
Kontrola prenájmu nebytových priestorov v divadle 
Actores Rožňava
Kontrolované obdobie:     rok 2009

Kontrola bola vykonaná na základe určených kritérií MZ pre HK na 2. polrok 2009.
Ku kontrole boli predložené tieto doklady:

1. Zásady  poskytovania  priestorov  divadelnej  sály  a  spoločenskej  sály  na  kultúrno-
športovo-spoločenské podujatia a činnosti platné od 1.2.2009.

2. Nájomná  zmluva:  TK  Sambed  Šafárikova  33  Rožňava  –  zmluva  je  na  prenájom 
spoločenskej sály na nácvik spoločenských tancov na základe vopred predloženého 
programu  nácvikov  a  príprav.  Pondelok:  14.15  –  20.15,  piatok  16.45-  20.15  hod. 
Priestory sú celkovo o výmere 450 m2. Cena za poskytnutie je stanovená dohodou 
zmluvných strán, nie podľa platných zásad  na 9,96 € za tréningovú jednotku.  / V 
tejto sume sú zahrnuté všetky náklady spojené s prevádzkou sály,  vrátane čistenia. 
Prevádzkovateľ  z vlastných nákladov hradí napr.  aj  výmenu žiaroviek v tejto sále. 
Náhrada  za  používanie  WC v  tom nie  je.  Zmluva  je  uzavretá  na  dobu  určitú  od 
1.9.2009 do 31.12.2009. Za rok 2009 bolo vyúčtovaných 2 277,2 €, uhradených bolo 
do dňa kontroly 2 237,4 €.

3. Zmluva o poskytnutí spoločenskej sály v OKC na športové podujatie s firmou STAND 
Šafárikova 20 Rožňava – sála sa využíva na bedmintonový tréning na základe vopred 
predloženého  harmonogramu:  utorok  17.OO  -20.00  hod.,  štvrtok  od  17.00  hod  – 
20.00hod.
Cena za poskytnutie nebytových priestorov je stanovená na 2,49 € za hodinu. Zmluva 
je  uzavretá  na  dobu  určitú  od  1.7.2009  –  31.12.2009.  Za  rok  2009  bolo 
vyfakturovaných a uhradených ku dňu kontroly 389,71 €.

4. Ostatné akcie na základe objednávok:
- ZŠ Zlatá – Akadémia 2009 prenájom do 5 hod. 66.40 € - v tom sú už aj poplatky za služby
- Staff s.r.o. - prenájom sály na  2 hod. 100 € plus služby spolu 262, 5 €
- ZUŠ Rožňava– absolventský koncert – 66,39 € - vrátane poplatkov, mimo WC
- ZŠ Jura Hronca – rodičovská akadémia do 5 hod. 66,39 € vrátane služieb
- UPJŠ Košice – promočná slávnosť – 106, 04 €  vrátane požadovaných služieb
- UPJŠ Košice – prenájom A klubu – 50 € len za miestnosť
- SDKÚ – DS – prenájom sály na 5 hod. vrátane poskytnutých služieb 413,36 €
- Amalia- DSS – 2 dni – 10 hod x 10 €, požiarnik, ozvučenie, moderovanie, baterky spolu v 
sume 500 €. Cena je nižšia z dôvodu, že ide o humanitárnu akciu.
- Obchodná akadémia Rožňava – ZRPŠ – Prijímanie študentov do cechu účtovníkov – 76,39 € 
vrátane 10 € poplatkov za toalety pre 1. RV. a.s. 
- Reformovaná základná škola – nácvik venčeka spolu vyfakturované 129,48 €, faktúry boli aj 
uhradené.
- Občianske združenie Cimbal – 150 €
V prípade výchovných koncertov si účinkujúcich hradia školy, školy si aj vyberajú vstupné od 
žiakov. Organizátor výchovných koncertov hradí len poplatok za sálu, bez réžie a ďalších 
služieb.
Tieto náklady znáša divadlo Actores.



Záver:
Pri vykonanej kontrole neboli zistené nedostatky . Z kontroly bol vypracovaný záznam, 
ktorý bo s riaditeľkou MsD Actores prerokovaný. Pri vyrubovaní nájmu a poplatkov za 
poskytnuté služby sa postupuje podľa schválených interných Zásad.


