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Námestie slobody č. 32, 020 61 Lednické Rovne

Smernica č. 1/2019
upravujúca prenájom telocvične a multifunkčného ihriska
pri ZŠ Eduarda Schreibera v Lednických Rovniach

Schválené uznesením OZ v Lednických Rovniach:
Uznesenie OZ č.: 35/2019-6
Dňa :

27.06.2019

Mgr. Marian H o r e č n ý
starosta obce
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Obec Lednické Rovne
SMERNICA
na prenájom telocvične a ihriska
I.
Rozsah pôsobnosti
1. Smernica sa vzťahuje na prenájom telocvične a viacúčelového ihriska na Základnej
škole Eduarda Schreibera, Ul. Schreiberova 372, 020 61 Lednické Rovne medzi
prenajímateľom a užívateľom.
2. Pri prenájme telocvične a ihriska je stanovená výška nájomného v 1 hodinových
sadzbách.
3. V cene prenájmu je zahrnuté použitie šatní, spŕch a sociálnych zariadení telocvične.

II.
Spôsob prenájmu
1. Spôsob dohodnutia prenájmu:
a) osobne
b) telefonicky na tel.č. 0904 833 729
2. Prenájom môže byť:
a) jednorázový na určitý čas
b) dlhodobý najdlhšie na 12 mesiacov

III.
Podmienky prenájmu
1. Prenájom sa uskutočňuje medzi prijímateľom a užívateľom na základe:
a) písomnej žiadosti
b) osobného dohovoru
2. Prenajímateľ (skupina) musí mať určenú dospelú osobu, ktorá je zodpovedná za:
- dohodnutie prenájmu
- ochranu majetku športového areálu a prenajatých priestorov
- poriadok po ukončení podujatia
- finančné vyrovnanie
3. Cenník prenájmu sa stanovuje nasledovne:
1 hodina
10,- €
4. V nájomnom je zahrnuté poskytovanie šatní, hygienických zariadení, vody a svetla
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5. Práva a povinnosti spojené s prenájmom ihriska a telocvične:
a) pri dlhodobom prenájme sú súčasťou nájomnej zmluvy
b) pri krátkodobom prenájme ústne poučenie
6. Nájomnú zmluvu s prenajímateľom uzatvára riaditeľka školy.

IV.
Záverečné ustanovenia
1. Tieto pravidlá sú záväzné pre všetkých prenajímateľov ako aj pre užívateľa
2. Podmienky prenájmu boli schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Lednické
Rovne uznesením č. 35/2019-6 zo dňa 27.06.2019 a platnosť nadobúdajú dňom
01.09.2019.

V Lednických Rovniach, dňa 28.06.2019

Mgr. Marian Horečný
starosta obce

