Obecné kultúrne centrum
Nám. M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany
Korešpondenčná adresa: Tatranská 80, 053 11 Smižany

CENNÍK POPLATKOV
za vysielanie v obecnom rozhlase, za zverejnenie plagátu na informačnej tabuli a za krátkodobý
prenájom nebytových priestorov a hnuteľného majetku v správe OKC Smižany,
schválený Uznesením OZ č. 181/14/2020 zo dňa 10. 6. 2020.
Platí od 1. júla 2020
Vysielanie oznamu v miestnom rozhlase a zverejnenie v aplikácii smizany.online
Druh služby
Nekomerčné hlásenia (ZŠ, ZUŠ, MŠ v územnej pôsobnosti obce, obyvatelia)
PO a FOP so sídlom v Smižanoch
PO a FOP so sídlom mimo Smižian
Politické hnutia a strany v Smižanoch
Politické hnutia a strany mimo Smižian

Cena
bez poplatku
6 € za reláciu*
8 € za reláciu*
6 € za reláciu*
8 € za reláciu*

* relácia obsahuje hlásenie v rozhlase a zverejnenie v aplikácii smizany.online

Zverejnenie plagátu na informačnej tabuli v obci Smižany
Formát
A4
A3
A2

1 týždeň
0,50 €/ks
0,70 €/ks
1,00 €/ks

2 týždne
0,80 €/ks
1,00 €/ks
1,30 €/ks

3 týždne
1,00 €/ks
1,30 €/ks
1,70 €/ks

4 týždne
1,30 €/ks
1,60 €/ks
2,00 €/ks

Podmienky
- vylepovanie plagátov zabezpečuje v obci Smižany Obecné kultúrne centrum,
- plagáty sa vyvesia na informačné plochy vo vlastníctve, resp. v správe OKC,
- vylepované plagáty musia obsahovať identifikačné údaje objednávateľa, resp. subjektu, pre ktorý budú
vylepené,
- za obsah plagátu a jeho grafické spracovanie zodpovedá objednávateľ, vrátenie nepoužitých plagátov si
objednávateľ musí vyžiadať do 48 hodín od skončenia doby vylepenia,
- dodávateľ zodpovedá za kvalitu plagátov, aby odolávali chem. látkam a vplyvom počasia,
- plagáty sú pred vylepením označené pečiatkou OKC a podpisom zodpovednej osoby,
- štandardný deň vylepenia plagátov je pondelok,
- objednávky na vylepenie prijímame každý prac. deň od 8,00 do 15,00 v sídle OKC a príjem plagátov na vylepenie
končí každý piatok o 14.hodine., minimálny počet plagátov na vylepenie je 12 ks,
- pri schvaľovaní objednávok na výlep plagátov sa uprednostňujú objednávky v rámci obce Smižany, prípadne
okresu Spišská Nová Ves,
- ak organizuje OKC, alebo obec Smižany udalosť, ktorá je podobná, alebo totožná s udalosťou v inom
meste/okrese, má právo požiadavku na výlep takýchto plagátov z iného mesta/okresu odmietnuť,
- ak plagáty nespĺňajú morálne zásady spoločnosti, zamestnanec OKC, ktorý prijíma objednávku má právo takúto
objednávku odmietnuť,
- objednávateľ uhradí cenu vylepenia v hotovosti pred vylepením plagátov v sídle OKC, prípadne bezhotovostne
na faktúru vopred,
- mimoriadny výlep mimo stanovený deň vykonávame po dohode za príplatok 10 €,
- za prelepenie textu v štandardný deň vylepenia (napr. v dôsledku zmien) na už vylepených plagátoch účtujeme
poplatok 0,20 €/ks,
- kontrolu kvality vylepenia a počtu vylepených plagátov si vykonáva objednávateľ,
- OKC vykoná na vlastné náklady opravu poškodených plagátov do 24 hodín od nahlásenia poškodenia
plagátu(ov) objednávateľom,
- objednávateľ pre potrebu opráv dodá OKC minimálne o 20% plagátov viac, ako bude celkový počet
vylepovaných plagátov,
- reklamáciu vykonania vylepenia môže objednávateľ podať len písomne (e-mail), počas trvania zaplatenej doby
vylepenia, s uvedením presného popisu poškodenia a určenia miesta.

