Návrh na pripomienkovanie

Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Veľký Šariš
č. 6/2019
o správe kultúrnej pamiatky Hrad Šariš

Mesto Veľký Šariš podľa § 6 ods. 1 v spojení s § 4 ods. 5 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“)
vydáva
toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Šariš č. 6/2019 o správe
kultúrnej pamiatky Hrad Šariš:
Článok 1
Základné ustanovenia
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Šariš č. 6/2019 o správe kultúrnej
pamiatky Hrad Šariš (ďalej len „VZN“) upravuje podrobnosti o správe kultúrnej pamiatky Hrad
Šariš.
2. Mesto Veľký Šariš (ďalej len „mesto“) je vlastníkom nehnuteľnosti Hrad Šariš, ktorý
sa nachádza na území mesta. Hrad Šariš je kultúrnou pamiatkou podľa osobitného predpisu
(ďalej len „Hrad Šariš“ alebo „kultúrna pamiatka“).
3. Mesto je povinné podľa § 4 ods. 3 písm. f) a o) zákona o obecnom zriadení
vykonávať správu kultúrnej pamiatky a zabezpečovať jej ochranu v zmysle osobitného
predpisu, a to na vlastné náklady. Úhrada nákladov na správu a ochranu kultúrnej pamiatky je
výdavkom rozpočtu mesta. Správou kultúrnej pamiatky sa rozumie súhrn oprávnení a
povinností mesta k Hradu Šariš, a to najmä oprávnení a povinností kultúrnu pamiatku držať,
užívať, brať z nej úžitky a nakladať s ňou v súlade s osobitnými predpismi (ďalej len „prevádzka
Hradu Šariš“).
Článok 2
Náklady na správu a ochranu kultúrnej pamiatky
1. Nákladmi na správu a ochranu kultúrnej pamiatky podľa článku 1 odsek 3 (ďalej len
„náklady na správu kultúrnej pamiatky“) sú najmä:
a)
spotreba všeobecného materiálu na prevádzku Hradu Šariš,
b)
spotreba kancelárskych potrieb na prevádzku Hradu Šariš,
c)
spotreba hygienických potrieb na prevádzku Hradu Šariš,
d)
spotreba pohonných látok, palív a mazív v súvislosti s prevádzkou Hradu Šariš,
e)
interiérové a exteriérové vybavenie Hradu Šariš,
f)
komunikačné a iné technické vybavenie Hradu Šariš,
g)
spotreba energií na prevádzku Hradu Šariš,
h)
opravy a údržba, konzervácia a obnova Hradu Šariš,
i)
osobné náklady na zamestnancov mesta, ktorí majú v pracovnej náplni
zabezpečovanie prevádzky a iných činností spojených so správou Hradu Šariš
(ďalej len „zamestnanci“); osobné náklady na zamestnancov zahŕňajú hlavne
ich mzdy, odvody na sociálne a zdravotné poistenie, zabezpečenie stravovania,
príspevok na rekreáciu, tvorbu sociálneho fondu a ostatné sociálne náklady,
dopravu a cestovné, školenia a iné vzdelávanie, pracovné pomôcky, osobné
ochranné pracovné prostriedky, pracovné odevy a obuv,
j)
služby na zabezpečenie prevádzky Hradu Šariš, a to hlavne nakladanie s
komunálnym odpadom, udržiavanie čistoty a upratovanie, odvádzanie
odpadových vôd, protipožiarna ochrana, bezpečnosť a technická ochrana,
ochrana zdravia, poštové a telekomunikačné služby, správne poplatky,
bankové a iné poplatky,
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k)

ďalšie finančné prostriedky vynakladané na zveľaďovanie a zhodnocovanie
Hradu Šariš.

2. Zabezpečovanie prevádzky Hradu Šariš sa riadi najmä Prevádzkovým poriadkom
Hradu Šariš, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto VZN (ďalej len „Prevádzkový poriadok“).
Článok 3
Príspevok na kompenzáciu nákladov na správu kultúrnej pamiatky
1. Mesto sprístupňuje kultúrnu pamiatku pre svojich obyvateľov a iných návštevníkov,
ktorí majú záujem vzhliadnuť Hrad Šariš (ďalej len „návštevníci Hradu Šariš“); obdobne
sprístupňuje kultúrnu pamiatku aj právnickým osobám, ktoré majú záujem o komerčné alebo
verejnoprospešné využitie Hradu Šariš (ďalej len „organizácie“).
2. Za účelom zabezpečenia riadneho výkonu správy kultúrnej pamiatky mesto vyberá
od návštevníkov Hradu Šariš príspevok na čiastočnú kompenzáciu nákladov na správu
kultúrnej pamiatky, a to spôsobom a vo výške podľa Návštevného poriadku Hradu Šariš, ktorý
tvorí prílohu č. 2 tohto VZN (ďalej len „Návštevný poriadok“); v prípade organizácií mesto od
nich vyberá tento príspevok spôsobom a vo výške podľa Prevádzkového poriadku.
3. Vybratý príspevok podľa odseku 2 je príjmom rozpočtu mesta.
Článok 4
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Prevádzkový poriadok a Návštevný poriadok podľa tohto VZN vydá primátor mesta
bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tohto VZN. Mesto zabezpečí ich umiestnenie na
vhodnom mieste pri vstupe do Hradu Šariš; zároveň ich zverejní na webovom sídle mesta.
2. Toto VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Šariši (ďalej len „mestské
zastupiteľstvo“) dňa ..................... .
3. Zrušujú sa uznesenia mestského zastupiteľstva o schválení Prevádzkového
poriadku Hradu Šariš zo dňa 01.03.2016 a Návštevného poriadku Hradu Šariš zo dňa
01.03.2016, vrátane všetkých ich neskorších zmien a doplnkov.
4. Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli a webovom sídle mesta dňa .....................
a zvesené dňa ..................... .
5. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia podľa odseku 4.
6. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený úradnej tabuli a
webovom sídle mesta na pripomienkovanie dňa 10.9.2019

JUDr. Viliam Kall
primátor mesta
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Dôvodová správa:
Mesto Veľký Šariš predkladá návrh na schválenie VZN č. 6/2019 o správe kultúrnej pamiatky
Hrad Šariš za účelom zefektívnenia výkonu správy kultúrnej pamiatky Hradu Šariš a zároveň za
účelom využitia zákonnej možnosti túto správu ustanoviť Všeobecne záväzným nariadením
v zmysle ustanovení Zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení.

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu
fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme,
elektronicky na podatelna@velkysaris.sk alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade.
Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to
doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť
zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to
najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
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