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1.

Tento predpis stanovuje zásady zapožičiavania priestorov domu kultúry do doby, kým obec neuzavrie
nájomný vzťah s nájomcom kuchyne a ostatných priestorov ponúknutých na nájom.

2.

RozsAH PtATNosTl
Tento predpis platí pre organizačnémiesto ,,Domu kultúry Veíká Mača".

3.
3.1.

PoJMYASKRATKY
Použitépojmy

Dom kultúry Veíká Mača sa nachádza na parc. č. 1506/15 na ktorej sa nachádza budova a priíahlý pozemok na
parc. č. !506lt vedený na LV č. !452na území obce Veťká Mača.

4.

zoDPoVEDNosTlAPRÁVoMocl

.

za spracovanie, pripomienkovanie, archiváciu podkladov z tvorby, pripomienkové a zmenové konanie,
vydanie, distribúciu a za stiahnutie neplatných \^ítlačkovtohto predpisu po dobe jej platnosti je
zodpovedný spracovatel,

o
o
o
o

za archiváciu a skartáciu tohto predpisu po ukončeníjehoplatnosti je zodpovedný jej spracovateí,
za schválenie týchto zásad je zodpovedné obecné zastupitelstvo
za oboznámenie zametnancov obecného úradu s týmto predpisom je zodpovedný starosta obce

za to, že sa na príslušnejprevádzke nachádza platný v,ýtlačok tohto predpisu je zodpovedný vedúci
prevádzky,

o

každý pracovník, ktorý zistí v tomto predpise chybu, je povinný o nej bezodkladne informovať svojho
nadriadeného, ktorý po zváženípodá návrh na zmenu aleboju vykoná,
za vykonávanie činnosti popisovaných v tomto predpise sú zodpovední vedúci zamestnanci uvedení
V tomto predpise.

o
5.
5.1.

PoPls
Názov a sídlo prevádzkovatera zariadenia

Názov:

DoM KULTÚRY 925 32VELKÁ MAČAČ.139

Sídlo: obec Veíká Mača, g25 32Veíká Mača, v zastúpenílng. Štefanom Lanczom, starostom obce

5.2,

Zodpovedné osoby za prenájom priestorov uvedeného zariadenia:

o
5.3.

Rozália Lancz, pracovníčkaobecného úradu

Údale o začatíprevádzky
Termín začatia prevádzky zariadenia: t0l20t7

5.4,

tJdale o životnosti zariadenia

Plánovaná životnosť zariadenia je viac ako 15-20 rokov.

Areál nie je oplotený, ale je zabezpečený proti nežiaducemu vniknutiu cudzích osób. Celý vnútorný
priestor aj vonkajšípriestor je zabezpečený kamerorným systémom a alarmom. Jedná sa o dva samostatné
celky, ktoré prevádzkovo aj logicky nadvázujú

t,

:

VeIká sála, pódium, priestor pre kulisy, kotolňa, vstupná hala

-

ktoré vyuŽÍva obec
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DOMU KULTÚRY VErKÁ MAČA

2.

Ostatné priestory sa dávajú do prenájmu súkromným osobám na podnikanie
Celková plocha budovy je 709,64 m2.

DOM KULTÚRY pozostáva z nasledovných priestorov:
obecné oriestorv
výmera v m2

t,oL

Vstupná hala

1,03

vel'ká sála

L,04

pódium

t,L

nábvtok kulisv

-

t,L9

hospodá rska

iestnosť-kotol ňa

t,02

šatňa - hlavný

t,73

účinkuiúci

L,t4

wc účinkuiúci

20

2t6,87
55,33

m

sklad

vchod

t,L4

L4,L4

8,2I
1t,35
2L,66
L,4
3,46
352,42

Priestory ponúknuté na prenájom na
oodnikateíské účelv

uimera v m2
L4,6t

1,05

WC ženy

1,06

upratovacia komora

t,69

L,07

WC teles.postihnutý

3,56

1,08

WC muži

t4,94

1,09

malá sála

86,57

t,LL

komunikácia office

L].,76

t,!2

kuchyňa

5L,48

t,75

WC kuchvňa

t,4
3,48

L,t5
!,6

šatňa

7,06

t,L7

sklad

7,92

t,!8

chladený sklad

7,5

!,2

komunikácia

8,2l
t4,3t

t,27

terasa

49,35

L,t9

hospodárska miestnosť

t2,38

!,2L
1,01

galéria

30

vstupná hala

31

SPOLU m2

357,22
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Príslušenstvo kuttúrneho domu podía jednotlirních miestností:

