OBEC PARTIZÁNSKA ĽUPČA,
032 15, Partizánska Ľupča

Obec Partizánska Ľupča pre poskytovanie priestorov
v kultúrnom dome v Partizánskej Ľupči vydáva tento

PREVÁDZKOVÝ

PORIADOK

1. Kultúrny dom je majetkom Obce Partizánska Ľupča.
2. Priestory kultúrneho domu budú poskytované na konanie kultúrnych,
spoločenských a iných akcií, ďalej na schôdzkovú činnosť organizácií.
3. Prevádzkový poriadok kultúrneho domu je dňom účinnosti záväzný pre
všetkých zamestnancov obce Partizánska Ľupča a pre osoby, ktoré
z akéhokoľvek dôvodu využívajú toto zariadenie.
4. Dátum a druh akcie je potrebné nahlásiť najneskôr 2 týždne dopredu.
Kontakt :
Renáta Antolová, 0908 908 739, e-mail: obec.part.lupca@stonline.sk
Bc. Dana Havlanová, 0903 216 698 e-mail: obec.part.lupca@stonline.sk
Marika Adamčiaková 0907 835 063
5. Neplatí pre kar a predajné akcie. Nájom môže byť výnimočne dohodnutý aj
v kratších termínoch, ale kultúrny dom nesmie byť obsadený inou už
plánovanou akciou.

1

6. Pokiaľ ide o akciu verejne prístupnú (diskotéka, ples, zábava) je žiadateľ
povinný predložiť platný živnostenský list oprávňujúci poriadateľa vykonávať
takúto činnosť a zoznam usporiadateľov (ochranka, hasiči ...)
7. Pri preberaní priestorov a zapožičaní kuchynského riadu (taniere, príbory,
poháre ...) sa spíše zoznam príslušenstva ktoré nájomca preberá. Taktiež sa
odčíta počiatočný stav elektromera.
8. Tento prevádzkový poriadok stanovuje pravidlá
priestorov:
 Veľká sála na poschodí
 Chodba na poschodí
 Sociálne zariadenie na poschodí
 Javisko na poschodí
 Malá sála na prízemí
 Kuchyňa na prízemí
 Kuchynka na poschodí
 Chodba na prízemí
 Sociálne zariadenie na prízemí

užívania

týchto

9. Poplatky sú stanovené nasledovne

SVADBY

CUDZÍ
170 €

OBČANIA S TRVALÝM
POBYTOM V OBCI
80 €

Veľká sála
50 €

25 €

Malá sála
Prenájom sál deň pred
a deň po akcii

20 €

0€

Kuchynka na poschodí

30 €

15 €

Kuchyňa na prízemí
Kúrenie v letných
mesiacoch (od 1.6. do 30.9.)
Kúrenie v zimných
mesiacoch (od 1.10. do 31.5)
voda

50 €
25 €
podľa skutočnej spotreby podľa skutočnej spotreby
podľa skutočnej spotreby podľa skutočnej spotreby
10 €

7€
2

obrusy
0,50 €/kus
zapožičanie kuchynského riadu
1 – 35 ks
5€
36 – 50 ks
7€
51 – 75 ks
10 €
76 – 100 ks
15 €
101 – 150 ks
20 €

0,50 €/kus
3€
4€
6€
8€
10 €

Pri podpise nájomnej zmluvy na uskutočnenie svadby je žiadateľ povinný uhradiť
zálohu vo výške 100 €.
Pri podpise nájomnej zmluvy na uskutočnenie svadby je žiadateľ povinný zložiť
kauciu vo výške 200 €, ktorá mu po ukončení akcie, pri dodržaní všetkých
stanovených podmienok bude v plnej výške vrátená.

