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Príloha č. 2 k OVS na prenájom reštauračných priestorov v DK 

 

 

Princíp rozúčtovania skutočných nákladov pripadajúcich na nájomcu reštaurácie za 

spotrebu plynu, elektrickej energie a vodného a stočného v priestoroch reštaurácie v DK 

a spoločných priestoroch.  

 
Priestory reštaurácie v DK sú situované vrácmi objektu DK a nie je možné ich využívanie bez prístupu 
cez hlavný vchod. Prenajímateľ udeľuje nájomcovi reštaurácie súhlas  s užívaním spoločných priestorov 
a sociálnych zariadení zo strany personálu a návštevníkov reštaurácie.  Za spoločné priestory sa 
považujú nebytové priestory v dome kultúry a to : zádverie (15,5 m2), foyer (67,75 m2), WC ženy (10,2 
m2) a WC muži (10,7 m2). Celková rozloha spoločných priestorov predstavuje 104,15 m2.  
 
Kúrenie v priestoroch reštaurácie je zabezpečené centrálnym kotlom DK a nájomca sa bude podielať na 
úhrade týchto nákladov na základe rozúčtovania nákladov na príslušné m2 vykurovanej plochy. 
Spotreba elektrickej energie nájomcu je zaznamenávaná podružným elektromerom. Vodné a stočné 
nájomcu reštaurácie je takisto zaznamenané podružným vodomerom. 

 
Princíp rozúčtovania nákladov: 
 

1. Nájomca reštaurácie sa zaväzuje uhrádzať prenajímateľovi náklady spojené s užívaním 
spoločných priestorov a náklady spojené s prevádzkou reštaurácie nasledovne: 

a) Elektrická energia – podiel nájomcu na úhradách za elektrickú energiu 
spotrebovanú v spoločných priestoroch sa určí pomerne z dodávateľom 
fakturovanej sumy za spotrebu v celom kultúrnom dome, od ktorej sa odpočíta 
spotreba zistená z podružných meračov jednotlivých nájomcov, pričom podiel 
nájomcu (5,68%) bude predstavovať polovicu z podielu výmery spoločných 
priestorov (1/2 z 104,15 m2) na všetkých využívaných priestoroch domu kultúry 
(1054,3m2) očistených o m2 priestorov, v ktorých je meraná el.energia podružnými 
meračmi (137,2m2).   
Náklady na spotrebu elektrickej energie v  reštaurácii budú predstavovať alikvótnu 
časť z celkovej ceny za elektrickú energiu fakturovanú dodávateľom el. energie pre 
DK zistenú na základe odpočtu z podružného merača, ktorý je nájomca povinný 
inštalovať.  Všetky elektrické spotrebiče používané pri prevádzkovaní reštaurácie 
sa nájomca zaväzuje napojiť tak, aby bola ich spotreba meraná uvedeným 
podružným meračom alebo dalším podružným meračom umožňujúcim zistenie 
skutočnej spotreby. 

b) Vodné a stočné - podiel nájomcu na úhradách za vodné a stočné v spoločných 
priestoroch bude vo výške 1/3 z dodávateľom fakturovanej sumy za spotrebu  
a odvádzanie vody v DK očistenej o spotrebu jednotlivých nájomcov meranej 
podružnými vodomermi. 
Vodné a stočné za vodu spotrebovanú v  reštaurácii bude predstavovať alikvótnu 
časť z celkovej ceny za vodné a stočné pre DK zistenej podľa skutočnej spotreby  
z podružného merača. Všetky prípojky vody používané pri prevádzkovaní baru sa 
nájomca zaväzuje napojiť tak, aby bola ich spotreba meraná uvedeným podružným 
meračom. 

c) Kúrenie - podiel nájomcu na úhradách za kúrenie v spoločných priestoroch sa určí 
pomerne z dodávateľom fakturovanej sumy za teplo v celom kultúrnom dome, ako 
polovica podielu pripadajúceho na vykurované spoločné priestory (1/2 z 104,15m2) 
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z celkovej plochy vykurovaných priestorov v DK (1054,3 m2), t.j. nájomca bude 
hradiť 4,94 % z celkovej sumy fakturovanej dodávateľom tepla. 
Podiel nájomcu na úhradách za kúrenie v reštaurácii sa určí pomerne 
z dodávateľom fakturovanej sumy za teplo v celom kultúrnom dome, ako podiel 
pripadajúci na vykurované priestory baru (103,96 m2) z celkovej plochy 
vykurovaných priestorov(1054,3m2), t.j. nájomca bude za dodávky tepla v bare 
hradiť 9,86 % z celkovej sumy fakturovanej dodávateľom tepla. 

d) Plyn – v spoločných priestoroch nie je žiadna spotreba plynu 
Náklady za spotrebu plynu spotrebovaného v  reštaurácii budú uhradzané 
nájomcom priamo dodávateľovi podľa skutočnej spotreby zistenej zo samostatného 
merača. Všetky prípojky plynu používané pri prevádzkovaní baru sa nájomca 
zaväzuje napojiť tak, aby bola ich spotreba meraná uvedeným meračom. 

e) Upratovanie – V prípade podujatí organizovaných v kultúrnom dome je 
prenajímateľ povinný zabezpečiť upratanie príslušných spoločných priestorov po 
skončení podujatia. 

 
 

2. Náklady spojené s užívaním spoločných priestorov podľa ods. 2 tohto článku a náklady za 
kúrenie, spotrebu elektrickej energie a vody v bare podľa ods. 2 písm. a), b), c), d) tohto 
článku bude prenajímateľ fakturovať nájomcovi mesačne formou preddavkových faktúr. Výška 
mesačného preddavku bola stanovená na 280 Eur. Preddavkovú faktúru vystaví prenajímateľ 
do 15. dňa bežného mesiaca so splatnosťou 14 dní. Raz ročne, najneskôr do konca februára 
nasledujúceho kalendárneho roku, je prenajímateľ povinný vystaviť zúčtovaciu faktúru a 
predložiť nájomcovi doklady, z ktorých vychádzal pri jej vystavení.  

3. Nájomca je v prípade zistených nezrovnalostí oprávnený reklamovať zúčtovaciu faktúru do 10 
dní od jej doručenia.  

4. Preplatok alebo nedoplatok je splatný na účet oprávnenej strany do 20 dní od  doručenia. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

          


