Prenájom kongresovej sály a malej zasadačky - pokyny
1.
Termín akcie je potrebné rezervovať prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky.
2. Zodpovedný zamestnanec Centra podpory Banská Bystrica oznámi objednávateľovi
e-mailom, prípadne telefonicky reálnosť konania akcie.
3. V písomnej požiadavke objednávateľ uvedie, aké technické vybavenie požaduje (podľa cenníka) na
zabezpečenie akcie, ktorú zašle na Centrum podpory Banská Bystrica e-mailom.
4. Objednávateľ následne zašle podpísanú zmluvu v 4 vyhotoveniach poštou, príp. doručí osobne na
Centrum podpory Banská Bystrica, najneskôr 15 pracovných dní pred konaním akcie a e-mailom
doleuvedeným kontaktným osobám, z dôvodu povinnosti zverejňovania všetkých zmlúv v Centrálnom
registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR.
- Zmluva o krátkodobej výpožičke – platí pre ministerstvá, ostatné ústredné orgány a štátne
rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie.
- Zmluva o krátkodobom nájme:
Nepodnikateľské subjekty – neziskové organizácie, VÚC, politické strany, verejnoprávne inštitúcie.
Podnikateľské subjekty – podnikateľské subjekty.
5. V „Dokumentoch na stiahnutie“ si vyberiete zmluvu, ktorá prináleží Vašej organizácii a k tomu
cenník, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
6. Objednávateľ akcie je povinný dostaviť sa na akciu 1 hodinu pred začiatkom a prevziať si
objednané priestory.
7. Po skončení akcie priestory odovzdať zodpovednému zamestnancovi Centra podpory Banská
Bystrica.
8. Do fakturovaného času sa započítava 1 hod. pred začatím a 1 hodina po ukončení akcie (nájom,
služby).
9.Obsluhu šatne si zabezpečuje nájomca vo vlastnej réžii.
10. V priľahlých priestoroch (foyer) je možné podávať občerstvenie a usporiadať recepciu.
Kontaktná osoba na rezerváciu priestorov a technické zabezpečenie:
Ján Uhrík: č. tel.: 0961 60 5385, MT: 0944 002 900
jan.uhrik@minv.sk
Ján Barbeník: č. tel.: 0961 60 5390, MT 0917 914 813
jan.barbenik@minv.sk
Kontaktná osoba na doručenie zmlúv:
Mária Lubellanová, č. tel.: 0961 60 5408
Ingrid.Mala@minv.sk
Kapacita prenajímaných priestorov
- veľká zasadačka – kongresová sála - 237 miest
- malá zasadačka - 30 miest
11. V sídle Okresného úradu BB prevádzkuje bufet a jedáleň s obsluhou Stredná odborná škola
hotelových služieb a obchodu Banská Bystrica, kde je možné zabezpečiť si obedy a občerstvenie.
Kontakty:
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Banská Bystrica
Školská č.5.
975 90 Banská Bystrica
Informácie : Miroslava Cisárová
MT: 0918 492 201
e-mail: jedalenou@gmail.com
miroslava.cisarova01@gmail.com

