Prenájom priestorov
Zásady
pre poskytovanie priestorov a služieb v Nemeckom kultúrnom dome (ďalej len NKD),
Barónka 3, Bratislava- Rača na kultúrno-spoločenské, záujmovo-umelecké, výchovnovzdelávacie podujatia ako sú koncerty, divadelné predstavenia, filmové premietania, tanečné
zábavy, plesy, prezentácie, výstavy, súťaže, svadobné hostiny, semináre, školenia, kurzy,
kluby, besedy, talk show a pod. v čase mimo vlastných aktivít.
Nemecký kultúrny dom, Barónka 3, Bratislava- Rača
tel. 0903/962 135- správa budovy, p. Peter Gembický
e-mail: peter.gembicky@raca.sk
Spoločenská sála má k dispozícii javisko (5,4 x 6,6m), na ktorom môžu koncertovať menšie
hudobné skupiny, orchestre, vystupovať súbory a divadlá. V sále je možnosť premietať filmy
a používať aj ďalšiu techniku (DVD, CD javiskové osvetlenie, všestranné ozvučenie).
Kapacita sály so stoličkovým usporiadaním na film, divadlo, schôdze, koncert a i. je 200
miest. Na spoločenské podujatia, konferencie, tanečné zábavy, plesy a i. so stolovým
usporiadaním je kapacita sály 150 miest. K dispozícii je tanečný parket (7 x 12 m).
Poskytnutie sály ako aj ostatných priestorov je v súlade s § 7 zákona č. 138/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov o Majetku obcí. Ceny za prenájom priestorov v NKD, ktoré sú
stanovené v Cenovom výmere č.1/2014 platnom od 20.1.2014 (viď. príloha) sa môžu upraviť
na základe rozsahu poskytovaného priestoru, služieb a času, prípadne osobitného dohovoru.
Uvedené priestory poskytujeme v čase podľa záväznej objednávky záujemcu. Termíny
obhliadok pre nových záujemcov sú stanovené na dni utorok a štvrtok v čase od 15.00 hod –
19.00 hod. Miestnosť č.2.04 na 1. poschodí (max. 20 osôb, 4,50 x 5,5m) je určená na
prenájom ako šatňa, príp. na kurzy a prezentácie. Priestor poskytujeme v čase cca od 8,00 do
22,00 hod.
Pravidelné a vopred plánované programy a podujatia MČ Bratislava- Rača sú záväzné, preto
je nutné zarezervovať si prenájom v patričnom časovom predstihu. Mestská časť BratislavaRača si vyhradzuje právo uprednostniť vlastné mimoriadne akcie, konané v priestoroch NKD,
Barónka 3. Objednávateľ je povinný toto právo prenajímateľa akceptovať a priestor na
mimoriadnu akciu uvoľniť, pričom prenajímateľ je povinný objednávateľovi poskytnúť
náhradný termín.
Rezervácia
V prípade záväznej rezervácie sály je potrebné uhradiť rezervačnú zálohu vo výške 100,00 €.
Zálohu je možné zaplatiť v pokladni miestneho úradu počas stránkových hodín, resp.
bezhotovostným prevodom na účet č. 421-032/0200, variabilný symbol dátum konania akcie,
do správy pre prijímateľa uviesť meno resp. názov objednávateľa. Ak nebude rezervačná
záloha uhradená do troch pracovných dní, objednávka sa stornuje a termín zostáva voľný pre
ďalších záujemcov. V prípade uhradenia zálohy a konania akcie rezervačná záloha sa stáva
zálohou za spôsobené škody a bude predmetom zúčtovania po odovzdaní priestorov. Ak
nedôjde k poškodeniu, zničeniu, alebo znečisteniu predmetu užívania, resp. hnuteľných vecí
nachádzajúcich sa v priestoroch užívania bude celá záloha objednávateľovi vrátená. V prípade
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uhradenia zálohy a zrušenia rezervácie v termíne kratšom ako 30 kalendárnych dní pred
plánovaným termínom sa rezervačná záloha nevracia.
Objednávateľ je povinný čiastku za prenájom uhradiť na účet poskytovateľa 421-032/0200,
variabilný symbol dátum konania akcie, do správy pre prijímateľa uviesť meno resp. názov
objednávateľa, alebo priamo v hotovosti do pokladne poskytovateľa nachádzajúcej sa v sídle
poskytovateľa v zmysle Preberacieho protokolu o krátkodobom užívaní priestorov. Čiastka
určená za prenájom je splatná najneskôr dva dni pred začatím užívania priestoru. Deň
splatnosti je deň pripísania peňažných prostriedkov na účet poskytovateľa.

Občerstvenie
V NKD MČ Bratislava- Rača nezabezpečuje občerstvenie. Objednávateľ si občerstvenie
spolu s vybavením bufetu zabezpečí sám na vlastné náklady, príp. po dohode s
prenajímateľom.
Povinnosti nájomcu
Pri podujatiach pre verejnosť je objednávateľ priestorov povinný v zmysle Zákona SNR
č. 96/91 o verejných kultúrnych podujatiach splniť si oznamovaciu povinnosť na referáte
kultúry Miestneho úradu Bratislava- Rača, Kubačova 21. Pri hudobnej produkcii požiadať
Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA) o povolenie používať hudobné diela, resp.
ochrannú autorskú spoločnosť (LITA) o udelenie povolenia na usporiadanie predstavenia.
Objednávateľ sa zaväzuje, že vyvesovanie transparentov a vylepovanie propagačných
materiálov uskutoční v zmysle právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení, len na
miestach na to určených. Dôsledky za porušenie nariadení znáša objednávateľ. Z
bezpečnostných dôvodov nie je možné prekročiť kapacitu jednotlivých priestorov. V prípade
vyššej účasti ako je uvedené, môže byť podujatie zrušené! Na podujatí, na ktorom sa
zúčastňuje väčší počet osôb, zriaďuje sa protipožiarna asistenčná hliadka. Protipožiarnu
asistenčnú hliadku zriaďuje nájomca. Nájomca je povinný dodržiavať všetky súvisiace právne
predpisy, všetky dotknuté všeobecne záväzné daňové predpisy a Všeobecne záväzné
nariadenia MČ Bratislava- Rača, najmä VZN č.3/2008 o dodržiavaní čistoty a poriadku na
území MČ Bratislava- Rača. Poskytovateľ pred konaním akcie uzatvorí s každým
objednávateľom písomný Protokol o krátkodobom užívaní priestorov.
Nájomca je povinný užívať priestor riadnym spôsobom, výlučne na účel na ktorý mu bol
poskytnutý a v plnom rozsahu zodpovedá za prípadnú ním spôsobenú škodu na
majetku poskytovateľa, ktorú v plnej výške uhradí na základe potvrdeného Odovzdávacieho
protokolu.
V Bratislave, dňa 16.1.2014.

Mgr. Peter Pilinský
starosta
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Rozmery priestorov
spoločenská sála
vestibul
miestnosť č.2.04.- 1 posch.
WC M+Ž
šatňa
javisko

168 m²
15 m²
25 m²
17 m²
13 m²
35,6 m²

Foto sála

Prílohy: Cenový výmer č.1/2014
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