Obec Trenčianska Turná

VŠEOBECNÉ

ZÁVAZNÉ NARIADENIE
č. 2/2008

o podmienkach poriadania tanečných zábav, diskoték a plesov v Kultúrnom dome
Trenčianska Turná

Obecné zastupiteľstvo (ďalej len OcZ) v Trenčianskej Turnej v zmysle § 6 a § 11, odst. 3
písm. g zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení zákona č. 481/1992 Zz., zákona
č. 96/1991 o verejných kultúrnych podujatiach a v znení Všeobecného záväzného nariadenia
(ďalej len VZN) č. 1/2008

vydáva

toto všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2008

Článok 1
Všeobecné ustanovenie

V Kultúrnom dome (ďalej KD) v Trenčianskej Turnej a miestna časť Hámre sa môžu
konať verejné podujatia iba v súlade so VZN č. 2/2008, obce Trenčianska Turná.

Článok 2
Prenájom priestorov

Za účelom poriadania tanečnej zábavy, diskotéky alebo plesu môžu byť prenajaté priestory
na prízemí KD ako celok alebo iba čiastočne. Poplatok za prenájom sa stanoví súčtom sumy
prenájmu za jednotlivé priestory. Súčasťou dohody sú aj režijné náklady. Cenník za prenájom
priestorov KD a režijné náklady tvorí prílohu k tomuto VZN.

Článok 3
Podmienky prenájmu
1. Záujemcovia prenájmu KD sú povinní najneskôr 14 dní pred akciou podať žiadosť na
Obecnom úrade (ďalej len OcÚ) Trenčianska Turná na predpísanom tlačive.

2. Tanečné zábavy a diskotéka môže byť povolená najviac 2-krát v mesiaci. Na základe
stanoviska komisie pre kultúru a šport bude OcZ schválený záväzný rozpis pre 1. polrok
na základe doručených písomných žiadostí združení a organizácií v obci a v priebehu
roka aj na 2. polrok.

3. Pre I. polrok treba predložiť žiadosti do konca novembra predchádzajúceho kalendárneho
roka a pre II. polrok do konca mája aktuálneho kalendárneho roka. V prípade požadovania
termínov mimo odsúhlasených akcií, prejednať žiadosti o poriadanie tanečných zábav na
komisii pre kultúru a šport.
4. Na týchto podujatiach nemôže byť prekročený počet 500 návštevníkov..
5. Cenník predávaného tovaru musí byť zavesený na viditeľnom mieste v priestore predaja.
6. Usporiadatelia musia byť viditeľne označení a v počte, ktorý zaistí bezpečnosť osôb
a ochranu majetku (minimálne 15 ľudí).
7. Na týchto podujatiach, či iných väčších akciách, musí byť prítomní minimálne 1 člen
požiarnej služby.
8. Počas podujatia je hlavný usporiadateľ zodpovedný za prejazdnosť komunikáciií okolo
KD.
9. Usporiadatelia musia dbať o to, aby sa fajčilo iba vo vyhradenom priestore (vstupná hala).
10. Usporiadatelia sú povinní dodržať čas uvedený v žiadosti o oznámení produkcie.
11. Usporiadatelia sú povinní umožniť kontrolnému orgánu voľný vstup na podujatie a prístup
do všetkých prenajatých priestorov ako aj poskytnúť žiadané informácie.
12. V prípade spôsobenej škody je usporiadateľ povinný zariadiť opravu poškodeného
majetku a podľa možností uviesť ho do pôvodného stavu, najneskôr do 5 dní. V prípade
neodstránenia škody na majetku je usporiadateľ povinný škody uhradiť v plnej výške.
13. Usporiadatelia sú zodpovední za udržiavanie poriadku okolo KD ako i v interiéri počas
produkcie a po jej skončení upratať okolie KD a areálu ZŠ, areálu MŠ a okolie kostola.
14. Upratovanie interiéru KD je v cene prenájmu.
15. Prevzatie KD na podujatie (ples, tanečná zábava, diskotéka, svadba...) je v piatok,
odovzdanie KD v pondelok.

Článok 4
Sankcie

V prípade nedodržania podmienok stanovených v Oznámení, VZN č. 1/2008 a VZN č.
2/2008 môže kontrolný orgán usporiadateľovi:
1. prerušiť alebo zakázať podujatie
2. navrhnúť OcZ stanovenie pokuty až do výšky 10.000,- Sk
3. navrhnúť OcZ, aby nepovolil porušovateľovi podobné podujatie počas nesledujúcich 2
rokov.

Článok 5
Záverečné ustanovenie

1. Týmto sa ruší VZN č. 5/1995
2. Toto VZN č. 2/2008 bolo schválené Obecným zastupiteľstvom na svojom riadnom
zasadnutí dňa 23.7.2008 uznesením č. 121/2008.

Účinnosť tohto VZN nadobúda 15. dňom od vyvesenia v úradnej tabuli obce Trenčianska
Turná.

Ing. František Ježík
starosta

V Trenčianskej Turnej, dňa 26.6.2008
Vyvesené: 07.07.2008
Zvesené:

07.08.2008

Potvrdené: 08.08.2008

