
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevádzkový poriadok užívania 

Centra voľného času v Čate 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. v znení ďalších predpisov, z ktorého okrem 

iného vyplýva právo občanov obci na používanie majetku obce slúžiacemu pre 

verejné účely a úloha obce pri utváraní podmienok pre vzdelávanie, kultúru, 

záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport - poskytuje obec Čata 

priestory v „Centre voľného času Čata“ /ďalej len CVČ/ pri dodržaní 

nasledovných podmienok. 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Prevádzkový poriadok CVČ a v tom združených klubov obce Čata (ďalej len 

klubov) upravuje postavenie a poslanie klubov zásady prevádzkovania klubov 

a nakladania s majetkom obce. 

2. Prevádzkový poriadok je rámcovým právnym dokumentom. 

3. Zriaďovateľom klubov je obec Čata. CVČ je účelovým zariadením obce Čata. 

Poslaním CVČ je uspokojovanie kultúrnych a spoločenských záujmov 

občanov vo vymedzených oblastiach. 

4. Pre činnosť klubov slúžia priestory CVČ. 

 

Článok 2 

Klubové priestory 

 

Klubovými priestormi sa rozumejú priestory budovy CVČ, nachádzajúcej sa v 

obci Čata s číslom 295/1. Ich prevádzku zabezpečuje obec Čata prostredníctvom 

zamestnanca obce. 

 

Článok 3 

Využívanie klubových priestorov 

 

Klubové priestory využíva pre svoju činnosť: 

a) obec Čata, 

b) organizácie, združenia (aj neformálne skupiny občanov) a kluby (ďalej len 

organizácie), pôsobiace na území obce, pri pravidelnom využívaní na 

základe žiadosti a dohody schválenej po predložení stanov (alebo, ak ich 

nemajú, plánu činnosti) starostom obce, pri jednorazovom využívaní na 

základe žiadostí a súhlasu starostu obce, 

c) organizácie využívajú klubové priestory vo vymedzenom čase na vlastnú 

činnosť v zmysle ich stanov, 

d) užívatelia pri svojej činnosti využívajú inventár klubových priestorov po 

dohode s referentom CVČ, pričom sú všetci členovia užívateľskej 

organizácie povinní inventár chrániť pred poškodením, zničením a stratou, 

e) užívatelia v plnom rozsahu zodpovedajú za škody spôsobené na majetku 

obce ich členmi a sú povinné vzniknuté škody uhradiť podľa inventárnej 



hodnoty majetku. Pri využívaní klubových priestorov je každý povinný 

dodržiavať požiarno - bezpečnostné predpisy. 

 

Článok 4 

Zameranie činnosti klubov 

 

1. Činnosť organizácii, resp. iných občianskych zoskupení, má byť orientovaná 

na uspokojovanie a rozvíjanie kultúrnych záujmov všetkých kategórií 

obyvateľstva v obci a musí byť v súlade so základnými všeľudskými hodnotami 

a princípmi v oblasti: 

    - záujmovo-umeleckej, 

    - záujmovo-vzdelávacej, 

    - kultúrno-výchovnej, 

    - zábavno-rekreačnej, 

    - činnosti politických strán a hnutí, iných komunálnych aktivít. 

2. Prenájom priestorov sa nepovolí organizáciám, resp. iným občianskym   

zoskupeniam: 

a)  ktorých cieľom je popierať alebo obmedzovať osobné, politické alebo iné práva 

občanov pre ich národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické zmýšľanie, 

náboženské vyznanie a sociálne postavenie, roznecovať nenávisť a 

neznášanlivosť z týchto dôvodov, podporovať násilie alebo inak porušovať 

ústavu a zákony, 

b)  ktorých činnosť je v rozpore s dobrými mravmi, 

c) ktoré sledujú dosahovanie svojich cieľov spôsobmi, ktoré sú v rozpore s 

ústavou a zákonmi. 

 

Článok 5 

Prenájom priestorov 

 

1. Klubové priestory pre vlastnú klubovú činnosť organizácií sa poskytujú na 

základe dohody. 

