Obec Pusté Pole
Smernica č. 01/2022
upravujúca krátkodobý prenájom priestorov
kultúrneho domu v obci Pusté Pole

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Táto smernica upravuje podmienky, spôsob a finančné vyrovnanie za prenájom
priestorov Kultúrneho domu v obci Pusté Pole (ďalej len „KD“) na organizovanie kultúrnospoločenských podujatí, osláv, pohrebných hostín, predajných akcií vo verejnom a osobnom
záujme.
Čl. 2
Účel prenájmu
Kultúrny dom je vo vlastníctve obce Pusté Pole, zodpovedným za prevádzkovanie KD je
obecný úrad Pusté Pole.
KD sa prenajíma na tieto účely:
a) organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí,
b) organizovanie osláv,
c) organizovanie schôdzi, stretnutí občanov, mítingov,
d) predajných akcií,
e) pohrebných hostín.

Čl. 3
Podmienky prenájmu
Žiadateľom o prenájom kultúrneho domu môže byť:
- fyzická osoba, ktorá požiada o prenájom na účely konania osláv, svadieb, pohrebných
hostín,
- fyzická alebo právnická osoba, záujmová organizácia, fyzická alebo právnická
osoba, ktorej predmetom podnikania je usporiadanie kultúrno-spoločenských alebo
predajných akcií
Čl. 4
Spôsob prenájmu
Žiadateľ požiada o prenájom priestorov KD na obecnom úrade Pusté Pole, kde poverený
pracovník obecného úradu so žiadateľom uzatvorí „Zmluvu na krátkodobý prenájom KD“.
Čl. 5
Výška prenájmu
Sála KD
Sála KD + kuchyňa

Počas vykurovacej sezóny
35 € + 10 € každý začatý deň
50 € + 10 € každý začatý deň

Mimo vykurovacej sezóny
30 € + 10 € každý začatý deň
45 € + 10 € každý začatý deň

Čl. 6
Podmienky prenájmu
1. Žiadateľ je povinný uviesť prenajatý priestor, vrátane blízkeho okolia KD do
pôvodného stavu.
2. V cene prenájmu za priestory KD sú započítané poplatky za spotrebovanú elektrickú
energiu, vodné a stočné),
3. Usporiadateľ akcie zodpovedá za dodržiavanie protipožiarnych predpisov,
dodržiavanie nočného kľudu v okolí KD počas trvania akcie, bezpečnosť účastníkov,
poriadok v KD a jeho bezprostrednom okolí.
Čl. 7
Záverečné ustanovenia
Starosta obce Pusté Pole ako štatutárny zástupca obce schválil túto smernicu dňa
31.03.2022, týmto dňom smernica nadobúda platnosť.

V Pustom Poli dňa 31.03.2022

............................................
Bc. Ondrej Andraščík
starosta obce

