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Dôvodová správa 

 
Z dôvodu finančných problémov, ktoré zasiahli činnosť Tanečnej školy Věry 

Nedeljakovej - Tanečného klubu Hildy Preinerovej IČO: 33 785 066 miesto podnikania Ul. M. 
Gorkého 17/4, Prievidza (ďalej tanečný klub)  bola mestu Prievidza doručená žiadosť  
uvedeného subjektu o zníženie prevádzkových nákladov. Pohľadávka sa týka úhrady za 
služby poskytované s nájmom nebytového priestoru v budove Centra voľného času, Ulica 
K. Novackého 14, Prievidza (ďalej CVČ). 

V nájomnej zmluve schválenej Uznesením MsZ č. 98/17 zo  dňa 27.02.2017 je 
dohodnutá výška nájomného 120 €/rok. Zároveň v zmysle nájomnej zmluvy je nájomca 
povinný uhrádzať prevádzkové náklady spojené s užívaním nebytového priestoru 2 035,20 
€/rok, t.j. 169,60 €/mesiac. Tanečný klub žiada o zníženie sumy prevádzkových nákladov na 
obdobie za kalendárny rok 2020 až do konca augusta 2021, pretože schválenú sumu nie je 
tanečný klub schopný uhradiť a je preň likvidačná. 

Z dôvodu prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach kvôli šíreniu 

respiračného ochorenia COVID-19 v období od 16. 3. 2020 do 15.06.2020 nájomca nemohol 

užívať priestory v zmysle nájomnej zmluvy. Nakoľko nedošlo k plneniu zmluvy za uvedené 

obdobie prevádzkové náklady neboli nájomcovi fakturované. Po obnovení prevádzky CVČ od 

15.06.2020  môže tanečný klub opätovne využívať prenajaté priestory.   

Za 60 rokov činnosti poskytol tanečný klub výchovu a vzdelanie v oblasti 

spoločenského tanca vyše 1 800 Prievidžanom a mesto reprezentoval na vysokej úrovni. 

Absolventi tohto tanečného klubu pôsobia na vysokých školách múzických umení či 

konzervatóriách na Slovensku aj v zahraničí. Tanečný klub nie je finančne dotovaný žiadnym 

sponzorom, všetky ekonomické náklady hradí z mesačného poplatku členov klubu. 

Z uvedených dôvodov navrhujeme zníženie určenej sumy o 50%, čo predstavuje 

zníženie prevádzkových nákladov tanečnému klubu za obdobie nájmu 20-tich mesiacov 

nájmu z celkovej sumy 3 392,00 € na sumu 1 696,00 €, t.j. 84,80 € / 1 mesiac. 

 

 

                                                                                  



 

 

 
 

 

 
 

Návrh na uznesenie:  
 
 

Mestské zastupiteľstvo 
 
 

I. berie na vedomie 
žiadosť Tanečnej školy Věry Nedeljakovej – Tanečného klubu Hildy Preinerovej,  IČO: 
33 785 066,  miesto podnikania Ul. M. Gorkého 17/4, Prievidza, o zníženie 
prevádzkových nákladov za kalendárny rok 2020 až do konca augusta 2021,  
v zmysle užívania prenajatých priestorov v budove Centra voľného času, Ulica K. 
Novackého 14, v súlade IS č.80 – Zásady hospodárenie s majetkom mesta Prievidza.  
 
 

II. schvaľuje – neschvaľuje  
v súlade s IS č.80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza zníženie 
stanovenej výšky  prevádzkových nákladov Tanečnej školy Věry Nedeljakovej – 
Tanečného klubu Hildy Preinerovej IČO: 33 785 066, miesto podnikania Ul. M. 
Gorkého 17/4, Prievidza, v zmysle užívania prenajatých priestorov v budove Centra 
voľného času, Ulica K. Novackého 14, Prievidza,  na dobu určitú, a to: od 1.1.2020 do 
31.08.2021 o 50 %.   
 


