Obec Horná Ves, Obecný úrad č. 17, 967 01

Prevádzkový poriadok
kultúrneho domu v Hornej Vsi

Schválené uznesením č. 17/0702, zo dňa 27.2.2007

Prevádzkový poriadok
Kultúrneho domu v Hornej Vsi
Čl. I.
Úvodné ustanovenia
1. Obec Horná Ves zriadila a prevádzkuje obecne prospešné zariadenie pod názvom
„Kultúrny dom Horná Ves č. 16,“(ďalej len KD). Účelom a hlavnou náplňou činnosti
zariadenia je zaisťovať kultúrny a spoločenský život obce a je poskytovaný za
stanovenú úplatu občanom obce, ďalším fyzickým a právnickým osobám.
2. Obecné zastupiteľstvo v Hornej Vsi schvaľuje tento organizačný a prevádzkový
poriadok KD s cieľom vymedzenia obsahu náplne činnosti zariadenia a podmienok
jeho využívania za dodržania zásad ochrany obecného majetku.
3. Organizačný a prevádzkový poriadok KD je dňom účinnosti záväzný pre všetkých
zamestnancov obce Horná Ves a pre osoby, ktoré z akéhokoľvek dôvodu využívajú
toto zariadenie.
Čl. II.
Organizácia a riadenie
1. Zodpovedným vedúcim KD je správca KD, ktorý je zvolený obecným zastupiteľstvom
na základe návrhu starostu obce, alebo poslanca obecného zastupiteľstva.
2. Správca KD zaisťuje, aby využívanie zariadenia bolo v súlade s jeho určením a pri
jeho užívaní boli zaistené záujmy obce. Je povinný najmä:
- organizovať časový rozvrh využívania zariadenia na základe záujmu občanov
a požiadaviek orgánov obce,
- zaisťovať prevádzkyschopnosť jednotlivých častí zariadenia v spolupráci so starostom
obce a obecným úradom,
- zaisťovať ochranu majetku obce a dodržiavania bezpečnostných a hygienických
predpisov,
- v spolupráci so starostom obce zaisťovať pravidelnú údržbu a upratovanie zariadenia,
- predkladať obecnému zastupiteľstvu 1x za rok správu o činnosti v zariadení.
3.
-

Zariadenie sa skladá s nasledujúcich častí:
veľká spoločenská sála,
malá spoločenská miestnosť („banketka“) s kuchyňkou,
malá spoločenská miestnosť („kasíno“)
spoločné priestory a zariadenia (šatňa, sociálne zariadenia, a pod.)
Čl. III.
Majetok obce a hospodárenie s ním

1. Hnuteľné a nehnuteľné veci tvoriace zariadenie sú majetkom obce. Zoznam týchto
vecí tvorí prílohu č. 1 tohto predpisu.
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2. Majetok obce je inventarizáciou odovzdaný a prevzatý do užívania správcovi KD.
Nakladanie s týmto majetkom sa riadi Zásadami hospodárenia s majetkom obce
schváleným obecným zastupiteľstvom.
Čl. IV.
Zásady používania priestorov KD
1. Jednotlivé priestory zariadenia popísané v čl. II/3 tohto predpisu je možné poskytovať
fyzickým a právnickým osobám za úplatu (ďalej len „záujemca“ alebo „užívateľ“) po
splnení tu stanovených podmienok.
2. Záujemca požiada ústne alebo písomne o využitie stanoveného priestoru cestou
obecného úradu.
3. Záujemca uhradí stanovený poplatok zamestnancom obce pri podaní žiadosti,
najneskôr však v deň konania podujatia. Písomný doklad o zaplatení predloží
správcovi KD pri preberaní priestoru.
4. Za poskytnutie priestorov je stanovený poplatok, ktorého výška (cenník) tvorí prílohu
č. 2 tohto predpisu.
5. V poplatku za sálu je zahrnuté upratovanie a ceny energie. Pri prenájme malej
spoločenskej miestnosti zaistí záujemca odovzdanie uprataných miestností vrátane
použitých spoločných zariadení (kuchynka, sociálne zar., šatňa a pod.).
6. Pre účely úhrady je stanovené letné obdobie od 1. mája do 30. septembra a zimné
obdobie od 1. októbra do 30. apríla.
7. Od poplatkov sú oslobodené všetky kultúrne akcie organizované orgánmi obce Horná
Ves. Vtedy požiada ústne alebo písomne organizátor obecnej akcie starostu obce
o poskytnutie priestorov v KD. Starosta upovedomí správcu KD o obecnej akcii
a oznámi mu presné meno a priezvisko osoby, ktorej môže na túto akciu vydať kľúče
od KD. Správca KD si po ukončení obecnej akcie od tejto osoby prevezme priestory
a kľúče KD.
8. Súčasťou tohto predpisu je prevádzkový poriadok kultúrneho domu pre účel využitie
na hranie stolného tenisu.
Čl. V.
Záverečné ustanovenia
1. Ruší sa prevádzkový poriadok kultúrneho domu schválený uznesením OcZ č. 72/0508
zo dňa 30.8.2005.
2. Prípadné zmeny a dodatky tohto predpisu podliehajú schváleniu OcZ.
3. Tento organizačný a prevádzkový poriadok KD bol schválený uznesením OcZ
v Hornej Vsi č. 17/0702 zo dňa 27.2.2007 a je účinný dňom jeho schválenia.

V Hornej Vsi, 27.2.2007

Simona Holicová
starostka obce
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