajné akcie foyer pred kinosálou – 50,- €/hod. pre predajné akcie foyer za
pokladňou kina – 45,- €/hod.

(10) Nájomca (žiadateľ) požiada o krátkodobý prenájom nehnuteľného majetku MKOS Snina
formou písomnej žiadosti adresovanej Mestskému kultúrnemu a osvetovému stredisku
v Snine na základe predchádzajúceho ústneho dohovoru o termíne konania. Zamestnanec
MKOS Snina podľa požiadaviek uvedených v žiadosti zabezpečí technické, priestorové
a materiálne podmienky prenájmu.
(11) O prenájme majetku mesta v Dome kultúry Snina sa uzatvára písomná Zmluva o nájme
nebytových priestorov, ktorá musí byť v súlade s týmto VZN a s VZN o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina.
(12) Súčasťou zmluvy o nájme je Protokol o prebratí a odovzdaní nehnuteľného majetku
MKOS Snina na krátkodobý prenájom. Nájomca i zástupca prenajímateľa svojimi
podpismi na tomto protokole potvrdia stav priestorov v čase pred prenájmom a po
uskutočnení prenájmu. Po skončení dohodnutého prenájmu v stanovenom termíne
prevezme zamestnanec prenajímateľa od nájomcu predmet nájmu.
(13) Za akékoľvek škody, ktoré vznikli v súvislosti s prenájmom nehnuteľného majetku mestu,
nájomcovi, prípadne tretím osobám, zodpovedá v súlade s platnou právnou úpravou
(zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) nájomca a hradí
ich v plnom rozsahu.
(14) Pri krátkodobom prenájme nebytových priestorov Domu kultúry v Snine vyžaduje
prenajímateľ uhradenie poplatku stanoveného podľa cenníka vopred, pred konaním
podujatia, podľa údajov a v termíne určenom v Zmluve o nájme. Pre poplatok za
prenájom nebude vystavená faktúra. Priestory poskytne prenajímateľ nájomcovi na
prenájom až po overení splnenia si tejto povinnosti.
8.

Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 7a
Krátkodobý prenájom nebytových priestorov v kaštieli Snina
(1)

-

Mesto Snina stanovuje cenu za krátkodobý prenájom vstupnej sály alebo spoločenskej
sály v historickej budove kaštieľa Snina takto:
a) bezplatne
pre podujatia s benefičným charakterom, ktoré majú humanitný alebo dobročinný cieľ
a s dobrovoľným vstupným. Finančný výťažok zo vstupného sa na takomto podujatí
venuje konkrétnej osobe alebo zariadeniu. Údaj o príjemcovi finančného výťažku je
povinnou súčasťou žiadosti o prenájom. Organizátor podujatia je povinný na všetkých
materiáloch o podujatí uvádzať text: „Príspevok Mesta Snina - priestor poskytnutý
bezplatne“; čas na prípravu benefičného podujatia (na generálku) sa vymedzuje
maximálne na dĺžku trvania samotného podujatia,

-

-

b)
c)

d)

e)

9.

podujatia škôl, školských zariadení a tiež iných organizácií pôsobiacich v meste Snina za
podmienky, že organizátor nevyberá vstupné; čas na prípravu podujatia (na generálku) sa
vymedzuje maximálne na dĺžku trvania samotného podujatia;
pre podujatia organizované Zborom pre občianske záležitosti a pre podujatia pod záštitou
primátorky Mesta Snina (prijatia a ocenenia športovcov, osobností, skupín a i., ktoré sa
svojou činnosťou zaslúžili o rozvoj a reprezentáciu mesta)
sadzba 40,-€ pre podujatia škôl, školských zariadení a tiež iných organizácií pôsobiacich
v meste Snina, ak organizátor vyberá vstupné,
sadzba 50,- €/hod. pre podujatia organizované subjektom iným ako uvedeným v § 7aods.
(1) písm. b) (s výnimkou podujatí s charakterom predvolebnej agitácie) ak organizátor
nevyberá vstupné,
sadzba 60,-€/hod. pre podujatia organizované subjektom iným ako uvedeným v § 7aods.
(1) písm. b) (s výnimkou podujatí s charakterom predvolebnej agitácie) ak organizátor
vyberá vstupné,
sadzba 300,- €/hod. pre podujatia s charakterom predvolebnej agitácie v období pred
voľbami, organizované subjektom zapojeným do volieb bez ohľadu na výber vstupného.

