
ŠTATÚT 
kultúrneho domu v Žabokrekoch nad Nitrou (platný od 13.12.2012) 

 
1. Základné ustanovenia 
a/ Kultúrny dom je kultúrno-výchovné zariadenie, ktoré je majetkom obce. Priestory sa 
dajú využiť na poriadanie svadieb, stužkových, promócií, osláv životných jubileí, smútočných 
posedení, stretávok a večierkov, zábav, plesov a diskoték, prezentačných akcií, kurzov 
divadelných  predstavení, výstav a pod. 
  
b/ V budove Kultúrneho domu sú umiestnené: 
    Suterén      -  priestory využívané ako Klub Jednoty dochodcov a ZO SZZ 
                      -  malá kuchyňa 
                      -  2 x sklad 
                      -  posilňovňa 
                      -  kotolňa 
                      -  CO sklad            
    Prízemie    - tanečná sála 
                      - kinosála 
                      - knižnica 
                      - kuchyňa 
                      - bar 
                      - vstupná hala 
                      - šatňa       
                      - sociálne zariadenie 
    Poschodie - šatne 
                      - kancelária 
                      - kancelária využívania MO MS 
                      - sociálne zariadenie  
  
2. Poslanie kultúrneho domu 
a/  Rozvíjať kultúrno-výchovnú a zábavnú činnosť, 
b/  prispievať k zvyšovaniu všeobecného a odborného vzdelávania občanov, 
c/  podnecovať a uspokojovať ušľachtilé kultúrne záujmy a vytvárať podmienky pre 
tvorivé  aktivity občanov. 
  
3. Úlohy kultúrneho domu 
a/ V súlade s cieľmi kultúrno - výchovnej činnosti rozvíjať estetické cítenie a vkus občanov, 
usporadúvať podujatia / koncerty, kurzy, výstavy, súťaže a pod/ z rôznych odborov  a 
záujmov profesionálnej a amatérskej umeleckej činnosti, 
b/ vytvárať priaznivé materiálno - technické a organizačné podmienky pre záujmové  
združenia občanov, 
c/ na úseku práce s knihou plniť úlohy výpožičnej a evidenčnej činnosti obecnej knižnice. 
Zhromažďovať a sprístupňovať knihy, periodiká a ostatné jednotky knižného fondu občanom 
obce, 
d/ prenajímať priestory iným organizáciam a súkromným osobám v súlade s organizovaním 
vlastných akcií. 
  
4. Organizačno -technické zabezpečenie 
a/ za prevádzku kultúrneho domu zodpovedá správca kultúrneho domu, ktorého 
vymenuje /odvolá/ starosta obce, 



b/ správca kultúrneho domu je zamestnancom obce. Pracovnoprávne a mzdové vzťahy 
upravuje Zákonník práce a predpisy na jeho vykonanie a všeobecne záväzné právne predpisy, 
  
5. Hospodárenie kultúrneho domu 
a/ Pre správu a účelové využívanie kultúrneho domu platia právne predpisy pre správu 
obecného majetku, 
b/ objekty kultúrneho domu môžu byť prenajaté na dočasné užívanie v súlade s plánom 
vlastnej činnosti a za podmienok, ktoré upravuje zmluva o prenájme, 
c/ predmetom prenájmu sú: 
    - tanečná sála 
    - kuchyňa 
    - kinosála 
    - vstupná hala 
    - priestory v suteréne, ktoré služia ako Klub Jednoty dôchodcov a ZO SZZ /Klub/ 
    - malá kuchyňa 
    - posilňovňa 
    - sklad 
Poplatky v kultúrnom dome 
  
