Všeobecne záväzné nariadenie
OBEC BRAVÄCOVO

Číslo: 01/2012
Výtlačok číslo: 1

v súlade s § 4, § 6, ods. 1, § 11 ods. 4 písmeno g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov v y d á v a

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
o dočasnom užívaní kultúrno-spoločenského areálu v prírode
Návrh tohoto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6,
ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:
07.02.2012
Zverejnený na internetovej stránke obce dňa:
07.02.2012
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:
08.02.2012
Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:
17.02.2012
Pripomienky zasielať
- písomne na adresu: Obec Braväcovo, Braväcovo č. 196, 976 64 Beňuš
- ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Braväcove
- elektronicky na e-mailovú adresu: obecbravacovo@stonline.sk
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:
21.02.2012
Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa:
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:
Vyhlásené zverejnením na internetovej stránke obce dňa:
VZN nadobúda účinnosť dňom:

23.02.2012
28.02.2012
28.02.2012
14.03.2012

Ing. Peter Baliak
starosta obce

Čl. 1
Základné ustanovenia
1. Účelom tohto VZN je určiť podmienky, spôsob a finančné vyrovnanie za dočasné
užívanie kultúrno-spoločenského areálu v prírode (ďalej amfiteáter) vo vlastníctve
Obce Braväcovo.
2. Dočasným užívaním sa rozumie:
a) prenájom alebo výpožička amfiteátra na dobu určitú, najviac však na dobu 10 dní
v kalendárnom mesiaci s tou istou osobou (nájomcom, vypožičiavateľom) za
účelom usporiadania kultúrnych podujatí, osláv, kultúrno-spoločenských akcií,
a iných podujatí, okrem diskoték a zábav.
3. Prevádzkovateľom je Obec Braväcovo, ktorá prostredníctvom Obecného úradu
v Braväcove zabezpečuje prevádzku a chod amfiteátra.
4. Osobou oprávnenou vo svojom mene a na svoj účet uzatvárať zmluvy o dočasnom
užívaní (prenájme, výpožičke) amfiteátra je Obec Braväcovo.
Čl.2
Podmienky dočasného užívania
1. Žiadateľom o dočasné užívanie amfiteátra prevádzkovaného Obcou Braväcovo môže
byť fyzická osoba spôsobilá na právne úkony staršia ako 18 rokov alebo právnická
osoba.
2. Žiadateľ, alebo ním poverená osoba v čase užívania zodpovedá najmä za dodržiavanie:
a) protipožiarnych predpisov,
b) za bezpečnosť účastníkov a osôb inak zúčastnených na užívaní nehnuteľnosti,
c) za poriadok a čistotu v predmete užívania a v jeho okolí,
d) za dodržiavanie nočného pokoja,
e) za dodržiavanie povinností a podmienok uložených alebo ustanovených
prevádzkovým poriadkom alebo zmluvou,
f) iných pokynov uložených mu Obcou Braväcovo vo vzťahu k predmetu a účelu
užívania.
3. Žiadateľ je povinný počínať si tak, aby na predmete užívania nevznikla žiadna škoda.
V prípade vzniku škôd alebo závad, ktoré počas doby užívania vzniknú na predmete
užívania, sa žiadateľ zaväzuje na svoje náklady odstrániť alebo nahradiť škody, ktoré
spôsobil sám alebo osobami, ktoré majú k žiadateľovi a predmetu užívania vzťah
(napr. účastníci podujatia, účinkujúci, obslužný personál a pod.)
Čl. 3
Spôsob užívania
1. Žiadateľ písomne, telefonicky, mailom požiada Obec Braväcovo prostredníctvom
Obecného úradu Braväcovo o dočasné užívanie amfiteátra.
2. Obec Braväcovo spracuje zmluvu o dočasnom užívaní (prenájme, výpožičke), ktorou
budú stanovené a dohodnuté presné podmienky dočasného užívania nehnuteľností.
3. Poverený zamestnanec Obce Braväcovo odovzdá žiadateľovi objekt najneskôr v deň
začiatku užívania, resp. v deň zmluvne dohodnutý účastníkmi. O odovzdaní objektu
žiadateľovi a o prevzatí povereným pracovníkom po ukončení dočasného užívania
bude spísaný preberací/odovzdávajúci protokol podľa prílohy tohto VZN.
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Čl. 4
Finančné plnenie
1. Za dočasné užívanie určenej nehnuteľnosti žiadateľ uhradí čiastku:
a) 15,00 € za dočasné užívanie 1 deň,
b) 25,00 € za dočasné užívanie 2 dni,
a to v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Braväcove alebo bankovým prevodom
na č. účtu 2000892001/5600 na základe faktúry v lehote splatnosti uvedenej na
faktúre.
2. Cena za dočasné užívanie amfiteátra prevádzkovaného Obcou Braväcovo je príjmom
obce.
3. Od úhrady ceny je oslobodený žiadateľ BKZ Bukovinka pri usporiadaní folklórneho
festivalu na Bielych Handľoch, volejbalového 24-hod. NON-STOP maratónu,
otvorenie a ukončenie letnej sezóny. Od úhrady je oslobodený žiadateľ BKZ
Bukovinka počas nácvikov, podľa potreby nácvikov aj iné organizácie pôsobiace
v obci Braväcovo napr. M – BRAVO počas nácvikov divadelných hier, OZ
Čučoriedka počas putovného tábora pre deti.
4. Od úhrady ceny sú oslobodené aj občianske združenia, záujmové organizácie, resp.
spolky pôsobiace na území obce Braväcovo a to na jednu spoločenskú akciu za rok.

Čl. 5
Záverečné ustanovenie
1. VZN o dočasnom užívaní kultúrno-spoločenského areálu v prírode bolo schválené
Obecným zastupiteľstvom obce Braväcovo dňa 23.02.2012, uznesenie č. 03/12.
2. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 14.03.2012.
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