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I N T E R N Á    S M E R N I C A 

Riaditeľky Mestského kultúrneho strediska Sliač (ďalej „MsKS “) upravujúca hospodárenie    s 

hnuteľným majetkom preneseným zmluvou s  Mestom Sliač do správy strediska 

 

1. Smernicu vydávam v súlade so Zmluvou č. NAJ_00127/2019  o prevode správy majetku na 

Mestské kultúrne stredisko Sliač chválenou MsZ Sliač Uznesením  číslo 114/2019 dňa 

18.6.2019, ktoré túto povinnosť ukladá organizácii, v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, na ktorú 

bola zmluvne prenesená správa časti majetku mesta. 

2. Smernica upravuje hospodárenie a používanie majetku mesta, ktorý je uvedený v prílohe 

zmluvy č. 1 – Zoznam vývesných plôch a informačných tabúľ. 

3. Mestské kultúrne stredisko  je oprávnené a povinné prenesený majetok mesta držať, starať sa 

o jeho údržbu, zhodnocovať, používať na plnenie predmetu svojej činnosti, brať z neho úžitky 

a nakladať s ním v súlade s právnymi predpismi a citovaným VZN mesta. 

4. Správu majetku MsKS vykonáva jeho prenajímaním tretím osobám na dobu určitú, 

s maximálnou hospodárnosťou a transparentnosťou, ktorú je povinná organizácia 

v zriaďovacej pôsobnosti mesta Sliač zabezpečiť. 

5. Správu je povinné vykonávať v prospech obyvateľov mesta, podporovať jeho rozvojové 

aktivity, v súlade s ochranou a tvorbou životného prostredia. 

6. Majetok Mestské  kultúrne  stredisko   spravuje, prenajíma, v rozsahu a za podmienok 

uvedených v zmluve na svoj účet, vo svojom mene s tým, že majetok je naďalej vo vlastníctve 

mesta. 

7. Mestské kultúrne stredisko  nie je oprávnené majetok scudziť, zaťažiť alebo podnikať s ním 

spôsobom v rozpore so zmluvou o prenesení správy. 

8. Mestské kultúrne stredisko  prenajíma majetok tretím osobám zmluvne za ceny, ktoré určuje 

cenník schválený mestským zastupiteľstvo vo VZN č. 12/2016. .(Cenník – príloha č. 2) 

9. Príjem z tejto podnikateľskej činnosti je doplnkovým príjmom rozpočtu strediska na 

financovanie jeho predmetu činnosti.  

10. Mestské kultúrne stredisko  vedie riadny účtovný zápis majetku vo svojom účtovníctve, 

zabezpečuje organizačné a personálne podmienky pre riadne hospodárenie s ním. 

Nezabezpečuje jeho ochranu pred poškodením, zničením , prípadne inými živelnými rizikami, 

poistením. 

11. Riaditeľ MsKS  raz ročne predkladá mestskému zastupiteľstvu správu o hospodárení 

s majetkom a jeho výnosoch. Primátora mesta informuje raz za štvrťrok o počte nájomných 

zmlúv s tretími osobami a ekonomických výsledkov prenájmu. 

12. Mestské kultúrne stredisko   raz ročne, spravidla k 31.12. bežného roka, vykoná inventarizáciu 

majetku. Správu o jej výsledku overuje hlavná kontrolórka mesta, ktorá následne, v rámci 

svojej kontrolnej činnosti, informuje mestské zastupiteľstvo.  

13. Zmluvné strany môžu ukončiť výkon správy  vypovedaním zmluvy z dôvodov v nej 

uvedených. Okrem toho aj dohodou ak správa majetku neplní svoj účel alebo aj v prípade ak 

mesto vie lepšie využiť majetok na svoje potreby. 

 

Renáta  Šeniglová, v. r. 

riaditeľka Mestského kultúrneho strediska 

V Sliači, 19. jún 2019 

 

 



Príloha č. 1 
 k Smernici  č. 8   O vylepovaní plagátov a propagačných materiálov v meste Sliač  

 
 

CENNÍK  PRENÁJMU A PLAGÁTOVANIA 

 

1. Základné údaje:  

a. Vylepené plagáty musia byť označené údajmi, z ktorých je zrejmý objednávateľ služby alebo 

osoba, v prospech ktorej boli plagáty vylepené, najkratšia doba, počas ktorej môže byť 

vylepený ( umiestnený ) plagát na vylepovacej ploche je 7 dní . Ak je objednané vylepovanie 

na dobu dlhšiu ako 30 dní, vylepenie sa po uplynutí tejto doby v plnom rozsahu obnoví. 

b. Prenájom výlepových plôch sa objednáva mailom na e-mail: msks.sliac@gmail.com , alebo 

telefonicky na tel. č.: 0455442202/0907838813 

c.  Výlep plagátov je možný realizovať po potvrdenej záväznej objednávke 

d.  V prípade neskorého doručenia potvrdenej objednávky a objednania expresného výlepu, budú 

plagáty vylepované až v ďalšom týždni výlepového dňa. 

e. Cena je kalkulovaná za každý započítaný deň trvania prenájmu 

f. Objednávateľ služby je povinný dodať MsKS  na obnovu poškodených plagátov najviac 50% 

plagátov z celkového počtu kusov určených k vylepeniu, ktoré už nepodliehajú poplatkovej 

povinnosti, plagáty sa vylepujú v piatich veľkostných skupinách s nasledovnými rozmermi: 

g. Formáty plagátov  

formát A 4 ( 210 x 297 mm ) 

formát A 3 ( 297 x 420 mm ) 

formát A 2 ( 420 x 594 mm ) 

formát A 1 ( 594 x 840 mm ) 

formát A 0 ( 840 x 1188 mm ) 

v prípade vylepenia plagátov iných rozmerov účtuje sa sadzba poplatku za najbližší väčší 

formát, kontrolu úrovne vylepovania a počtu vylepených plagátov si vykonáva objednávateľ. 