pódium
Veíká

opona

sála

s

elektrickým motorom a s dlaíkorným ovládaČom 1 ks, závesY

Klíma + 2ks ovládačov na bočných stenách, svietidlá, 2 ks ozdobných

váz,30 stolov, 120 stoliČiek
Malá

sála

Závesy

- záclony,

12 ks oranžorných kresiel, 4 konferenčnéstoly

/orechová farbal, 2 ks ozdobnýchváz,

Šatňa
Chladiaci sklad
Sklad

pult 1 ks, kovorný 12 radorný vešiak 10 ks

regál
kovorný regál

5 ks

kovorný

5 ks

Kuchyňa
1. Plynový varný kotol 150 l ,KG-150-o 2 ks

- 15O l, okrúhly duplikátor

automatické dopúšťanie

-

- 18kW plyn/230 V

900x900x900

-

1ks

2. Plynová panvica PP980
- 80l, nerezová nádoba
- 18kW plyn/230V
- ručnévyklápanie

900x9O0x900

-

3, Elektrická dvojtrúbová pec teplovzdušná PCE-920
-

3xGN 2/1

-

3x4kW4O0V

SC

1 ks

,900x9O0x1700
4. Umývací stól nerezorný s policou
- 1300x7O0x850

USN-2kp

1ks

5, Umývací stól nerezový
- ].900x700x850

1ks

6. Umývací stól nerezorni
- 450x9O0x900

7. Univerzálny kuchynský robot RE22 repas s
- 60 l

1 ks

príslušenstvom 1 ks

kotlík, hák, metla, miešač,másomlynček, makomlynček, rezačka zeleniny

8. kovorný

regál

Technická

miestnosť

2 ks
kovorný

regál

3 ks

Kamerorni systém /ústredňa/ 1 ks
Kancelársky

stól

1 ks

zÁsRov znpožlčlRvRruln pRt esronov
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kancelárske

kreslo

1 ks

Kotolňa s príslušenstvom (2 x kotol GEMlNoX).
s.o.uRčrrute poDMlENoK pnrruÁvu :eonoruvÝcH pRlEsToRov

s.s.r vsrrÁ sÁn

-

t.t.

pnrrua:ou

_
_

vrrrg

sÁt-v

a iné kultúrne a školiace akcie - platená akcia
Kultúrna akcia Základnej školy - bezplatný prenájom
Kultúrna akcia Obecného úradu - bezplatný prenájom

Svadba

Svadba, /Veíká sála + malá sála/
rodinné oslavy
Divadelné predstavenie

150 €

Školenie

100 €

100 €
150 €

V prípade, Že v dome kultúry bude kuchyňu prevádzkovať podnikateíský subjekt veíká sála bude uzatvorená,
Prístup do veťkej sály bude mať iba ak bude akcia a bude zabezpečovať catering. Veíkúsálu prevádzkuje
a

vydáva do prenájmu r,nýlučne obec.

5.6.2

MALAsÁLA-

t.L.

PRENAJoM MALEJ sÁLY

_
_
_
-

Svadba

a iné kultúrne a školiace akcie - platená

Rodinné oslaw

5.6.3 KUCHYŇA

akcia

- bezplatný prenájom
Kultúrna akcia Základnej školy- bezplatný prenájom
Kultúrna akcia Obecného úradu - bezplatný prenájom
Kar

50€

-

kým nieje kuchyňa daná do prenájmu podnikateťským subjektom dovtedy kuchyňu prevádzkuje
obecný úrad,

t.

Alternatíva: ak kuchyňa nie je predmetom prenájmu

2.

Alternatíva:
Ak si fyzická osoba prenájme kuchyňu za účelomsvadby alebo za účelominej rodinnej oslavy, móže
tak urobiť len s osobami s ktorými má obec Dohodu o pracovnej činnosti. Zamestnanci obce, ktorí sú
zodpovední za zariadenie kuchyne sú Serena Gálová, Judita Szókeová, Priska Lanczová.

