Fakultná

nemocnica

Nitra

Špitálska 6, 950 01 Nitra
___________________________________________________________________________
Fakultná nemocnica Nitra ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti na základe ustanovení:
-

zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov,

-

zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, v znení neskorších predpisov.

vydáva

C E N O V Ý V Ý M E R č. 52/xx/2015
pre
Nájom nebytových priestorov - NS 098209
stanovuje cenu za

Cena
bez
DPH

DPH
20%

Cena
v EUR

- ZELENÁ UČEBŇA

186,00

-

186,00

- MODRÁ UČEBŇA

176,00

-

176,00

- ZELENÁ UČEBŇA

10,00

-

10,00

- MODRÁ UČEBŇA

10,00

-

10,00

35,00

-

35,00

7,00

-

7,00

právnické osoby (semináre, prezentácie)

84,00

-

84,00

fyzické osoby (spločenské podujatia)

51,00

-

51,00

1 deň

17,00

-

17,00

7,00

-

7,00

Číslo CV
52/xx/2015

Služby – nájom (oslobodené od DPH)
Krátkodobý nájom nebytových priestorov – 1 deň

52/01/2015

52/02/2015

Krátkodobý nájom nebytových priestorov – 1 hod.
pre školy, s ktorými má FN Nitra uzatvorenú zmluvu o vykonávaní
praktickej výuky

Krátkodobýnájom ZAMESTNANECKÁ JEDÁLEŇ ٭
- pre zamestnancov FN Nitra
- prenájom do 2 hodín (po odsúhlasení požiadaviek riaditeľom FN Nitra)
52/03/2015

Krátkodobý nájom v objekte – KULTÚRNA HALA – 1 deň ٭٭
- Kultúrna hala - sála
- Zasadačka
(po odsúhlasení požiadaviek
riaditeľom FN Nitra)

prenájom do 2 hodín

 ٭Nakoľko sa jedná o súkromné oslavy, časovo sú vyhradené od 15.00 hod. do 22.00 hod.
 ٭٭Na základe platnej Kolektívnej zmluvy FN Nitra, Článok 42, č. 2 pri príležitosti súkromných osláv môžu
zamestnanci požiadať písomnou formou riaditeľa FN Nitra o súhlas o poskytnutie krátkodobého nájmu nebytových
priestorov (zasadačka v objekte kultúrnej haly, zamestnanecká jedáleň).
O krátkodobý nájom nebytových priestorov môžu písomne požiadať aj iné fyzické a právnické osoby.

Poučenie:
1. Zodpovedný zamestnanec je povinný oboznámiť žiadateľa s výškou úhrady.
2. Zodpovedný zamestnanec na základe žiadosti žiadateľa vystaví inominátnu zmluvu o nájme
(§ 51 občianskeho zákonníka) v nadväznosti na zák. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu,
v znení neskorších predpisov.
3. Zodpovedný zamestnanec odovzdá 1 originál žiadateľovi, 1 kópiu zodpovednému zamestnancovi
na EO za účelom vyhotovenia faktúry v prípade, že žiadateľ bude uhrádzať nájom cestou
bankového prevodu.
4. Žiadateľ môže uhradiť výšku nájmu osobne v pokladni FN Nitra v pracovných dňoch od 7,00
hod. do 14,30 hod.
5. Cenník musí byť zverejnený na webovej adrese FN Nitra.
6. Týmto cenovým výmerom sa ruší CV č. 46/2011 + Dodatok č.1 v dotknutej časti, 66/2011,
11/2013 + Dodatok č.1, 12/2013 + Dodatok č. 1,
7. Cenový výmer nadobúda účinnosť dňom 08.06.2015.

V Nitre, dňa 27. 05.2015

MUDr. Jozef Valocký
riaditeľ FN Nitra

