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Návrh uznesenia	


Miestne zastupiteľstvo  


schvaľuje


Cenový výmer 
na prenájom  nebytových priestorov a s tým súvisiacich poskytovaných služieb v  Stredisku kultúry BNM 




a/  s pripomienkami

b/  bez pripomienok





























Dôvodová správa

Stredisko kultúry BNM pracuje so schváleným rozpočtom MZ MČ BNM, ktorý mu stanovuje záväzné ukazovatele príjmov a výdavkov. V roku 2013 tvorili vlastné príjmy Strediska kultúry 160 344,43 €, z toho príjmy za prenájom 54 914,40 €, t.j. 34,25 %. Hlavnou náplňou práce SK BNM  je organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí a vzdelávacia činnosť. Priestory organizácia poskytuje iným subjektom najmä preto, aby im umožnila uskutočniť podujatia,  ktoré súvisia s náplňou hlavnej činnosti a nemôže ich z finančných, organizačných alebo praktických dôvodov organizovať vo vlastnej réžii. Zároveň však je schopná participovať širokou paletou doplnkových služieb.  
Ceny uvedené v v cenovom výmere sú kalkulované  v súlade so Zákonom č.18/96 Z.z. a Vyhlášky č. 87/96, o cenách vzhľadom na plánované príjmy Strediska kultúry BNM, priemernú ročnú obsaditeľnosť priestorov, podiel priamych a nepriamych nákladov pripadajúcich na činnosť spojenú s poskytovaním priestorov a služieb. Rozpätie cien umožňuje zohľadniť súlad podujatia organizovaného nájomcom s hlavným predmetom činnosti Strediska kultúry, záujmom zriaďovateľa, ako aj typom klienta /podnikateľský subjekt, škola a pod./. Zároveň prihliada ku komerčnému využitiu predmetu prenájmu. Cenový výmer je zostavený aj vzhľadom k cenám, ktoré za obdobné priestory a služby požadujú iné subjekty tak, aby bola pri tejto činnosti zachovaná konkurencieschopnosť.  
Stredisko kultúry poskytuje základným a materským školám zriadeným MZ MČ BNM, ktoré organizujú podujatia pre svoje deti a ich rodičov, najnižšie ceny nájmu a s tým súvisiacich služieb, podľa cenového výmeru.











 C E N O V Ý   V Ý M E R 

na prenájom nebytových priestorov a tým súvisiacich poskytovaných služieb v  Stredisku kultúry BNM 


Veľká spoločenská sála 
Má k dispozícii priestranné javisko (10 x 6 m), na ktorom môžu vystupovať aj väčšie súbory, orchestre a divadlá. V sále je možnosť premietať filmy a používať aj ďalšiu techniku (video, veľkoplošné video,  diaprojektor, DVD, CD javiskové osvetlenie, všestranné ozvučenie a pod.). 
Stoličková kapacita na filmy, divadlá, besedy, koncerty a pod., je 350 miest. 
Usporiadanie sály so stolovým sedením na rôzne spoločenské podujatia, konferencie, plesy, tanečné večery a pod., je kapacita sály 220 miest. K dispozícii je tanečný parket (10 x 5m). 

Ceny uvedené vo výmere sú kalkulované  v súlade so Zákonom č.18/96 Z.z. a Vyhlášky  
č. 87/96, ktorou sa vykonáva zákon o cenách,  vzhľadom na plánované príjmy Strediska kultúry BNM, priemernú využiteľnosť priestorov, podiel priamych a nepriamych nákladov pripadajúcich na činnosť spojenú s poskytovaním priestorov a služieb. Ceny sú stanovené aj podľa poskytovaného priestoru, usporiadania sály, jeho rozsahu, objednaných služieb a času. 

CENY PRENÁJMOV A SLUŽIEB

Stredisko kultúry BNM, Vajnorská 21

Veľká spoločenská sála bez zariadenia (max. 400 osôb) ...........27,00 € - 30,00 € za hodinu
Veľká spoločenská sála so stoličkovým uspor. (max. 350 osôb).30,00 € - 35,00 € za hodinu
Veľká spoločenská sála so stolovým uspor. (max. 220 osôb) ....34,00 € - 45,00 € za hodinu     
Veľká spoločenská sála - divadlo, kabaret, koncert, spoločenská zábava, plesy, agentúrne 
akcie a atď. ................................................................................... 85,00 € - 95,00 € za hodinu 
Malá spoločenská sála so stoličkovým sedením (max. 70 osôb).15,00 € - 25,00 € za hodinu
Malá spoločenská sála so stolovým usporiadaním .....................................30,00 € za hodinu
Malá zrkadlová sieň (cca 40 osôb) ..............................................12,00 € - 15,00 € za hodinu  
Vestibul (hala) .................................................................................9,00 € - 10,00 € za hodinu
Učebne a miestnosť prepojenú s malou spoločenskou sálou (používané aj ako šatne pre umelcov - max. 20 osôb)............................................................9,00 € - 10,00 € za hodinu
Galéria – na semináre, besedy a pod.  (max 40 osôb) .................10,00 € - 13,00 € za hodinu
Galéria – na výstavy..............................................................................od 70,00 € na 2 týždne