-

Rodinné oslavy:
Nájomca kuchyne hradí obci uýdavky na mzdy vo uiške 5 €lh + odvody za zamestnanca
a zamestnávateía t.j. 1,74 € celkom 6,74 €/h pre jedného zamestnanca v prípade, že
Svadby: Nájomca kuchyne hradí obci uýdavky 150 € za kuchárku.

-

3,

Alternatíva:
Ak FO zabezpeČuje stravovanie prostredníctvom inej reštauračnejslužby a pri svojej činnosti bude
pouŽÍvať kuchyňu a všetky jej zariadenia, podmienkou takéhoto nájmu je, že musí prijať 1, osobu ako
dozor v kuchyni, ktorú zabezpečíobec.
Nájomca je pri výbere tejto alternatívy povinný uhradiť prenájom kuchyne vo rnýške 200 € a uhradiť
mzdu dozorujúceho pracovníka vo rnýške 150 €.

Alternatíva:
Ak fyzická osoba zabezpečuje stravovanie prostredníctvom donášky cateringu a kuchyňa je používaná
len na rozloženie jedál a umývanie riadu aj pri tejto alternatíve musí byť dozor, ktorý zodpovedá za
zariadenie a nájomca musí uhradiť nájom za kuchyňu vo rnýške 50 € a dozorujúceho zamestnanca vo
uýške 150 €.

Výber inej alternatívy nie je možná.

V prípade, že kuchyňu bude prevádzkovať podnikateíský subjekt všetky akcie bude zabezpečovať
nájomca domu kultúry a nie je dovolené na žiadnu akciu dovoz cateringom od iného dodávateía.
Aj obec bude pri organizovaní kultúrnych akcii zabezpečovať catering od nájomcu.

5.6.4. Dom kultúry bude svoju činnosťzameriavať na organizovanie školení pre firmy a spoločnosti, nakoíko je
o tieto akcie a priestory záujem. Prenájom sály na školenie je 100

€/deň s tým, že bude pre nich zabezpečené
podporíme
príjem
pre
aj stravovanie Čím
a zabezpeČíme
nájomcu domu kultúry, ktorý zabezpečuje reštauračné
služby.

o
o

Ambulantný predaj v priestoroch budovy je zakázaný.
zákaz na prenájom priestorov sa okrem toho vzťahuje aj na mladistvé osoby a na
organizovanie mládežníckych akcii/narodeninové party, rozlúčkaso slobodou, diskotéky/

5.6.5. Povinnosti nájomcu FO a PO
Nájomca je povinný:

á
*
*
9
9

Zodpovedá za odovzdaný majetok - za budovu, spotrebiče a ostatné zariadenie

Musí odsledovať či sa v priestoroch za ktorý zodpovedá, niečo nepoškodilo / poškodený spotrebič,
chýbajúce gombíky na spotrebiči, rozbitá lampa alebo zrkadlá, poškodené toalety, zašpinené steny,
záclony, závesy, funkčná opona riadená elektrickým motorom a diaťkorným ovládačom,
nepoškodená klíma v miestnostiach./
Zodpovedá

za

odcudzenie akejkoívek veci apredmetu zbudovy aje povinný uhradiť hodnotu

v plnej výške na základe podkladov z účtovníctva.,

domu kultúry je zákaz zdobenia stien alebo iných predmetov, ktorými by sa
predmetné zariadenie znehodnotili v prípade zistenia škody /napr. poškodenie farby na stenách/,

V priestoroch

obec odstráni poškodenie maíby na náklady nájomcu FO alebo PO.
Zodpovedá za poškodenie a čistotu skladových priestorov.

zÁsnov znpožlčlAvAN lA

pRl

EsToRov

oouu rulrúnv vrrrÁ unčn

5,6.6. Zabezpečenie spotrebného materiálu a odpadu

ó

oo príslušenstva všetkých toaliet patria zásobníky na toaletný papier, zásobníky na

utierky,

odpadkové koše, dávkovače na penové mydlo. Doplnenie zásobníkov a dávkovačov zabezpečuje
obec, Poplatok za spotrebný materiál na 1 akciu je 25 €, vypočítanýz fakturačnej ceny,

5.6.7. Spotrebovaná energia

a odpad

4 lri preberaní priestorov

je nájomca povinný sa oboznámiť so stavom elektromeru, plynomeru a
l stočnél.Po ukončenínájmu mu bude spotreba

vodomeru na verejný vodovod a kanalizáciu

9

všetkých energii vyfakturované podía aktuálnych sadzieb,

odpad, ktorý vznikne po akcii sa musí uložiťdo 1100 l kontajnera a ostatný odpad póvodca musí
separovať do 240 l smetnÝch nádob s označenímpre PET fíašea sklo. Poplatok za odvoz a uloženie
odpadu hradí nájomca vo rnýške 10 €.