V prípade zistených nedostatkov môže žiadať zľavu, príp. úplné vrátenie poplatku. 

2. Cenník vylepovacej služby  

Za vylepovanie plagátov sa stanovujú tieto sadzby  

Formát  Cena za 1 plagát /deň 

A4 a menší    0,05 € 

A3 0,10 € 

A2 0,20 €   

A1 0,30 € 

A0 0,30 € 

atyp 5,- € 
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Spôsob výpočtu ceny zákazky:   

Celková výška poplatku sa vypočíta podľa vzorca CVP 1 = ZS x P x D, v ktorom sú : 

CVP1  - celková výška poplatku 

ZS  - základná sadzba podľa veľkosti formátu 

P   - počet plagátov určených na vylepenie 

D   - počet dní, počas ktorých bude plagát vylepený 

Za prelepenie textov už vylepených plagátov v dôsledku dodatočných zmien sa účtuje poplatok za 1 ks plagátu 

0,08 €. 

Všetky ceny sú vrátane DPH. 

Vzor:   A4 a menší   0,03 €/ deň  ( 0,03 x12 x 30)  = 10,80 mesiac 

   

Cenník vylepovacej služby je zverejnený v Mestskom kultúrnom stredisku.  

a)  Lepenie informačných a propagačných, materiálov, plagátov a oznámení na vylepovacích 

plochách pre mesto Sliač sa vykonáva zdarma. Pre organizácie riadené mestom , športové kluby mesta, 

n.z., o,z, sa zdarma poskytne vylepovacia plocha, výlep si vykonajú organizácie na vlastné náklady po 

oznámení správcovi. 

b) Na lepenie informačných a propagačných materiálov, plagátov a oznámení podujatí, ktorých 

výťažok bude použitý na charitatívny alebo verejnoprospešný účel sa poskytne vylepovacia plocha 

zdarma, výlep si vykonajú subjekty organizujúce takéto podujatia na vlastné náklady. 

8.  Termíny vylepovania plagátov 

a. Distribúcia plagátov sa uskutočňuje 1-krát v týždni – v pondelok( s prihliadnutím na dni 

pracovného pokoja). 

b. Objednávatelia služby by mali doručiť plagáty najneskôr v piatok  do 12.00 hod. do MsKS Sliač 

Kúpeľná 11, Sliač.   Ceny sú uvedené v €/ks vrátane  DPH. 

c. Pri žiadosti o mimoriadny výlep mimo zberných a výlepných dní si zákazník k riadne 

stanovenej cene priplatí 10,- €. 

d. V prípade nepriaznivého počasia sa výlep môže posunúť o jeden, maximálne dva dni. 

e. Mestské kultúrne stredisko má oprávnenie odstrániť nedohodnutý  a neobjednaný výlep 

plagátov na plagátovacích plochách v jeho správe .  

 

 

  

 

V Sliači , dňa 1.7. 2019  

 

 

 

 

 

Renáta Šeniglová 

    riaditeľka  

 

 

 



Príloha č. 2 
 k Smernici  č. 8   O vylepovaní plagátov a propagačných materiálov v meste Sliač  

 
 

Zoznam vylepovacích miest 
 

 
 

A.  Drevené reklamné plochy 

1. ul. Pod cintorínom - Hájniky 

2. ul. ČSA smer z BB 

3. ul. Železničná 

4. ul. SNP pri ZUŠ  

 

 

B. Sklenené informačné tabule  
1. ul. Hájnická 

2. ul. SNP pri moste 

3. ul. SNP – pri zdrav. stredisku Gynpor 

4. ul. SNP Jednota 

5. ul. SNP Kino Hron 

6. ul. SNP pri ZUŠ 

7. ul. Železničná 

8. ul. Železničná - Stanica 

9. ul. B. Nemcovej  

10. ul. B. Nemcovej 

11. ul. Horská 

12. ul. Trebuľa 

 

C. Železné plochy pri autobusových zastávkach  

1. ul. Pod cintorínom – Hájniky smer Zvolen 

2. ul. Pod cintorínom – Hájniky smer Sliač 

3. ul. ČSA smer Sielnica  

4. ul. ČSA smer od Sielnice 

5. ul. ČSA smer z BB 

6. ul. ČSA smer do BB 

7. ul. SNP oproti Coop Jednota – MÚ  

8. ul. Š. Záhorského smer Veľká Lúka 

9. ul. Š. Záhorského smer od Veľkej Lúky 

10. ul. SNP pri ZUŠ Sliač 

11. ul. Železničná pri železničnom prejazde 

12. ul. Železničná oproti železničnej stanice  

13. ul. B. Nemcovej smer Kúpele  

14. ul. B. Nemcovej smer od Kúpeľov 

15. ul. Kúpeľná smer od Kúpeľov. 

16. ul. Samporská  
 

 

 


