Stanovenie nájomného pri krátkodobom prenájme
1) Cena za krátkodobý prenájom nebytových priestorov vymedzených v § 2 tohto VZN sa
stanovuje nasledovne:
a) prenájom sály Kultúrneho domu s využitím kuchyne a príslušného inventáru
svadba/rodinná oslava
FO s trvalým pobytom na území obce ......................... 200,00 € (bez vykurovania)
FO s trvalým pobytom na území obce ......................... 250,00 € (s vykurovaním)
FO s trvalým pobytom mimo územia obce ................... 400,00 € (bez vykurovania)
FO s trvalým pobytom mimo územia obce ................... 500,00 € (s vykurovaním)
V cene prenájmu je zahrnutý prenájom sály (vrátane javiska, vstupných priestorov, sociálnych
zariadení) od piatka do nedele do 12.00 hodiny.
b) prenájom sály Kultúrneho domu s využitím kuchyne a príslušného inventáru
kar
FO s trvalým pobytom na území obce ......................... 80,00 €
FO s trvalým pobytom mimo územia obce ................... 100,00 €
c) prenájom sály Kultúrneho domu s využitím kuchyne a príslušného inventáru
ples / zábava / spoločenská akcia
záujmová/spoločenská organizácia, občianske združenie so sídlom na území obce
s vykurovaním ................................................................ bezplatne
bez vykurovania ............................................................. bezplatne
ples / zábava / diskotéka/ stužková alebo spoločenská akcia s vyberaním vstupného
FO, FO podnikateľ, PO, záujmová/spoločenská organizácia, občianske združenie so sídlom
mimo územia obce
s vykurovaním ............................................................... 350,00 €
bez vykurovania ............................................................ 300,00 €
V cene krátkodobého prenájmu priestorov za účelom usporiadania plesu/zábavy je zahrnutý
prenájom sály (vrátane javiska, vstupných priestorov, sociálnych zariadení) od piatka do
nedele do 12.00 hodiny.
d) sála Kultúrneho domu (vrátane javiska, vstupných priestorov, sociálnych zariadení) bez
využitia kuchyne a príslušného inventáru (bez vykurovania)
100,00 €/deň pre PO alebo FO podnikateľa na prezentáciu svojich výrobkov, služieb a tovaru
pre občanov a administratívne účely,
e) sála Kultúrneho domu (vrátane javiska, vstupných priestorov, sociálnych zariadení) bez
využitia kuchyne a príslušného inventáru (vrátane vykurovania)
150,00 €/deň pre PO alebo FO podnikateľa na prezentáciu svojich výrobkov, služieb a tovaru
pre občanov a administratívne účely,

f) sála Kultúrneho domu (vrátane javiska, vstupných priestorov, sociálnych zariadení) za
účelom prípravy prenajatých priestorov (ples, zábava, svadba, stužková, rodinná
oslava) - bez vykurovania
30,00 €/deň pre FO s trvalým pobytom na území obce
50,00 €/deň pre FO bez trvalého pobytu na území obce
bezplatne / pre záujmovú, spoločenskú organizáciu, občianske združenie pôsobiace na území
obce Vištuk
g) klub/vestibul Kultúrneho domu (vrátane sociálnych zariadení) - bez vykurovania
20,00 €/deň pre FO s trvalým pobytom na území obce
40,00 €/deň pre FO bez trvalého pobytu na území obce
50,00 €/deň pre PO alebo FO podnikateľa na prezentáciu svojich výrobkov, služieb a tovaru
pre občanov a administratívne účely
h) klub Kultúrneho domu (vrátane sociálnych zariadení) – s vykurovaním
35,00 €/deň pre FO s trvalým pobytom na území obce
50,00 €/deň pre FO bez trvalého pobytu na území obce
70,00 €/deň pre PO alebo FO podnikateľa na prezentáciu svojich výrobkov, služieb a tovaru
pre občanov a administratívne účely.
2) V cene za krátkodobý prenájom nebytových priestorov sú už zahrnuté náklady na energie a
upratovanie spojené s užívaním prenajatých priestorov.
3) Predĺženie doby krátkodobého prenájmu nebytových priestorov (sála Kultúrneho domu) v
nedeľu po 12.00 hodine sa započítava ako ďalší deň nájmu, za ktorý bude nájomcovi
účtovaná výška nájmu 50,00 €.
4) Záujmová/spoločenská organizácia, občianske združenie so sídlom na území obce, ktoré si
prenajíma nebytové priestory v Kultúrnom dome (sála, vestibul, klub) na kultúrne,
spoločenské alebo športové podujatie bezplatne, je povinné prenajaté priestory po
ukončení prenájmu odovzdať v stave v akom ich prevzalo a upratané.
5) Rozpočtové a príspevkové organizácie, ktorých zriaďovateľom je obec, majú krátkodobý
prenájom nebytových priestorov za účelom organizovania kultúrnych, spoločenských alebo
športových podujatí poskytnutý obcou bezplatne.