MIESTNOSŤ POPLATOK V EURÁCH POZNÁMKA 

Tanečná sála 14 € / prípravný deň ostatní 

Tanečná sála 70 €/deň ostatní 

Tanečná sála 14 €/ ukončovací deň ostatní 

Tanečná sála 11 €/ prípravný deň občania obce 

Tanečná sála 56 €/ deň občania obce 

Tanečná sála 11 €/ ukončovací deň občania obce 

Tanečná sála 15 €/hod ostatní 

Tanečná sála 12 €/hod občania obce 

Barový pult 16 €/deň občania obce 

Barový pult 20 €/deň ostatní 

Barový pult   5 €/hod ostatní 

Barový pult   3 €/ hod občania obce 

Kuchyňa -varenie 20 €/akcia ostatní 

Kuchyňa -varenie 16 €/akcia občania obce 

Kuchyňa -bez varenia 10 €/akcia ostatní 

Kuchyňa- bez varenia  8 €/akcia občania obce 

Klub 20 €/akcia ostatní 

Klub 16 €/akcia občania obce 

Kinosála 20 €/akcia ostatní 

Kinosála 16 €/akcia občania obce 

Vstupná hala 5 €/hod   

Upratanie klubu vrátane WC 10 € ak nájomca nevykoná sám alebo 
vykoná nedostatočne 

Upratanie  priestorov + vstupná 
hala, WC, kuchyňa 

20€ ak nájomca nevykoná sám alebo 
vykoná nedostatočne 



- v cene nájmu nie sú zahrnuté energie /plyn, elektrika, voda/ tieto nájomca platí podľa 
skutočného odberu, 
- organizácie obce neplatia poplatok za prenájom, platia len poplatky za energie, 
- pri súbežných akciách úv kinosále, tanečnej sále, klubeú sa energie rozpočítavajú podľa  
 metrov štvorcových. 
- v prípade konania výročnej členskej schôdze miestnej organizácie, táto neplatí ani energie, 
- poplatok za spotrebu vody je 1 €/ 10 osôb. 
 
Poplatky v obecnej knižnici 
  

Výpožičné - deti do 15 rokov 1 euro/rok 

Výpožičné - dospelí 2 eurá/rok 

  
V poplatkoch je zahrnuté zapožičanie priestorov a zariadení kultúrneho domu a ostatného 
vybavenia potrebného pre uskutočnenie poriadanej akcie. V poplatku  nie sú zahrnuté náklady 
na energie /plyn, elektrika/, ktoré sa platia podľa skutočnej spotreby. 
Použité obrusy je nájomca povinný dať vyčistiť v čistiarni, a do 7 dní vrátiť správcovi KD. 
Ak nájomca obrusy nevyčistí, zaplatí za každý použitý obrus 1 € na čistenie. 
Za poškodenie zariadenia a inventára ručí organizácia /fyzická osoba/, ktorá má priestory 
prenajaté a v prípade vzniku škody v čase prenajatia, tieto uhradí vo výške zúčtovacích 
nákladov na  obstaranie poškodeného majetku. 
Obec Žabokreky nad Nitrou nezodpovedá za odcudzenie a škody spôsobené na osobnom 
majetku návštevníkov kultúrneho domu. 
  
6. Záverečné ustanovenia 
a/ Zrušuje sa doterajší štatút zo dňa 26.08.2011. 
b/ Tento štatút nadobúda účinnosť dňom  13.12.2012. 
    
  
  
  
V Žabokrekoch nad Nitrou , 26.11.2012 
  
  
  
  
                                                                                                        Ing. Otakár Sneženka 
                                                                                                                starosta obce 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  



POŽIČANIE  INVENTÁRU 
na súkromné akcie mimo objektu KD 

  
  

PRÍBOR   0,10 € / ks 
POHÁRE  /všetky/  0,10 € / ks 
TANIERE  /všetky/  0,10 € / ks 
DŽBÁN    0,15 € / ks 
POLIEVKOVÁ MISA 0,15 € / ks 
NABERAČKA  0,10 € / ks 
OBRUSY   0,70 € / ks 
STÔL    0,30 €/ ks 
STOLIČKA   0,20 €/ ks 
  
  

ROZBITIE  INVENTÁRU   
  
TANIER    1 €/ ks 
POHÁRE /všetky/  1 €/ ks 
DŽBÁN   2 €/ ks 
POLIEVKOVÁ MISA 3 €/ ks 
SVIETNIK   2 € /ks 
KOMPÓTOVÁ MISKA 0,50 € / ks 

  
Inventár sa zapožičiava na dobu maximálne troch dní 


