
 

Mestský úrad Poprad / Oddelenie správy bytov, nebytových priestorov a majetku mesta 

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3 , 058 01 Poprad 

Žiadosť o jednorazový prenájom nebytových priestorov  
Domu kultúry v Poprade 

Poskytovateľ: Mestský úrad Poprad – oddelenie správy bytov a nebytových priestorov 

a majetku mesta 

Žiadateľ: ..................................................................................................................................... 

Sídlo: ........................................................................................................................................... 

IČO / Rod. číslo: ........................................................................................................................ 

Kontakt: 

Meno: ............................................................................................................................................ 

Tel. č.: ............................................................................................................................................  

E-mail: ........................................................................................................................................... 

Žiadam o prenájom nebytových priestorov (hodiace sa zaškrtnite): 

☐ Divadelná sála DK Poprad      ☐Klub zóna DK Poprad      ☐Divotvorná scéna DK Poprad 

V žiadosti je zahrnutý prenájom šatni a parkovacieho miesta. 

 

Dátum a čas konania podujatia (dd.mm.rrrrr / čas): .................................................. 

Čas príchodu pred začatím podujatia(príprava): .................................................... 

Čas na demontáž: .................................. 

Špecifikácia /Názov / Typ podujatia: 

  

 

 ☐Výber vstupného   €                      ☐ Bez vstupného 

 

Technické požiadavky: 

Zvuk:   

 

 

Svetlo:   

 

 

Iné:   

 

 

 



 

Mestský úrad Poprad / Oddelenie správy bytov, nebytových priestorov a majetku mesta 

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3 , 058 01 Poprad 

 

1. Žiadosť na jednorazový prenájom môže žiadateľ bez sankcií zobrať späť len z osobitných 
dôvodov (oficiálny úradný zákaz, epidémia alebo živelná pohroma). Späťvzatie s uvedením 
dôvodu sa oznamuje preukázateľným spôsobom, s účinkami späťvzatia žiadosti na jedno-
razový prenájom ku dňu doručenia späťvzatia žiadosti poskytovateľovi jednorazového 
prenájmu. 

2. Žiadateľ na základe sadzobníka účinného od 1.1.2023 je v prípade späťvzatia žiadosti            
na jednorazový prenájom povinný uhradiť poskytovateľovi finančnú sankciu nasledovne : 

 
a/ v prípade späťvzatia žiadosti na jednorazový prenájom v lehote do 14 kalendárnych dní      

pred termínom realizácie prenájmového podujatia uhradí poskytovateľovi 50 EUR na účet 
poskytovateľa vo Všeobecnej úverovej banke, a. s. IBAN: SK75 0200 0000 0000 2452 4562 
na základe vystavenej faktúry, 

 

b/ v prípade  späťvzatia žiadosti na jednorazový prenájom v lehote kratšej ako 14 kalendárnych 
dní pred termínom realizácie prenájmového podujatia uhradí poskytovateľovi 100 EUR        
na účet poskytovateľa vo Všeobecnej úverovej banke, a. s. IBAN: SK75 0200 0000 0000 
2452 4562 na základe vystavenej faktúry, 

 

c/  v prípade späťvzatia žiadosti na jednorazový prenájom v deň realizácie prenájmového 
podujatia uhradí poskytovateľovi 150 EUR na účet poskytovateľa vo Všeobecnej úverovej 
banke, a. s. IBAN: SK75 0200 0000 0000 2452 4562 na základe vystavenej faktúry. 

 

Ochrana osobných údajov 

Spracovanie osobných údajov poskytovateľom je zákonné podľa nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 
a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a je v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 písm. b) 
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Svojím podpisom súhlasím s vyššie uvedenými podmienkami pri späťvzatí žiadosti 
jednorazového prenájmu nebytových priestorov. Taktiež podpisom tejto žiadosti súčasne 
pristupujem k podmienkam jednorazového prenájmu uvedeným v tejto žiadosti. 
 

 

..................................................................... 

podpis žiadateľa 

 

Vyplnenú žiadosť poslať poštou najneskôr do 7 kalendárnych dni odo dňa doručenia žiadosti / e-mailu   
na adresu uvedenú v záhlaví dokumentu. Tel.: +421 52 78  883 57 Email: kultura@msupoprad.sk 
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