
 

Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce   
Americká trieda 15, 040 13 Košice 

 

Prevádzkový poriadok Kultúrneho strediska mestskej časti 

Košice-Sídlisko Ťahanovce 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

1. Kultúrne stredisko mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce (ďalej len kultúrne 

stredisko) bolo zriadené uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-

Sídlisko Ťahanovce číslo 263/2002 na zasadnutí konanom dňa 19.11.2002.  Nachádza 

sa v nebytovom priestore na Budapeštianskej ulici č. 30 v Košiciach. Účelom a hlavnou 

činnosťou kultúrneho strediska je zaisťovať najmä kultúrny a spoločenský život 

občanov mestskej časti. Kultúrne stredisko môže byť za odplatu užívané občanmi, 

ďalšími fyzickými a právnickými osobami. 

2. Kultúrne stredisko spravuje miestny úrad mestskej časti. 

3. Prevádzkový poriadok kultúrneho strediska je odo dňa jeho účinnosti záväzný pre 

všetky osoby, ktoré ho užívajú. 

 

Článok II. 

Organizácia a riadenie 

1. Kultúrne stredisko mestskej časti je otvorené podľa potreby a záujmu najmä obyvateľov 

mestskej časti, ďalších fyzických a právnických osôb. 

2. Miestny úrad zabezpečuje užívanie kultúrneho strediska v súlade so záujmami mestskej 

časti. Miestny úrad zabezpečuje jeho sprístupnenie a plán akcií. Kultúrne stredisko 

sprístupňuje poverený zamestnanec miestneho úradu. 

3. Tento prevádzkový poriadok stanovuje pravidlá užívania pre:  

            kultúrnu miestnosť, kuchynku, sociálne zariadenia, skladové priestory, priestory     

            vyhradené pre organizácie pôsobiace v rámci mestskej časti.  

 

Článok III. 

Sadzby za užívanie kultúrneho strediska a zásady užívania priestorov 

1. Finančná úhrada za užívanie kultúrneho strediska sa platí pred uskutočnením akcie po 

spísaní dohody. Kultúrne stredisko bude sprístupnené pre konanie akcie až po úhrade 

sumy za jeho prenájom. 

2. Sadzby za užívanie kultúrneho strediska sú nasledovné: 

• Komerčné akcie, kde sa uskutočňuje predaj pre občanov alebo platené služby 

▪ v čase úradných hodín 18 EUR/hod. (za každú aj začatú hodinu) 

▪ v čase mimo úradných hodín 21 EUR/hod. (za každú aj začatú hodinu) 

▪ v dňoch pracovného voľna 21 EUR/hod. (za každú aj začatú hodinu) 

• Akcie nekomerčného charakteru a voľnočasové aktivity pre občanov 

▪ v čase úradných hodín 14 EUR/hod. (za každú aj začatú hodinu) 

▪ v čase mimo úradných hodín 16 EUR/hod. (za každú aj začatú hodinu) 

▪ v dňoch pracovného voľna 16 EUR/hod. (za každú aj  začatú hodinu) 

  

 

 

 

 

 



 

Článok IV. 

Všeobecné pokyny pre užívateľov kultúrneho strediska 

1. Každému užívateľovi budú požadované priestory odovzdané povereným 

zamestnancom miestneho úradu. 

2. Užívateľ dostane k dispozícii jeden kľúč od hlavných vchodových dverí. 

3. Užívateľ pri odovzdávaní skontroluje stav prenajatých priestorov a príslušenstva 

a odovzdá kľúč poverenému zamestnancovi miestneho úradu. 

4. Všetci užívatelia musia dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

hygienické normy a protipožiarne predpisy, ako aj ostatné povinnosti organizátora 

kultúrno-spoločenských podujatí. 

 

 

Článok V. 

Povinnosti návštevníkov priestorov kultúrneho strediska 

1. Návštevníci kultúrneho strediska sú povinní dodržiavať prevádzkový poriadok. 

Návštevníci, ktorí porušujú prevádzkový poriadok, môžu byť vykázaní z priestorov 

kultúrneho strediska. 

2. Návštevníci sú povinní dodržiavať protipožiarne predpisy, bezpečnostné predpisy, 

hygienické predpisy, predpisy z oblasti životného prostredia, ako aj ďalšie právne 

predpisy. 

 

Článok VI. 

Povinnosti pre užívateľov a návštevníkov kultúrneho strediska 

1. Užívať priestory kultúrneho strediska šetrne a neznečisťovať priestory a okolie 

kultúrneho strediska. 

2. Neplytvať energiami (elektrická energia, voda, kúrenie). 

3. Vzniknuté poškodenie na majetku a  zistené  vady ihneď nahlásiť miestnemu úradu. 

4. Bezodkladne alebo v najbližší pracovný deň po skončení užívania priestorov oznámiť   

miestnemu  úradu skutočné trvanie užívania priestorov kultúrneho strediska. 

5. Používať len vymedzené priestory. 

6. Opustiť a odovzdať priestory poverenému zamestnancovi miestneho úradu v stave, 

v akom boli užívateľom prevzaté,  a to bezodkladne po skončení podujatia. 

7. Je zakázané v priestoroch kultúrneho strediska fajčiť a manipulovať s otvoreným 

ohňom a vstupovať do priestorov, ktoré sú vyhradené pre osobitné účely.   

 

 

Článok VII. 

Záverečné ustanovenia 

1. Tento prevádzkový poriadok sa vzťahuje na všetkých užívateľov a návštevníkov 

priestorov kultúrneho strediska. 

2.  Prevádzkový poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 10. 02. 2023. 

 

 

 

 

 

Mgr. Ing. Miloš Ihnát 

                   starosta  

 