(2)

Do ceny krátkodobého prenájmu priestorov historickej budovy Kaštieľa je zahrnuté
základné ozvučenie a prítomnosť jedného pracovníka prenajímateľa vo funkcii asistenta
protipožiarnej hliadky. V rámci prenájmu sú k dispozícií stoly a stoličky, ktoré tvoria
súčasť kaštieľa.

(3)

V prípade, že organizátor vyžaduje pre podujatie použitie stolov a stoličiek potrebných
tiež z budovy Domu kultúry Snina, za ich použitie zaplatí podľa sadzieb platných pre
prenájom hnuteľného majetku MKOS Snina uvedených v tomto VZN.

(4)

Pre krátkodobý prenájom priestorov kaštieľa Snina platia obdobne ustanovenia uvedené
pre krátkodobý prenájom Domu kultúry Snina v § 7, ods. 10 až ods. 14.

§ 8, ktorý znie:
(1) Za akcie konané mimo domu kultúry sa považujú podujatia, ktoré sa konajú na verejnom
priestranstve mesta Snina za spoluúčasti mesta.
(2) Mesto Snina ako spoluorganizátor poskytuje hlavnému organizátorovi na čiastočnú
úhradu nákladov spojených s konanou akciou finančnú dotáciu v zmysle VZN
o podmienkach poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu
mesta Snina.
(3) Hlavný organizátor je povinný uhradiť všetky náklady spojené s konanou akciou v plnom
rozsahu vrátane výdavkov MKOS (napr. ozvučenie, prenájom hnuteľného majetku...)
vopred.
(4) Pri spoločenských akciách konaných na námestí Centrum, ak je mesto organizátorom
alebo spoluorganizátorom, je prenájom pozemku za účelom poskytovania služieb na
organizovanom podujatí bezplatný.
sa mení vrátane názvu a po zmene znie:
Podujatia konané mimo Domu kultúry
(1)

Za podujatia konané mimo budovy Domu kultúry a kaštieľa Snina sa považujú
podujatia, ktoré sa konajú na verejných priestranstvách mesta Snina (centrum mesta, areál

pri kaštieli Snina, Historický park). MKOS Snina môže byť hlavný organizátor takéhoto
podujatia alebo jeho spoluorganizátor.

10.

(2)

Ak je Mestské kultúrne a osvetové stredisko Snina spoluorganizátor podujatia,
s hlavným organizátorom podujatia uzatvorí zmluvu o spolupráci, ktorá presne
špecifikuje rozsah spoluúčasti.

(3)

Nespevnené plochy v areáli kaštieľa sú súčasťou reprezentačného vzhľadu kaštieľa Snina
a priľahlého Historického parku a sú tvorené nepretržite upravovaným trávnatým
povrchom, vyžadujúcim náklady na udržanie jeho zdravej kondície. Nevyhnutnosť
použitia týchto plôch pre konanie podujatia je potrebné posúdiť po dohode oboch strán
podľa charakteru podujatia.

§ 9 ods. (1) a ods. (2), ktoré znejú:
(1) Mesto Snina stanovuje minimálnu cenu za krátkodobý prenájom zasadacej miestnosti
a ostatných miestností v budove Mestského úradu Snina takto:
Pracovný deň
Deň pracovného pokoja
a) neziskové organizácie
a záujmové združenie
občanov
3,50 €/hod.
5,00 €/hod.,
b) politické strany a hnutia
15,00 €/hod.
20,00 € /hod.,
c) podnikateľské subjekty
16,60 €/hod.
25,00 €/hod.,
(2) O znížení alebo odpustení poplatkov podľa ods. 1. môže rozhodnúť len mestské
zastupiteľstvo.
sa menia a po zmene znejú:
(1) Mesto Snina stanovuje minimálnu cenu za krátkodobý prenájom zasadacej miestnosti
a ostatných miestností v budove Mestského úradu Snina takto:
Pracovný deň
Deň pracovného pokoja
a) neziskové organizácie
a záujmové združenie
občanov
5,00 €/hod.
10,00 €/hod.,
b) politické strany a hnutia
20,00 €/hod.
30,00 € /hod.,
c) podnikateľské subjekty
20,00 €/hod.
30,00 €/hod..
(2) O znížení alebo odpustení poplatkov podľa ods. 1 môže rozhodnúť primátor mesta