Obecné kultúrne centrum
Nám. M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany
Korešpondenčná adresa: Tatranská 80, 053 11 Smižany

Prenájom nehnuteľností – Kultúrny dom
Spoločenská viacúčelová sála – kapacita max. 200 osôb
Druh služby
Komerčný prenájom (reklamné a predajné akcie)
Svadobná hostina (obyvateľ obce Smižany)
Svadobná hostina
Rodinná oslava do 5 hodín (obyvateľ obce Smižany)
Rodinná oslava do 5 hodín
Rodinná oslava – za každú ďalšiu hodinu
Plesy a zábavy
Plesy a zábavy – OZ a neziskové organizácie registrované na
území obce

Cena
20 € / hod.
250 €
350 €
150 €
200 €
10 € / hod.
500 €
50 €

Zábezpeka

Cena
10 € / hod.
60 €
80 €
10 € / hod.

Zábezpeka

Cena
10 € / hod.

Zábezpeka

Cena
10 € / hod.

Zábezpeka

Cena
10 € / hod.

Zábezpeka

Cena
10 € / hod.

Zábezpeka

500 €
500 €
300 €
300 €
1 000 €
150 €

Malá spoločenská miestnosť („banketka“) – kapacita 80 osôb
Druh služby
Komerčný prenájom (reklamné a predajné akcie)
Rodinná oslava do 5 hodín (obyvateľ obce Smižany)
Rodinná oslava do 5 hodín
Rodinná oslava – za každú ďalšiu hodinu

150 €
150 €

Vestibul
Druh služby
Komerčný prenájom (reklamné a predajné akcie)

Tanečná sála (poschodie) – kapacita max. 40 osôb
Druh služby
Prenájom

Zasadačka (poschodie) – kapacita max. 70 osôb
Druh služby
Prenájom

Prenájom nehnuteľností – Kaštieľ
Druh služby
Komerčný prenájom

Technika
Druh služby
Používanie zvukovej techniky
Používanie osvetľovacej techniky

Cena
20 € / deň
20 € / deň

Obecné kultúrne centrum
Nám. M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany
Korešpondenčná adresa: Tatranská 80, 053 11 Smižany

Kuchynský inventár
Druh služby
Zapožičanie inventáru (taniere, poháre, príbor)
Prenájom banketových stolov s návlekom
Návleky na stoličky
Obrusy

Cena
0,05 € / ks
5 € / ks
1 € / ks
1 € / ks

Ostatné – kultúrny dom
- Základné školy, materské školy, základná umelecká škola v zriaďovateľskej pôsobnosti obce môžu využívať
priestory kultúrneho domu vrátane používania zvukovej a osvetľovacej techniky na účely školských akcií:
Druh služby
Prenájom na podujatia bez výberu vstupného
Prenájom na podujatia s výberom vstupného

Cena
40 € / deň
100 € / deň

- Základná škola Povýšenia sv. Kríža v zriaďovateľskej pôsobnosti Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstvo Spišské
Podhradie môže využívať priestory kultúrneho domu vrátane používania zvukovej a osvetľovacej techniky na
účely školských akcií:
Druh služby
Prenájom na podujatia bez výberu vstupného
Prenájom na podujatia s výberom vstupného

Cena
40 € / deň
100 € / deň

- Miestnym spoločenským organizáciám, občianskym združeniam, spolkom, orgánom a inštitúciám štátnej
správy a územnej samosprávy sa nebytové priestory poskytujú zdarma, výlučne na pracovné stretnutia
a zasadnutia, stretnutia iného charakteru po dohode s OKC (platba za služby spojené s nájmom).

Ostatné – kaštieľ
- Základné školy, materské školy, základná umelecká škola v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a Základná
škola Povýšenia sv. Kríža v zriaďovateľskej pôsobnosti Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstvo Spišské Podhradie
môžu využívať priestory kaštieľa a parku pri kaštieli, vrátane používania zvukovej a osvetľovacej techniky na
účely školských akcií:
Druh služby
Prenájom na podujatia bez výberu vstupného
Prenájom na podujatia s výberom vstupného
Realizácia výstav vo výstavných priestoroch kaštieľa

Cena
10 € / deň
20 € / deň
Bez poplatku*

* Vernisáž výstavy je považovaná za podujatie

Ceny sú platné, ak nie sú vopred s Obecným kultúrnym centrom dohodnuté iné podmienky, schválené
starostom obce.

Vypracoval: Ing. Ivan Hudák, riaditeľ OKC
V Smižanoch 1. júla 2020

