Považské múzeum v Žiline, Topoľová 1, 010 03 Žilina
č. j. 00040/2016/PMZA-9

Dodatok č. 1
k Smernici č. 1/2016 Považského múzea v Žiline
o Podmienkach využívania priestorov Sobášneho paláca v Bytči právnickými a fyzickými osobami (ďalej
len „smernica“)
____________________________________________________________________________________

Týmto Dodatkom č. 1 sa mení a dopĺňa Smernica č. 1/2016 Považského múzea v Žiline o Podmienkach
využívania priestorov Sobášneho paláca v Bytči právnickými a fyzickými osobami nasledovne:
1. V Článku III. – Typy podujatí a ich ročná frekvencia sa mení a upravuje text v bode 1 nasledovne
a bude znieť:
„1. Priestory SPvB možno využiť na organizovanie týchto typov podujatí:
spoločenské podujatie, semináre, konferencie, koncerty, výstavy, prehliadky pre verejnosť so
sprievodcom, sobášne obrady, ostatné podujatia typu osvetové a ostatné podujatia typu edukačné.
Okrem týchto podujatí je v priestoroch SPvB stála expozícia „Pamiatky UNESCO na Slovensku“
a stála expozícia „Uhorský palatín Juraj Turzo – renesančný človek“.“
2. V Článku III. – Typy podujatí a ich ročná frekvencia sa mení a upravuje text v bode 2 nasledovne
a bude znieť:
„2. Maximálna ročná frekvencia typov podujatí je nasledovná:
‒ spoločenské podujatie 1x/rok,
‒ semináre 2x/rok
‒ konferencie 5x/rok,
‒ koncerty 5x/rok,
‒ sobášne obrady 40x/rok,
‒ ostatné podujatia typu osvetové 2x/rok,
‒ ostatné podujatia typu edukačné 2x/rok,
‒ a výstavy po dohode s PMZA.
3. V Článku III. – Typy podujatí a ich ročná frekvencia sa dopĺňa bod 3, ktorý znie nasledovne:
„3. Typ podujatia „spoločenské podujatie“ je vyhradený pre mesto Bytča. V prípade, ak mesto Bytča
možnosť usporiadania spoločenského podujatia v priestoroch Sobášneho paláca v Bytči
nevyužije, priestor na podujatie sa postúpi výlučne Žilinskému samosprávnemu kraju.“
4. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1. je doplnená Príloha č. 1.
5. Ostatné články ostávajú nezmenené a v platnosti.
6. Tento Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom 1.12.2016.

V Žiline dňa 16.11.2016

Mgr. Zuzana Kmeťová
riaditeľka Považského múzea v Žiline