KARY

OBČANIA S TRVALÝM
POBYTOM V OBCI

Veľká sála

40 €

Malá sála

20 €

kuchyňa
Zapožičanie kuchynského riadu
1 - 35 ks
36 – 50 ks
51 – 75 ks
76 – 100 ks
101 – 150 ks

10 €

Zapožičanie obrusov

3€
4€
6€
8€
10 €
0,50 €/ kus

Kúrenie veľká sála

Podľa skutočnej spotreby elektriny

Kúrenie malá sála

Podľa skutočnej spotreby vriec peliet

voda

10 €
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SPOLOČENSKÉ AKCIE,
JUBILEÁ, RODINNÉ
OSLAVY,
PREDVÁDZACIE AKCIE

CUDZÍ

OBČANIA S TRVALÝM
POBYTOM V OBCI

150 €

80 €

50 €

25 €

20 €

0€

40 €

25 €

30 €

15 €

Veľká sála
Malá sála
Prenájom sál deň pred
a deň po akcii
Chodba na poschodí +
sociálne zariadenia
Kuchynka na poschodí
Kuchyňa na prízemí
Kúrenie v letných
mesiacoch (od 1.6. do 30.9.)
Kúrenie v zimných
mesiacoch (od 1.10. do 31.5)
voda

50 €
25 €
podľa skutočnej spotreby podľa skutočnej spotreby
podľa skutočnej spotreby
10 €

obrusy
0,50 €/kus
Zapožičanie kuchynského riadu
1 – 35 ks
5€
36 – 50 ks
7€
51 – 75 ks
10 €
76 – 100 ks
15 €
101 – 150 ks
20 €

podľa skutočnej spotreby
7€
0,50 €/kus
3€
4€
6€
8€
10 €

Pri podpise nájomnej zmluvy na uskutočnenie spoločenskej akcie, jubilea, rodinnej
oslavy, predvádzacej akcie, je žiadateľ povinný uhradiť zálohu vo výške 50 €.

4

AKCIE SPOLOČENSKÝCH
ORGANIZÁCIÍ
PȎSOBIACICH V OBCI
ZISKOVÁ AKCIA

NEZISKOVÁ AKCIA

Veľká sála

50 €

10 €

Malá sála

20 €

5€

20 €
Podľa skutočnej
spotreby
Podľa skutočnej
spotreby
10 €

10 €
Podľa skutočnej
spotreby
Podľa skutočnej
spotreby
7€

Kuchyňa
Kúrenie v letných mesiacoch
(od 1.6. do 30.9.)

Kúrenie v zimných mesiacoch
Voda

Zapožičanie kuchynského
riadu
1 - 35 ks
36 - 50 ks
51 – 75 ks
76 – 100 ks
101 – 150 ks

2€
3€
4€
5€
6€

2€
3€
4€
5€
6€

10. Schôdzková činnosť miestnych organizácií bude účtovaná formou dotácie pre
organizácie.
11. Organizácie sú povinné pred každou akciou, alebo schôdzou predložiť na
obecný úrad písomnú žiadosť o poskytnutie priestorov.
12. Po ukončení akcií a schôdzí je potrebné odovzdať miestnosť v takom stave,
ako si ju organizácia prevzala pred akciou.
13. Každá organizácia je povinná predložiť na obecný úrad plán práce a návrh
rozpočtu do 31.12. kalendárneho roka.
14. Výročné členské schôdze budú poskytované
 1 x ročne zdarma do 22:00 hodiny.
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 V zimnom období je potrebné výročné členské schôdze naplánovať
v tesných termínoch, z dôvodu vykurovania priestorov.

DISKOTÉKY, TANEČNÉ ZÁBAVY,
VESELICE (podnikateľské subjekty)
Veľká sála
Malá sála
Chodba na poschodí + sociálne zariadenia
Chodba na prízemí + sociálne zariadenia
voda
Kúrenie – veľká sála
Kúrenie – malá sála

150 €
80 €
40 €
20 €
10 €
skutočnej

podľa
spotreby
elektriky
podľa skutočnej spotreby vriec
peliet

Pri podpise nájomnej zmluvy pri usporiadaní diskotéky, tanečnej zábavy, veselice je
žiadateľ povinný zložiť kauciu vo výške 300 €, ktorá mu po ukončení akcie, pri
dodržaní všetkých stanovených podmienok bude v plnej výške vrátená.

