REMESELNÉ STÁNKY
Obec Zemplínske Hámre, Hlavná 152/138, 067 77 Zemplínske Hámre

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Remeselné stánky boli dané do užívania dňa 30. júna 2015. Výstavba remeselných stánkov v celkovom
počte 4 ks bola realizovaná v rámci projektu „Zemplínske Hámre - objavme históriu baníctva a
železiarskej výroby vo Vihorlatských vrchoch“ financovaného prostredníctvom Programu
Švajčiarskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
2. Prevádzkový poriadok upresňuje rozsah služieb poskytovaných v remeselných stánkoch a tiež
povinnosti ich pracovníkov, užívateľov a návštevníkov.
Článok 2
Identifikačné údaje
1. Prevádzkovateľ remeselných stánkov:
Názov:
Obec Zemplínske Hámre
Sídlo:
Hlavná 152/183, 067 77 Zemplínske Hámre
IČO:
00323853
DIČ:
2020794776
Telefón: +421 57 758 1790
E-mail:
zemplinskehamre@gmail.com
Web:
www.zemplinskehamre.sk
2. Prevádzka remeselných stánkov:
Názov:
Turistické informačné centrum Zemplínske Hámre
Sídlo:
Jozefa Rholla, 067 77 Zemplínske Hámre
Telefón: +421 918 737 696
E-mail:
tic@zemplinskehamre.sk
Web:
www.zemplinskehamre.sk/hnch
Korešpondenčná adresa: Obecný úrad Zemplínske Hámre, Turistické informačné centrum, Hlavná
ulica 152/183, 067 77 Zemplínske Hámre.
Článok 3
Popis zariadenia
Remeselný stánok je drevená stavba o rozmeroch podlahovej plochy 3 x 3 m. Osvetlenie priestorov je
žiarovkovými výbojkami. Objekt je napojený na elektrickú sieť. Ochrana objektu je zabezpečená
svetelným reflektorom s pohybovým senzorom a kamerovým systémom.
Článok 4
Predmet činnosti
Remeselné stánky sú využívané na prezentáciu remeselnej a umeleckej výroby, ukážku týchto činností,
predaj remeselných výrobkov a lokálnych produktov.
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Článok 5
Prevádzková doba
1. Prevádzková doba remeselných stánkov je zverejnená na webovej stránke HNCH. Otváracie hodiny
sú záväzné.
2. Prevádzka remeselných stánkov má sezónny charakter. Prevádzková doba sa vzťahuje prevažne na
obdobie letnej turistickej sezóny, t.j. v rozmedzí mesiacov máj až september (1.5. – 30.9.). Prevádzka
mimo letnej turistickej sezóny je možná len po dohode s pracovníkom TIC a so súhlasom starostu
obce.
3. V odôvodnenom prípade si nájomca remeselného stánku vyhradzuje právo obmedzenia a úpravy
otváracích hodín alebo úplného uzavretia stánku. V prípade plánovaných úprav, obmedzenia
otváracích hodín alebo úplného uzavretia stánku, je nájomca povinný oznámiť pracovníkovi TIC svoj
zámer. Po dohode musia byť zmeny a obmedzenia otváracích hodín alebo úplné uzavretie stánku
zverejnené najneskôr 24 hodín vopred na webovej stránke HNCH. V prípade neplánovanej úpravy
(náhle zmeny poveternostných podmienok, poruchy zariadení atď.) je zmena otváracích hodín
zverejnená operatívne.
Článok 6
Organizácia remeselných stánkov
1. Pri využívaní remeselných stánkov je každý nájomca povinný dodržiavať prevádzkový poriadok
a bezpečnostné predpisy.
2. Nájomca remeselného stánku je povinný chrániť objekt a jeho inventár pred poškodením, zničením a
stratou. V plnom rozsahu zodpovedá za škody, ktoré spôsobil na majetku a inventári a je povinný
vzniknuté škody uhradiť.
3. Upratovanie priestorov zabezpečuje nájomca vo vlastnej réžii. Odvoz odpadu je v kompetencii
prevádzkovateľa.
Článok 7
Záverečné ustanovenia
1. Tento prevádzkový poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1.7.2015.
2. Priania, sťažnosti, pochvaly a pripomienky môžu návštevníci vyjadriť písomne do Knihy návštev,
ktorá sa nachádza v budove TIC alebo môžu priamo kontaktovať prevádzkovateľa TIC, ktorým je
Obecný úrad Zemplínske Hámre.
V Zemplínskych Hámroch, dňa 30.6.2015
........................................
JUDr. Rastislav Zaremba
starosta

