Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Veľké Kapušany č. 146/2018
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkých Kapušanoch v zmysle § 6 ods. 1 a §11 ods 4 písm.
g) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a § 3 zákona č. 500/1991 Zb. o pôsobnosti obcí vo veciach nájmu a podnájmu
nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov a Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Veľké
Kapušany sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení
ktorým sa mení a dopĺňa

Všeobecne záväzné nariadenie č. 110/2011 o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta
Veľké Kapušany (ďalej len nariadenie).

Čl. 1
Nariadenie sa mení a dopĺňa takto:
1. § 6, kategória B sa na konci odseku dopĺňa slovami: ...a neziskových organizáciách
zabezpečujúce sociálne služby pre obyvateľstvo.
2. § 6, kategória F výška nájomného vrátane služieb a užívania spoločných priestorov sa mení
na 70,00 €.
3. § 6, kategória J v časti prenájom miestnosti v mestskom kultúrnom stredisku sa odstraňuje
celá odrážka: Veľká sála pre účely predaja (šatstva, obuvi a pod.) 200,00 €/deň.
4. § 6, kategória J v časti prenájom miestnosti v mestskom kultúrnom stredisku v poslednej
odrážke medzi slová „zariadenia“ a „na“ sa vkladajú slová: ...a kultúrne zoskupenia, resp.
telesá pôsobiace... .
5. § 6, kategória J v nadpise Prevádzkové náklady spojené s užívaním nebytových priestorov
za slovom „priestorov“ sa vkladajú slová: ...výnimkou školských zariadení, kultúrnych telies
a hudobných skupín pôsobiacich na území mesta.
6. § 6, kategória J výška nájomného sa mení:
- Galéria COPUS
- Fotogaléria R. a C. Capa
- Veľká sála
- Foyer I.
- Foyer II.
- Veľká sála KD Veškovce
- Areál KD Veškovce
- Multifunkčná miestnosť TIC

12,00 €/hod.
12,00 €/hod.
24,00 €/hod.
6,00 €/hod.
6,00 €/hod.
12,00 €/hod.
24,00 €/hod.
24,00 €/hod.

- Galéria TIC
- Suterén TIC
- Foyer I. pre účely predaja (šatstva, obuvi a pod.)
- pre všetky školské zariadenia, kultúrne telesá a hudobné
skupiny pôsobiace na území mesta vo všetkých miestnostiach

24,00 €/hod.
12,00 €/hod.
60,00 €/deň
1 €/príležitostná činnosť

7. § 7, odsek 1, písmeno c sa mení takto: každoročnú infláciu vyhlásenú Štatistický úradom
Slovenskej republiky za predchádzajúci rok
Čl. II
Toto nariadenie bolo schválené dňa 25.4.2018 Mestským zastupiteľstvom vo Veľkých
Kapušanoch a účinnosť nadobúda 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta Veľké
Kapušany.

Mgr. Peter Petrikán, v.r.
primátor mesta