Zapožičanie priestorov pre účely
predajných akcií súkromnými
podnikateľmi
Malá sála

7 €/hodina

Chodba na prízemí

3 €/hodina

Zapožičanie
stolov
stoličiek

1 €/kus
0,50 €/kus
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15. Povinnosti užívateľov priestorov kultúrneho domu
Užívateľ :
 Užíva zariadenie šetrne.
 Neznečisťuje priestory a okolie kultúrneho domu.
 Neplytve energiami (elektrina, voda, kúrenie).
 S odpadmi vzniknutými počas užívania kultúrneho domu nakladá v zmysle
všeobecno záväzného nariadenia obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Partizánska Ľupča.
 Vzniknuté poškodenie na majetku a zistené závady ihneď nahlási
zodpovednému pracovníkovi.
 Uhradí bezodkladne škody, ktoré vznikli počas prenájmu alebo užívania.
 Bezodkladne alebo v najbližší pracovný deň po skončení užívania
priestorov oznámi zodpovednému pracovníkovi obci skutočnosť trvania
užívania priestorov kultúrneho domu (len nájomca).
 Počas užívania prenajatých priestorov je zákaz fajčenia v celej budove,
zákaz manipulovania s otvoreným ohňom, pyrotechnikou, zákaz zásahu do
osvetlenia a elektrických vedení.
 Zodpovedá za utvorenie vhodných podmienok na uskutočnenie podujatia,
za zachovanie poriadku počas jeho priebehu, za dodržiavanie príslušných
autorskoprávnych, daňových, zdravotno-hygienických, požiarnych,
bezpečnostných a iných právnych predpisov.
 Je povinný zabezpečiť kontrolu na dodržiavanie poriadku počas akcie.
 Je povinný umožniť vstup pracovníkov obce a poslancov za účelom
vykonania fyzickej kontroly zariadenia a zároveň, či sa podujatie koná
v súlade s oznámením podľa § 3 zákona 96/1991,
 Je povinný v kuchyni zapožičaný riad poumývať, odovzdať a v prípade
spôsobenia škody, túto nahradiť.
 Za elektrospotrebiče – umývačku riadu, chladničky, mikrovlnku, plynový
sporák, varné konvice zodpovedná užívateľ. Prípadné škody spôsobené
neodborným zásahom hradí užívateľ v plnej výške.
 V miestnosti na prízemí učenej pre menšie spoločenské podujatia sa
zakazuje manipulovať s pecou na pelety. Prípadné škody spôsobené
neodborným zásahom, hradí užívateľ v plnej výške.
 Opustí priestory kultúrneho domu, resp. pri jednorazových podujatiach ich
odovzdá zodpovednému pracovníkovi obci v stave, v akom ich prevzal,
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čisté, upratané a uzamknuté a to bezodkladne po skončení podujatia alebo
najneskôr v najbližší pracovný deň.
 dodržuje nariadenie vyplývajúce z uznesenia Obecného zastupiteľstva zo
dňa 23.6.2003, číslo uznesenia 5/2003, kde producent hudby je povinný
produkovať hudbu tak, aby nenarúšala nočný kľud spoluobčanom žijúcich
v blízkosti kultúrneho domu.
 rešpektuje vnútorný poriadok školy, vydaný Ministerstvom školstva SR, kde
žiakom základných škôl je povolené zdržiavať sa vo verejných priestoroch
( tanečné zábavy, diskotéky) v zimnom období do 20.00 hodiny
a v letnom období do 22.00 hodiny.
16. Prevádzkový poriadok schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 19.8.2015
číslom uznesenia 7/1/h/2015
17. Prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňa 1.11.2015.

V Partizánskej Ľupči dňa 19.8.2015

Ľubomír Frič
starosta obce
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