Považské múzeum v Žiline, Topoľová 1, 010 03 Žilina
č. j. 00040/2016/PMZA-4

Smernica č. 3/2016
Považského múzea v Žiline
o Podmienkach využívania priestorov kaplnky Budatínskeho hradu právnickými
a fyzickými osobami (ďalej len „smernica“)
___________________________________________________________________________
Čl. I.
Účel smernice
1. Účelom smernice o Podmienkach využívania priestorov kaplnky Budatínskeho hradu
právnickými a fyzickými osobami je vypracovanie jednotného postupu pri využívaní
a poskytovaní priestorov kaplnky Budatínskeho hradu právnickým a fyzickým osobám.
2. Smernica rieši podmienky využívania priestorov, spôsob výberu záujemcov o využitie
priestorov, objednávanie (žiadosti o poskytnutie priestorov), organizovania a zmluvného
zabezpečenia podujatí v kaplnke Budatínskeho hradu (kaplnka BH).
Čl. II.
Základné ustanovenia
1. Základným právnym predpisom stanovujúcim podmienky využívania priestorov kaplnky
BH je zákon NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu § 27, 28, 29 a 30,
Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov a súčasne platná Projektová zmluva č. 1081/2014 (číslo ŽSK:
793/2014/OCKJ) zo dňa 04.11.2014 (ďalej len „zmluva“)
2. V nadväznosti na bod 1 tohto článku smernica určuje:
a) typy organizovaných podujatí,
b) maximálnu ročnú frekvenciu podujatí,
c) konkrétne podmienky využívania priestorov podľa typu podujatia,
d) spôsob objednávania, resp. podávania žiadosti záujemcov o poskytnutie priestorov.
Čl. III.
Typy podujatí a ich ročná frekvencia
1. Priestory kaplnky BH možno využiť na organizovanie týchto typov podujatí: sobášne
obrady, koncerty, semináre, výstavy, prehliadky pre verejnosť so sprievodcom, ostatné
podujatia typu osvetové a ostatné podujatia typu edukačné.
Okrem týchto podujatí je v priestoroch kaplnky BH stála expozícia „Korene
nevykoreníš“.
2. Maximálna ročná frekvencia typov podujatí je nasledovná:
‒ sobášne obrady – 40x/rok,
‒ koncerty – 5x/rok,
‒ semináre – 2x/rok,
‒ ostatné podujatia typu osvetové – 3x/rok,
‒ ostatné podujatia typu edukačné – 5x/rok,
‒ výstavy – 2x/rok po dohode s PMZA.

Čl. IV.
Podmienky využívania priestorov
1. Podmienky využívania priestorov kaplnky BH právnickými a fyzickými osobami na
podujatia sú závislé od typu podujatia, ročnej frekvencie, kapacity, časového vymedzenia
využitia kaplnky BH na podujatie, využívaných priestorov, kritérií výberu objednávateľa
podujatia a zmluvných podmienok medzi objednávateľom podujatia a Považským múzeom
v Žiline ako správcu objektu. Podrobný prehľad podmienok a ich bližšia špecifikácia je
uvedená v Prílohe č. 1 tejto smernice, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou.
2. PMZA si vyhradzuje právo určiť formu a obsah zmluvného vzťahu pri plnom rešpektovaní
obsahu tejto smernice.
3. PMZA si vyhradzuje, najmä z organizačných a technických dôvodov, neudeliť súhlas
s prenájmom priestorov kaplnky BH.
Čl. V.
Žiadosti o využitie priestorov (objednávanie)
1. Objednávky (žiadosti o využitie priestorov) s cieľom organizovať podujatia podľa
podmienok stanovených smernicou môžu záujemcovia zasielať písomne na adresu
Považské múzeum v Žiline, Topoľová 1, 010 03 Žilina alebo emailom na
muzeum@pmza.sk. Tlačivo žiadosti je prístupné na stránke www.pmza.sk alebo na
sekretariáte riaditeľa Považského múzea v Žiline.
2. Žiadosť musí obsahovať:
‒ názov/meno žiadateľa,
‒ adresu,
‒ tel./mail. kontakt,
‒ typ podujatia,
‒ deň, mesiac, rok a hodinové vymedzenie podujatia,
‒ počet osôb, príp. predpokladanú návštevnosť,
‒ špecifikáciu požadovaných priestorov,
‒ typ občerstvenia,
‒ stručné zdôvodnenie žiadosti.
3. Všetky včas doručené a riadne vyplnené žiadosti budú evidované na sekretariáte riaditeľa
Považského múzea v Žiline a ďalej bude s týmito naložené podľa podmienok, ktoré sú
uvedené v Prílohe č. 1 tejto Smernice.
Čl. VI.
Záverečné ustanovenia
1. Táto smernica nadobúda účinnosť 10.11.2016.
2. Smernica spolu s aktuálnymi prílohami je zverejnená na www.pmza.sk.
V Žiline dňa 01.11.2016

Mgr. Zuzana Kmeťová
riaditeľka
Považského múzea v Žiline

