Poplatky za prenájom nebytových priestorov kultúrnych zariadení obce Veľký Kýr
platné od 1.7.2020 – uzn.č. 30/2020

VKD
Klub dôchodcov
Rodinné oslavy
(miestni obyvatelia)
Pohrebný kar – max. do 8 hodín
(miestni obyvatelia)
Prednášky za účelom reklamy, predaja

bez kuchyne

s kuchyňou

Príplatok vo vykurov.
období

6,- €/hod.

9,- €/hod.

4,- €/hod.

bez poplatku

bez poplatku

bez poplatku

12,- €/hod.

15,- €/hod.

bez kuchyne

s kuchyňou

4,- €/hod.
Príplatok vo vykurov.
období

1x
bez poplatku

1x
bez poplatku

X

X

X

X

X

6,- €/hod

4,- €/hod

Rodinná oslava
(miestni obyvatelia)

7,-€/hod.

12,- €/hod

4,- €/hod.

Pohrebný kar - max. do 8 hod.
(miestni obyvatelia)

X

X

X

Plesy a rôzne akcie organizácií so
vstupným (1 deň)

50,- €

70,- €

X

X

150,- €

17,- €

X

220,- €

33,- €

X

50,- €

X

X

500,- €
+ zábezpeka 200-€

65,- €

X

33,- €

X

33,- €

s kuchyňou
(prípr.hlav.jedla)

Príplatok vo vykurov.
období

X

33,- €

VKD
Veľká sála
Predvolebná kampaň
polit. strany a FO
Verejnoprospešné aktivity miestnych organizácií
na ktorých sa nevyberá vstupné;
schôdze miest. organizácií
Prenájom miestnosti
na voľby

Svadba (l deň)
Svadba (2 dni)
Svadba 3. deň (nedeľa)
Svadba (1 deň pre občana mimo obce)

Diskotéka organizovaná na základe
živnostenského oprávnenia- občan a PO obce
Diskotéka organizovaná na zákl.
živnostenského oprávnenia- FO, PO s trvalým
pobytom mimo obce
VKD
Vestibul
Predajná akcia: 8,00 – 16,00

150,- €
+150,- €
zábezpeka
300,- €
+300,- €
zábezpeka
bez kuchyne

100,- €
+ zábezpeka 70,- € *

* zábezpeka (70 €) sa vráti, ak predajca odovzdá prenajaté priestory v pôvodnom stave
v zmluvne stanovenom čase
Všetky ostatné zábezpeky budú vrátené nasledujúci pracovný deň po uskutočnení akcie, ak budú
prenajaté priestory odovzdané prenajímateľovi bez závad.

Poplatky za prenájom nebytových priestorov kultúrnych zariadení obce Veľký Kýr
platné od 1.7.2020 – uzn.č. 30/2020

MKD
Veľká sála

bez kuchyne

s kuchyňou
(občerstvenie)

s kuchyňou
(prípr.hlav.jedla)

Príplatok vo
vykurov. období

Rodinné oslavy (miestni obyvatelia)

7,- €/hod.

10,- €/hod.

12,- €/hod.

4,- €/hod.

Pohrebný kar – max. do 8 hodín
(miestni obyvatelia)

bez poplatku

bez poplatku

bez poplatku

bez poplatku

Svadba, rodinná oslava
(1 deň)

X

X

140,- €/deň

17,- €

Prenájom miestnosti na voľby

6,- €/hod.

X

X

4,- €/hod.

Svadba (2 dni)

X

X

200,- €

33,- €

Svadba 3. deň (nedeľa)

X

X

50,- €

X

Svadba (1deň ) pre občana mimo
obce

X

X

500,- €
+ zábezpeka 200,-€

65,- €

Prenájom chladiaceho boxu

7,- €/deň

7,- €/deň

7,- €/deň

X

Kultúrny park

Obyvateľ obce

Cudzia FO, PO

Diskotéka alebo tanečná zábava
organizovaná na zákl. živnostenského
oprávnenia, cena je bez energií

200,- €/deň.
+ zábezpeka
200,- €

400,- €/deň
+ zábezpeka 400,€

X

X