Organizačnézabezpečenie prevádzky

5.7.

9
4
á
5.8.
6.0.

priestory móže dávať do prenájmu iba obec. poverená osoba bude odovzdávať priestory a po
ukončenínájmu ich bude fyzicky preberať. Nájomca bude pri preberaní poučený o používaní
klimatického zariadenia v kuchyni v malej a veíkej sále a o stave ostatných zariadení.
Rk sa nájomca rozhodne prenajať len určitúčasťpriestorov ostatné budú uzavreté.

v priestoroch domu kultúry je zákaz fajčenia.

Podmienky bezpečnosti práce

Opatrenia pre prípad prevádzkovej nehody, havariineisituácie
Miestnostisú zabezpečené Hlasovou signalizáciou požiaru {HSPl. Pripožiarisa spustí prehrávanie

rnýstražnej správy.

7.

zÁvrnrčruÉUSTANoVENIE

V prípade zmien v prevádzke zariadenia je

povinný prispósobiť prevádzkový

poriadok týmto zmenám.

Vypracovala: Terézia Gál

#ť§

§7l-

/\---l \o
lng, Štefan Lancz, starosta obce

Schvá len é: 24 / OZl

t2l

08 l 2Ot7

l

príloha: Podmienky prenójmu domu kultúry vo Veťkej Mači

Cenník

zÁsnoy zRpožlčtRvRtu lR pnl rsronov
DoMu rulrúnv vrrrÁ nnnčn
poDMlENKy pRENÁ.ltvtu DoMu KuLTúRy vo vELKEJ MAčl
925 32 VEIKA MAČA č.
Nájomca súhtasís nastedovnými podmienkami prenájmu:
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

Nájomca zodpovedá za poriadok v celom objekte domu kuttúry.
Nájomca potvrdzuje, že nebude okotitých obyvatelbv obt'ažovaťnadmerným
hlukom.
AkékotVek škody spósobené na inventáň v objekte a na prenajatých priestoroch,
budú nájomcovi vyčíslenépodta účtovnejhodnoty a prefakturované na úhradu.
Nájomca berie na vedomie, že v objekte je prísny zákaz poškodzovania stien
a stropu vylepovaním ozdób alebo pripevňovaním klincami alebo iným spdsobom.
Nájomca prehlasuje, že preberá ptnú zodpovednost'za bezpečnosťosób na ním
organizovanej akcii, a prehlasuje, že bol oboznámený s funkčnosťouhtasovej
signalizácie požiaru.
Nájomca prehlasuje, že všetky poptatky a spotrebovanú energiu plne uhradí na
záktade záverečnéhovyúčtovaniaobecného úradu.
Nájomca odovzdá priestory čistév stave v akom ich prevzal.
V objekte domu kultúry je prísny zákaz fajčenia.
Preddavok za prenájom domu kuttúry sa hradí vopred vo výške 500 €, najneskór
v deň odovzdania kt'účov.

Vo Vetkej Mači, dňa

Podpis nájomcov

DOMU KULTÚRY VEIKÁ MAČA

Prenáiom

Cenník

VELKA SALA

Svadba, Neíká sála + malá

150 €

sáIa/

rodinné oslavy
Divadelné predstavenie
Skolenie

100 €
150 €
100 €

MALA SALA

Rodinné oslavy

50€

KUCHYNA

2. Alternatíva
3. Alternatíva
4. Alternatíva

Spotrebný materiáI
penové mydlo
Utierky na ruky
Toaletný papier
Umývacie prostriedky
Poplatok za odvoz a uloženie
odpadu

150 €/lkuch.
350 €
200 €

25€

1

1,50 €/ks
7

,90 €/ks
5,70 €

10€

U KULTURY