11. Mení sa celé znenie § 11, ktoré po zmene znie:
§ 11
Prenájom mobilného pódia
(1)

Mesto Snina stanovuje cenu za prenájom mobilného pódia, dielov pódia a strešnej
konštrukcie s prekrytím bez montáže, dopravy a demontáže za jednu výpožičku, pričom
maximálna doba trvania jednej výpožičky je 3 dni, takto:
a) pre školy, školské zariadenia a tiež organizácie pôsobiace v meste Snina:
- mobilné pódium
250,00 €
- strešná konštrukcia s prekrytím
150,00 €
b) pre iné organizácie ako sú uvedené v § 11 ods. (1) písm. a):
- mobilné pódium
500,00 €
- strešná konštrukcia s prekrytím
300,00 €
c) prenájom časti (dielov) pódia
l kus /15,00 €

d) pre podujatia s benefičným charakterom s dobrovoľným
vstupným - Údaj o príjemcovi finančného výťažku
je povinnou súčasťou žiadosti o prenájom. Organizátor
podujatia je povinný na všetkých materiáloch o podujatí
uvádzať text: „Príspevok Mesta Snina –pódium
poskytnuté bezplatne“.

bezplatne

(3) Pre prenájom hnuteľného majetku MKOS Snina platia obdobne ustanovenia uvedené pre
krátkodobý prenájom nebytových priestorov Domu kultúry Snina - § 7 ods. 10 až ods.
14.Pri krátkodobom prenájme hnuteľného majetku Domu kultúry v Snine vyžaduje
prenajímateľ uhradenie poplatku stanoveného podľa cenníka vopred, pred uskutočnením
prenájmu, podľa údajov a v termíne určenom v Zmluve o nájme. Pre poplatok za
prenájom nebude vystavená faktúra. Hnuteľný majetok poskytne prenajímateľ nájomcovi
na prenájom až po overení splnenia si tejto povinnosti.
12. Mení sa § 12 písm. h), ktoré po zmene znie:
h) pivný set (1 skladací stôl a 2 skladacie lavičky) - mimo DK - sadzba 10,50 €.
13.

§ 14 ods. (4), ktorý znie:
(4) Školy a školské zariadenia môžu prenajímať nehnuteľný a hnuteľný majetok mesta, ktorý
majú v správe, iba za podmienok a sadzieb v zmysle tohto VZN a iných platných
príslušných VZN mesta, pričom platí, že:
j) v prípade dlhodobého nájmu štatutárny zástupca školy a školského zariadenia môže
uzatvoriť nájomnú zmluvu až po písomnom schválení jej návrhu primátorom. Pred
predložením návrhu zmluvy na schválenie primátorovi súlad návrhu zmluvy s týmto
VZN preverí oddelenie právne, správy majetku a služieb. Škola a školské zariadenie
je povinné bezodkladne po uzavretí takejto nájomnej zmluvy odstúpiť jej kópiu na
mestský úrad,
k) v prípade krátkodobého nájmu mesto Snina poveruje schvaľovaním návrhov zmlúv
riaditeľov škôl a školských zariadení pri dodržaní sadzieb určených týmto VZN.“
sa mení a po zmene znie:
(4) Školy a školské zariadenia môžu prenajímať nehnuteľný a hnuteľný majetok mesta, ktorý
majú v správe, iba za podmienok a sadzieb v zmysle tohto VZN a iných platných
príslušných VZN mesta, pričom platí, že:
a) v prípade dlhodobého nájmu štatutárny zástupca školy a školského zariadenia môže
uzatvoriť nájomnú zmluvu až po písomnom schválení jej návrhu primátorom. Pred
predložením návrhu zmluvy na schválenie primátorovi súlad návrhu zmluvy s týmto
VZN preverí oddelenie školstva. Škola a školské zariadenie je povinné bezodkladne
po uzavretí takejto nájomnej zmluvy odstúpiť jej kópiu na mestský úrad,
b) v prípade krátkodobého nájmu mesto Snina poveruje schvaľovaním návrhov zmlúv
riaditeľov škôl a školských zariadení pri dodržaní sadzieb určených týmto VZN.

14.

Vypúšťa sa SIEDMA ČASŤ NÁJOM MESTSKÝCH BYTOV, t. j. § 22 až § 25.

15.

Mení sa nadpis ÔSMA ČASŤ na nadpis SIEDMA ČASŤ a § 26 sa prečísli na § 22.

16.

Mení sa nadpis DEVIATA ČASŤ na nadpis ÔSMA ČASŤ a § 27 sa prečísli na § 23.

Čl. II.
Záverečné ustanovenie
Tento doplnok schválilo Mestské zastupiteľstvo v Snine na zasadnutí dňa 07. 11. 2019 uznesením
č. 127/2019 a nadobúda účinnosť dňa 23. 11. 2019.

Ing. Daniela Galandová
primátorka mesta