Dom kultúry Kramáre, Stromová 18

Sála s javiskom bez zariadenia ....................................................27,00 € - 30,00 € za hodinu
Sála s javiskom so stoličkovým usporiadaním (180 osôb)............30,00 € - 35,00 € za hodinu
Sála s javiskom so stolovým usporiadaním (120 osôb)................34,00 € - 45,00 € za hodinu
Sála s javiskom na koncerty a spoločenské podujatia .................85,00 € - 95,00 € za hodinu
Klubovňa - učebňa (10 – 20 osôb) ..............................................	12,00 € - 15,00 € za hodinu
Učebňa (cca 5 – 6 osôb)  ................................................................8,50 € - 10,00 € za hodinu

Cenový výmer sa nevzťahuje na dlhodobý prenájom priestorov, ktoré sú počas platnosti nájomnej zmluvy vo výhradnom využívaní nájomcu. Tieto zmluvy sú kalkulované individuálne podľa charakteru priestorov a ich využitia.

Služby v SK BNM a DK Kramáre:

Upratovanie počas akcie, uvádzacia služba a pod............................2,00 € -  6,00 € za hodinu
Zapožičanie obrusov (v rôznych farbách), poskytnutie panelov, svietnikov, spotrebného materiálu, sviečky a pod. ....................................................................1,50 € - 4,00 € za kus
Ozvučenie (mikrofóny, zosilňovače,  prehrávače, rôzne zvukové efekty, mixpult,reproduktory, odposluchy, zvukára), špeciálne osvetlenia a pod. ........................10,00 € - 50,00 € za hodinu
Zapožičanie DVD,CD,PC, ............................................................................18,50 €  za hodinu
Klavír, plátno na premietanie, panel mimo priestorov SK BNM..................od 3,00 € za hodinu
Vstup do elektrickej siete (ozvučenie, osvetlenie,..)....................................0,75 € za kWh/hod.  
Šatniarka................................................................................................... ....2,00 €  za  hodinu
Hasič (podľa platných predpisov)  ...................................................................2,50 € za hodinu
Zabezpečenie servisného bufetu (DK Kramáre)..............................................5,00 € za hodinu

Stredisko kultúry poskytuje základným a materským školám zriadeným MZ MČ BNM, ktoré organizujú podujatia pre svoje deti a ich rodičov, najnižšie ceny nájmu a s tým súvisiacich služieb, podľa cenového výmeru.

Uvedené priestory  poskytujeme v čase od 8,00 hod. do 22,00 hod., po 22,00 hod. je potrebný súhlas starostu MČ BNM.                                                                                                                              
Služby v sobotu, nedeľu  a vo  sviatok poskytujeme za príplatok v zmysle platných predpisov.
Ku skutočnému času podujatia pripočítavame  jednu hodinu ako manipulačný čas (pol hodina pred  a  pol hodina po) na prípravu techniky, príchody a odchody účastníkov, hostí, organizátorov, atď..











POVINNOSTI NÁJOMCU

Pri podujatiach pre verejnosť je objednávateľ priestorov povinný v zmysle Zákona č. 96/91 o verejných kultúrnych podujatiach splniť si oznamovaciu  povinnosť na referáte kultúry Miestneho úradu Bratislava Nové Mesto, Junácka l., pri hudobnej produkcii požiadať Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA) o povolenie používať hudobné diela, resp. ochrannú autorskú spoločnosť (LITA) o udelenie povolenia na usporiadanie predstavenia. 

Objednávateľ sa zaväzuje, že vyvesovanie transparentov a vylepovanie  propagačných  materiálov sa uskutoční v zmysle nariadení  Magistrátu hl. mesta SR, resp. Miestneho zastupiteľstva  Bratislava-Nové Mesto podľa  VZN č. 4/96 § 4, len na miestach na to určených. Dôsledky za porušenie nariadení znáša objednávateľ.
Z bezpečnostných dôvodov nie je možné prekročiť kapacitu jednotlivých priestorov. V prípade vyššej účasti ako je uvedené, môže byť podujatie  zrušené. Poskytovateľ uzatvorí s každým objednávateľom  písomnú zmluvu o poskytnutí nebytových priestorov pred konaním akcie. Objednávateľ je povinný užívať priestor riadnym spôsobom, výlučne na účel, na ktorý mu bol poskytnutý a v plnom rozsahu zodpovedá za prípadnú ním spôsobenú škodu na majetku  poskytovateľa, ktorú v plnej výške uhradí.