2. Ak užívateľ porušuje dohodnuté podmienky na využívanie priestorov, alebo 

tento prevádzkový poriadok, je to dôvodom na zrušenie užívateľského práva. 

3. Klubové priestory sa môžu poskytovať aj jednorázovo na individuálne 

podujatia, ako napríklad menšie oslavy, kary a pod. 

 

Článok 6 

Povinnosti zriaďovateľa a prevádzkovateľa 

 

1. Zriaďovateľ poskytuje priestory. 

2. Prostredníctvom referenta zabezpečuje nerušený chod zariadenia. 

3. Zabezpečuje základnú údržbu priestorov a upratovanie. 

4. Poskytuje základný inventár. 

5. Zabezpečuje vykurovanie objektu. 



6. Prostredníctvom odborného pracovníka bezpečnosti práce a technika požiarnej 

ochrany zabezpečuje odborný dohľad v oblasti bezpečnostnej a protipožiarnej. 

7. Zriaďovateľ si vyhradzuje v odôvodnených prípadoch prerušiť prevádzkovanie 

klubu. Ak k takej situácií dôjde, budú o nej užívatelia informovaní. 

 

Článok 7 

Povinnosti užívateľa 

 

1. Užívateľ priestorov klubov je povinný: 

a) neodkladne nahlásiť správcovi objektu čas jeho využívania (pravidelného, i 

nepravidelného), 

b) príchod a odchod do priestorov evidovať v príslušnej knihe, 

c) v plnom rozsahu dodržiavať požiarne a bezpečnostné predpisy, 

d) zistené nedostatky a poruchy hlásiť správcovi objektu, 

e) dbať na šetrné zaobchádzanie s inventárom, 

f) škody vzniknuté zavinením užívateľa v plnom rozsahu uhradiť, 

g) zanechať po sebe poriadok, 

h) pred ich opustením skontrolovať a zabezpečiť uzatvorenie okien, vypnutie 

svetla, elektrospotrebičov, poriadok 

i) zamedziť prístup nepovolaným osobám. 

2. Užívatelia sú povinní v objekte klubu rešpektovať zákaz: 

a) fajčiť, používať omamné látky, hrať hazardné hry, 

b) premiestňovať inventár bez súhlasu správcu objektu, 

c) vynášať inventár mimo priestorov klubu, 

d) vetrať priestory bez dozoru, 

e) požívať alkoholické nápoje okrem obmedzeného požitia pri slávnostných 

príležitostiach, 

f) na nedospelých sa zákaz požívať alkoholické nápoje vzťahuje bez výnimky. 

 

Článok 8 

Poplatok za užívanie priestorov CVČ 

 

1. Organizácie, združenia (aj neformálne skupiny občanov) a kluby (ďalej len 

organizácie), pôsobiace na území obce v rámci klubovej činnosti platia      

0,30 EUR za osobu pri každej návšteve CVČ. 

2. Pokiaľ sa jedná o podujatie výchovného, vzdelávacieho, kultúrneho a 

umeleckého charakteru, poplatok sa neplatí. 

3. Pri využívaní priestorov CVČ jednorázovo na individuálne podujatia, ako 

napríklad menšie oslavy, kary a pod. sa platí poplatok vo výške 

prevádzkových nákladov CVČ, a to 20,- EUR na 4 hodiny , 30,- EUR do 8 

hodín, 40,- EUR na celý deň. Úhrada prevádzkových nákladov je splatná 

vopred. 

4. Pokiaľ sa organizácii poskytujú priestory na organizovanie podujatí pre 

verejnosť, ktoré sú spojené s predajom vstupeniek, alebo z podujatia má 



príjem, je povinná uhradiť prevádzkové náklady CVČ, súvisiace s používaním 

priestorov. 

5. Každá miestna spoločenská organizácia má právo bezplatne ročne raz 

priestory CVČ na usporiadanie podujatí z ktorých je príjem. 

 

Článok 9 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento prevádzkový poriadok schválilo obecné zastupiteľstvo v Čate dňa 

26.03.2018. 

2. Prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť od 01.04.2018. 

 

 

 
 

Marian Csákvári 

        starosta obce Čata 

 


