
Obecné  zastupiteľstvo v Bystričke na základe samosprávnej  pôsobnosti  podľa  čl. 68  
Ústavy  SR  a podľa  ust. § 11 ods. 4 písm. k)  zákona SNR  č.369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších  predpisov  v y d á v a  pre  katastrálne  územie  obce  
BYSTRIČKA  

 tento 
 
 

Dodatok č. 1  k  ŠTATÚTU   
Obce  Bystričke – podnikateľská činnosť 

 
§ 41 

Zriadenie  podnikateľskej činnosti obce 
 

1.  Obecné zastupiteľstvo  UZNESENÍM  č. 88/2012/II/a  zo dňa 10.12.2012 schválilo  
      podnikateľskú činnosť obce  so  sídlom  Bystrička 260. 
2.   Zodpovedná zástupkyňa za  túto oblasť je určená  Drahuša  Debnárová.   

 
§ 42 

Predmet  činnosti  
 

1.   Predmetom činnosti  je : 
-  denné stravovanie  
-  usporadúvanie spoločenských a kultúrnych akcií spojenými so stravovaním alebo bez  
   stravovania,  ako: 
    -  rodinné oslavy  
    -  stužkové 
    -  plesy 
    -  zábavy 
    -  predajné  akcie 
    -  karnevaly 
    -  a  iné 
 
 

§ 43 
Prenájom  priestorov  areálu  obecného domu  

 
1.   Sála, bufet, Badovské a dvor ako súčasť areálu obecného domu je majetkom obce, má  
slúžiť   

pre potreby obce a jej občanov s možnosťou prenájmu v súlade s týmto štatútom.  
 
 

§ 44 
Druhy  podujatí 

 
1. Verejné  akcie usporiadané obecným zastupiteľstvom a starostom obce: 
     a)  oslavy  
     b)  verejné schôdze 
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2.  Akcie  usporiadané  miestnymi  organizáciami, Základnou  a  Materskou školou  
     v Bystričke : 
     a)  divadelné predstavenia 
     b)  karnevaly, posedenia 
     c)  výročné schôdze 
     d)  odborné  prednášky a kurzy pre členov miestnych organizácií 
     e)  tanečné zábavy a plesy 
     f)  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 
     b)  stužkové, študentské plesy 
     c)  konferencie 
     d)  semináre, školenia 
     e)  predajné akcie 
     f)  predvádzacie  akcie 
 

§ 45 
Predmet nájmu 

 
Predmetom  nájmu  sú  uvedené  priestory : 

1.  sála  s možnosťou  stravy 
   2.  bufet 
   3.  Badovské  s možnosťou stravy 
   4.  dvor 
 

§ 46 
Podmienky  nájmu 

 
1.   Predmet nájmu bude prenajatý na vopred dohodnutý termín a dobu na základe žiadosti  

prenajímateľa minimálne dva týždne pred plánovaným termínom akcie písomnou formou  
      doručenou  pani  Drahuši  Debnárovej.  Žiadosť  musí obsahovať : 

- predmet nájmu  ( konkrétny priestor) 
- druh  akcie 
- počet  hodín 
- strava 

 
2.   Dohoda musí byť uzatvorená  písomne v dvoch vyhotoveniach a musí  obsahovať všetky  
      platby za požadované služby s predbežnou kalkuláciou.   
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3.  Záloha je dve tretiny z predpokladanej sumy. 
 
4.  Zrušenie plánovanej akcie je potrebné oznámiť minimálne tri dni pred termínom konania   

akcie, 20 % zo  sumy je manipulačný poplatok.  
 

5.  Kuchyňu je možné prenajať  výhradne s príslušným personálom. 
 
6.  Pri  akciách spojených s prípravou a výdajom stravy sa prenájom priestorov účtuje spolu 
so  

stravou. 
 
7.  Obec sa zaväzuje, že dohodnuté priestory  budú  poskytnuté  včas  a vhodne pripravené na  

konkrétnu akciu. 
 

8.  Nájomca  sa  zaväzuje prenajaté priestory užívať v súlade s Vnútorným poriadkom  
Obecného úradu v Bystričke. 
 

9.   Všetky poškodenia inventáru prenajatých priestorov je povinný uhradiť nájomca. 
 
10.  Usporiadanie  diskotéky  v prenajatých priestoroch v areáli obecného domu je možné iba 
na  
       základe UZNESENIA Obecného zastupiteľstva v Bystričke. 

 
 

§ 47 
Poplatky 

 
Poplatky  sú  účtované  podľa  nasledovného cenníka : 
 
1.)  Sála                                                             8,50    €/hod 
2.)  Bufet                                                           3,50    €/hod 
3.)  Zasadačka „Badovské“                               4,-       €/hod 
4.)  Dvor                                                            2,-       €/hod 
5.)  Príprava  sály OÚ                                      14,-      € 
6.)  Príprava „Badovské“                                    3,50   € 
7.)  Upratovanie sály po akcii                           20,-      € 
8.)  Upratovanie  „Badovské“                             7,-      € 
9.)  Upratovanie  „dvora“                                  13,-      € 
 
Zľavy : 
     a)  akcie  v § 44 bod 1 a 2a), b), c), d)   sú  bezplatné a platí na ne ohlasovacia 
povinnosť 
     b)  akcie v § 44 bod 2 e), f) a bod  3  -  20 % zľava 
 
Pri podávaní stravy na akcii bude cena stanovená dohodou v závislosti od počtu a druhov 
podávaných jedál, prípadne nápojov. 
Cena  prenájmu  sa  účtuje  za  každú  začatú hodinu. 
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§ 48 

Záverečné  ustanovenia  
 

 
    Tento Dodatok  k Štatútu obce  Bystrička   bol  schválený   obecným  zastupiteľstvom  
    v Bystričke dňa   10.1.2013   Uznesením č. 104/2013  a nadobudol  účinnosť   
    dňa 11.01.2013.                           
 
 
 
V Bystričke  dňa 11.01.2013                   
 
 
 
                                                                                         ––––––––––––––––––––––––––––– 
                                                                                                                Zdenka  Maršalová   
                                                                                                                   starostka  obce 
 


