Všeobecne záväzné nariadenie ObceIhľany č. 2/2007
o prenájme miestností pri zdravotnom stredisku, v kultúrnom dome a
jedálne s kuchyňou na OcÚ.
Obecné zastupiteľstvo v Ihľanoch podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369
/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
S A U Z N I E S L O NA V Y D A N Í
tohoto Všeobecne záväzného nariadenia č.2/2007 o prenájme miestností pri zdravotnom
stredisku, v kultúrnom dome a jedálne s kuchyňou na OcÚ ( ďalej len zariadenia).
§1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky, spôsob a finančné vyrovnanie za
prenájom miestností pri zdravotnom stredisku, v kultúrnom dome a jedálne s kuchyňou
pri OcÚ na usporiadanie osláv, pohrebných hostín, kultúrnospoločenských akcií,
prípadne iných akcií vo verejnom a osobnom záujme.

§2
Obsah VZN
Zariadenia sú vo výlučnom vlastníctve obce Ihľany. Slúžia obyvateľom obce Ihľany na
usporiadanie akcií podľa § 1 tohto VZN. Zodpovedným za prevádzkovanie týchto miestnosti
v kultúrnom dome je správca kultúrneho domu a za ostatné miestnosti zodpovedá poverený
pracovník OcÚ.
§3
Podmienky prenájmu
1. Zariadenia sa prenajímajú:
a) na usporiadanie osláv len v tom prípade, ak sa jedná o životné jubilea, usporiadanie krstín,
prvého svätého prijímania, svadby a akcie im podobné
b) na usporiadanie pohrebnej hostiny
c) na usporiadanie kultúrnospoločenských akcií, za ktoré sa považujú hry, súťaže a p.
d) na usporiadanie ostatných akcií, schôdzí, stretnutí občanov, mítingov, predajných akcií,
dražieb a im podobné.
2. Usporiadateľom akcií môže byť:
-každá fyzická osoba, ktorá požiada OcÚ o súhlas na prenájom
-obec, občianské združenia, záujmové organizácie, škola a materská škôlka, farské úrady,
prípadne právnická alebo fyzická osoba, ktorej predmetom podnikania je usporiadanie
takýchto akcií
-usporiadateľ akcií pri ktorých sa podáva občerstvenie si vyžiada stanovisko Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva v Poprade.

3. Usporiadateľ akcie zodpovedá za dodržiavanie protipožiarných predpisov , bezpečnosť
účastníkov a poriadok v zariadeniach a ich okolí. Usporiadateľ ručí za dodržavanie nočného
kľudu v okolí prenajatých zariadení počas trvania akcie.
§4
Spôsob prenájmu
Usporiadateľ požiada o prenájom zariadenia minimálne 14 dní pred usporiadaním akcie na
OcÚ. V prípade usporiadania pohrebnej hostiny deň vopred. OcÚ vydá usporiadateľovi
písomné potvrdenie, ktorým sa preukáže správcovi kultúrneho domu, prípadne
zodpovednému pracovníkovi OcÚ. Správca deň pred akciou, alebo v deň akcie odovzdá
usporiadateľovi zariadenie a inventár s popisom závad. Zároveň si preberie odpis množstva
m3 odobratého plynu a kWh na elektromere pokiaľ zariadenie toto má. Po prevzatí zloží
správcovi zálohu 2000 Sk.
§5
Finančné vysporiadanie
Na usporiadanie akcie podľa § 3, čl. 1, písm. a) usporiadateľ uhradí spotrebované energie a
poplatok v sume500Sk.
Na usporiadanie akcie podľa § 3, čl. 1, písm. b) usporiadateľ uhradí spotrebované energie a
poplatok v sume100 Sk.
Na usporiadanie akcie podľa § 3, čl. 1, písm. c) usporiadateľ uhradí spotrebované energie a
poplatok v sume100 Sk.
Na usporiadanie akcie podľa § 3, čl. 1, písm. d) usporiadateľ uhradí spotrebované energie a
poplatok v sume500 Sk.
Príplatok za využitie kuchyne činí.500 Sk a spotrebované energie.
Od poplatkov sa oslobodzuje obec, základná škola a materská škôlka.
§6
Ukončenie nájmu
Usporiadateľ v deň ukončenia akcie, najneskôr deň po ukončení odovzdá zariadenie
správcovi. Správca budovu preberie v stave v akom bola na akciu odovzdaná. Všetky závady
spôsobené počas akcie znáša usporiadateľ na vlastné náklady. Kultúrny dom sa odovzdáva
uprataný v takej kvalite v akej bol prevzatý.
§7
Záverečné ustanovenia
Obecné zastupiteľstvo v Ihľanoch sa uznieslo na vydaní VZN č. 1/2007 o prenájme
budovy kultúrneho domu dňa 15.6.2007 a toto VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od
vyvesenia na úradnej tabuli Obecného úradu v Ihľanoch, t. j.1.7.2007.
Vyvesené na úradnej tabuli dňa 15.6.2007
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