Cenník úhrad prenájmu priestorov v areáli obecného úradu
a spoločenských akcií usporiadaných obcou Bystrička – Podnikateľská
činnosť

Čl. 1
Základné ustanovenie
Sála a bufet , Badovské a dvor ako súčasť areálu obecného úradu je majetkom obce, slúži aj pre
potreby obce a jej občanov s možnosťou prenájmu v súlade s týmto cenníkom úhrad.

Čl.2
Druhy podujatí
1. Verejné akcie usporiadané obecným zastupiteľstvom a starostom obce:
a) verejné schôdze
b) oslavy
c) ples
2. Akcie usporiadané miestnymi organizáciami, Základnou a Materskou školu v Bystričke:
a) divadelné predstavenia
b) karnevaly, posedenia
c) výročné schôdze
d) odborné prednášky a kurzy pre členov miestnych organizácií
e) tanečné zábavy, diskotéky
3. Akcie usporiadané občanmi Bystričky:
a) rodinné oslavy, promócie
b) svadby
c) kary
4. Akcie usporiadané firmami, strednými školami a ostatnými záujemcami:
a) plesy, firemné oslavy
b) stužkové
c) konferencie
d) semináre, školenia
e) predajné akcie
f) predvádzacie akcie

Čl. 3
Predmet nájmu
Predmetom nájmu sú uvedené priestory:
1. sála
2. bufet
3. Badovské
4. dvor
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Čl. 4
Podmienky nájmu a spoločenských akcií
a) Predmetné priestory budú prenajaté na vopred dohodnutý termín.
b) Predmetom nájmu je: - sála so zariadením / stoly a stoličky/
- bufet so zariadením / ľadničky a sporák/
- Badovské so zariadením / stoly a stoličky a kuchyňa/
- dvor
c) V prípade usporiadania akcie cateringovou firmou obec neprenajíma kuchyňu! Výdaj
stravy len z bufetu! Obec nezapožičiava taniere, príbory, hrnčeky, poháre....!
d) V prípade usporiadania akcie obcou Bystrička – Podnikateľská činnosť, vedúca prevádzky písomne
vypracuje dohodu v dvoch vyhotoveniach, ktorá bude obsahovať predbežnú kalkuláciu stravy
s ostatnými súvisiacimi poplatkami. Dohoda musí byť oboma stranami pred akciou podpísaná.
d) OcÚ sa zaväzuje dohodnuté priestory poskytnúť včas a vhodne pripravené na konkrétnu akciu.
e) Nájomca sa zaväzuje prenajaté priestory užívať v súlade s Vnútorným poriadkom Obecného
úradu v Bystričke.
f) Všetky poškodenia inventáru prenajatých priestorov je povinný uhradiť nájomca.
g) Usporiadanie diskotéky v prenajatých priestoroch v sále obecného úradu je možné iba na
základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Bystričke!

Čl.5
Poplatky za nájom priestorov
1. Sála
2. a) Bufet – akcie usporiadané obcou Bystrička-Podnikateľská činnosť
b) Bufet – ostatné akcie
3. Badovské – zasadačka
4. Dvor
5. Príprava sály a upratovanie

10,00 €/hodina
1,50 €/hodina
3,50 €/hodina
5,00 €/hodina
3,00 €/hodina
10,00 €/hodina

Cena prenájmu sa účtuje za každú začatú hodinu.
Akcie podľa Čl.2 bodu 1.a), b), c) a 2. a), b),c), d) sú bezplatné, platí ohlasovacia povinnosť.
Čl.6
Cenník úhrad spoločenských akcií
Strava podľa dohody.
Ostatné poplatky k cene stravy:
1. stolovanie, výzdoba – a) jednoduchá
b) slávnostná
c) de luxe

2. obsluha
- do počtu 30 ľudí
- do počtu 60 ľudí
- do počtu 90 ľudí
- do počtu 120 ľudí

2,50 €/osoba(obrusy, stredové dekorácie, jednoduchý
servítok, čajová sviečka, umelý kvet)
3,50 €/osoba (obrusy, stredové dekorácie, viacvrstvové
servítky, ozdobné sviečky, živé kvety)
4,50 €/osoba (obrusy, stredové dekorácie, viacvrstvové
servítky, ozdobné sviečky, živé kvety,
poťah na stoličku s mašľou)
7,00/€ čašníčka/1 hodina
1 čašníčka
2 čašníčky
3 čašníčky
4 čašníčky
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V prípade akcie so stravou, ktorú zabezpečuje obec Bystrička, neúčtuje sa poplatok za prenájom sály.
Záujemci, ktorí majú záujem si prenajať bufet na úschovu alkoholických alebo nealkoholických
nápojov, zákuskov, faktúru za nájom vystaví osobitne obec Bystrička.

Čl.6
Záverečné ustanovenia
1. Tento Cenník úhrad prenájmu priestorov v areáli obecného úradu a spoločenských akcií
usporiadaných obcou Bystrička – Podnikateľská činnosť ruší Dodatok 1 k Štatútu prenájmu
priestorov areálu obecného domu schválený Uznesením č. 104/2013 zo dňa 10.01.2013.
2. Cenník úhrad prenájmu priestorov v areáli obecného úradu a spoločenských akcií usporiadaných
obcou Bystrička – Podnikateľská činnosť bol schválený Uznesením č. 425/2018 zo dňa
06.03.2018 a nadobúda účinnosť 07.03.2018.

V Bystričke dňa 06.03.2018

.........................................................................
Zdenka Maršalová – starostka obce

