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Zásady užívania „Veľkej zasadačky“ inými subjektmi
V súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov a Zásadami
hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja vydáva Prešovský
samosprávny kraj tieto Zásady užívania Veľkej zasadačky inými subjektmi.
Veľká zasadačka v sídle Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2,
v Prešove, budova zapísaná na LV. č.: 13515, súpis. Č.: 5043, ktorú Prešovský samosprávny
kraj dočasne nebude potrebovať na plnenie svojich úloh, bude využívaná v zmysle týchto zásad
a poskytovaná iným subjektom, ktoré o užívanie veľkej zasadačky požiadajú, bezodplatne
alebo odplatne podľa platného cenníka, ktorý je prílohou č. 1 týchto zásad.
(ďalej len „zasadačka“)
Čl. I
1.
2.

Pre organizácie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti bude Prešovský samosprávny kraj
poskytovať zasadačku na základe zmluvy o výpožičke bezodplatne.
Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja budú hradiť
iba prevádzkové náklady a náklady za upratovanie.
Čl. II

1.
2.
3.
4.

Pre ostatné subjekty je užívanie zasadačky odplatné v súlade s cenníkom, ktorý je prílohou
č. 1 týchto zásad.
Zasadačka sa poskytuje do užívania ostatným subjektom na základe zmluvy
o krátkodobom nájme nebytových priestorov.
K dobe trvania podujatia sa bude pripočítavať ½ hod. na prípravu pred jeho začatím a ½
hodiny po jeho ukončení.
Využívanie zasadačky je možné len v pracovných dňoch od 8:00 – 17:30 hod. V zasadačke
je zakázané konzumovať jedlo a požívať nápoje.
Čl. III

1. Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňa 15.10.2018.
2. Dňom účinnosti týchto zásad strácajú účinnosť Zásady užívania zasadacích miestností
inými subjektmi zo dňa 12.5.2010.

v. r.
V Prešove, dňa 12.10.2018

PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda
Prešovského samosprávneho kraja

Zásady užívania „Veľkej zasadačky“ inými subjektmi

Príloha č. 1

Cenník úhrad za užívanie Veľkej zasadačky

Položka
Nájom

Prevádzkové
náklady

Organizácie
v zriaďovateľskej
pôsobnosti

Ostatné subjekty

0,00 €/hod.

20,00 €/hod

Elektrická energia

5,00 €/hod.

5,00 €/hod.

Vodné, stočné

7,50 €/hod.

7,50 €/hod.

Vzduchotechnika

10,00 €/hod.

18,00 €/hod.

Údržba

3,50 €/hod

3,50 €/hod

Technická podpora

6,00 €/hod

6,00 €/hod

32,00 €/hod

40,00 €/hod

10,00 €

10,00 €

Celkové prevádzkové náklady
Upratovanie (jednorazovo)

v. r.
V Prešove, dňa 12.10.2018

PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda
Prešovského samosprávneho kraja

