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OBEC Plavnica,  065 45  Plavnica 121 

 
 

Dodatok č. 1 
k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol zverený 

Obci Plavnica  

___________________________________________________________ 
 

     Obecné zastupiteľstvo v Plavnici na svojom zasadnutí dňa 20.05.2015 rozhodlo uznesením 

číslo 30/2015 o zmene a doplnení Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce 

a s majetkom štátu, ktorý bol zverený Obci Plavnica (ďalej len Zásady) zo dňa 9.12.2014 

nasledovne: 

 

 

1. Článok VI. po zmene a  doplnení znie : 

 

 

Článok VI. 

Krátkodobý prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce 

 

1. Pre uspokojovanie kultúrnych, spoločenských a športových potrieb občanov, na 

organizovanie verejnoprospešných podujatí a schôdzkovej činnosti politických strán a hnutí, ako aj 

ďalších činností právnických a fyzických osôb môže obec poskytnúť do krátkodobého nájmu:  

 

a)  priestory v objekte Kultúrny dom v Plavnici, 

b)  priestory v objektoch Základnej školy s materskou školou Plavnica. 

 

2. Platby za prenájom nebytových priestorov sú uvedené v prílohe č.1 týchto zásad. 

  

 

 

2. Zásady sa dopĺňajú o Prílohu č. 1 s názvom:  
Platby za krátkodobý prenájom priestorov v objekte Kultúrny dom v Plavnici a priestorov 

v objektoch Základnej školy s materskou školou Plavnica. (viď. Príloha č.1) 

 

 

 

 

V Plavnici, dňa 20.05.2015 

 

 

 

                                                                                                            Rastislav Grich 

                                                                                                              starosta obce 
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OBEC Plavnica,  065 45  Plavnica 121 

 
Príloha č. 1 k Zásady hospodárenia a nakladania  

s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol zverený 
Obci Plavnica 

 

Platby za krátkodobý prenájom 
 priestorov v objekte Kultúrny dom v Plavnici 

 a  priestorov v objektoch Základnej školy s materskou školou Plavnica 

______________________________________________________________ 

 

 

1. Kultúrny dom 

 

Občania Plavnice -  Spoločenské organizácie a súbory organizované v Plavnici – bezplatne.   

 

Občania a firmy z iných obcí 

- 6,00 € /hod.  

- 16,60 € pre výpredaje nad 4 hod. 

 

        Platby za prenájom priestorov v KD sa vykonávajú v hotovosti do pokladne obce alebo na 

základe vystavenej faktúry na účet obce. 

 

2. Základná škola s materskou školou Plavnica:  

 
        Základné ustanovenie  

       Budovy, stavby  v areáli základnej školy s materskou školou sú v správe rozpočtovej organizácie 

Základná škola s materskou školou Plavnica /ďalej ako ZŠ s MŠ/, kde Obec Plavnica ako 

zriaďovateľ určuje výšku za prenájom priestorov. Zmluvy o pravidelnom nájme uzatvorí ZŠ s MŠ 

priamo s nájomcom a nájomne odvedie na príjmový účet. Zriaďovateľ si vyhradzuje právo určiť  

použitie týchto príjmov podľa potreby najmä na údržbu, rekonštrukciu prenajímaných priestorov.  

Toto právo použitia prostriedkov z nájmu  môže určiť aj starosta obce. 

 
2.1.  Telocvičňa 

 

a) Registrovaní a neregistrovaní športovci v kluboch a organizáciách v Obci Plavnica (futbal, 

volejbal, aerobik, hasiči), ktorí reprezentujú Obec Plavnica minimálne na úrovni okresu 

Stará Ľubovňa a svojou činnosťou podporujú rozvoj mládežníckeho športu v obci – 

bezplatne. 

 

b) Ostatní občania Plavnice: 

 

- do 4 osôb:  4,00 € /hod. + 1,00 € (jeden bojler, max.160 litrov) 

- nad 4osoby:  6,00 € /hod. + 1,00 € (dva bojlery, max. 320 litrov) 

 

c)  Občania z iných obcí: 

- do 4 osôb:  6,00 € /hod. + 1,00 € (jeden bojler, max.160 litrov) 

- nad 4 osoby:  9,00 € /hod. + 1,00 € (dva bojlery, max. 320 litrov) 
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          Organizačné zabezpečenie 

        Rozvrh využitia telocvične, ako aj určenie zodpovedných osôb dohodne starosta s riaditeľom 

školy na príslušný rok. Zodpovedné osoby písomné potvrdia prevzatie kľúčov a dodržiavanie 

prevádzkového poriadku telocvične, ktorý musí byť vyvesený na viditeľnom mieste v priestorov 

telocvične. V prípade porušovania a nedodržiavania prevádzkového poriadku telocvične, riaditeľ 

okamžite písomné upozorní zodpovednú osobu a dá na vedomie  starostovi obce Plavnica. Po treťom 

opakovanom upozornení  a neprijatí opatrení zo strany zodpovednej osoby, môže riaditeľ školy 

zrušiť prenájom a bezplatné využívanie priestorov telocvične. O zrušení prenájmu, alebo bezplatného 

využitia priestorov telocvične  informuje riaditeľ školy písomne zriaďovateľa do 7 dní. 

 

      Platby za prenájom priestorov telocvične sa vykonávajú v hotovosti do pokladne školy alebo na 

základe vystavenej faktúry / aj keď je podpísaná zmluva / na  príjmový účet školy. 

 
2.2.  Priestory v objekte základnej školy 

 

- Triedy bez interaktívnej tabule: 3,50 € /hod 

- Triedy s interaktívnou tabuľou: 5,00 € /hod 

- Počítačová učebňa: 8,50 € /hod 

- Triedy a priestory, ktoré využívajú elokované pracoviská ZUŠ: 1,00 € /rok 

(Základná umelecká škola Jána Melkoviča, Súkromná základná umelecká škola) 

 

       Platby za prenájom priestorov základnej školy sa vykonávajú v hotovosti do pokladne školy 

alebo na základe vystavenej faktúry /aj keď je podpísaná zmluva/ na príjmový účet školy. 

 
2.3.  Priestory jedálne a materskej školy 

- Triedy a priestory MŠ – 4,00 € /hod 

- Priestory školskej jedálne  - pre prípad spoločenskej akcie  – 5,00 € /hod. 

 

      Platby za prenájom priestorov jedálne a materskej školy sa vykonávajú v hotovosti do pokladne 

školy alebo na základe vystavenej faktúry /aj keď je podpísaná zmluva/ na príjmový účet školy. 

 

 

 

V Plavnici, dňa 20.05.2015 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Rastislav Grich 

                                                                                                             starosta obce 


