
 
 
 
 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK 
 
 
 
 
 
 

 
 

Názov prevádzky: 
 

Komunitné centrum rozvoja a integrácie „Wangdenling“ 
 
 

Adresa: 
 

č.d. 582,  osada Španie, k.ú. Nová Bošáca, okres Nové Mesto nad Váhom 
 
 

Prevádzkovateľ: 
 

Dzogčhen o.z., Bystrický rad 1, 96000 Zvolen, IČO 42009171 
 
 

Údaje o napojení na inžinierske siete: 
 

elektrina 230V/400V, voda - individuálny vodný zdroj 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



1. Úvodné ustanovenia  
 
1. Dzogčhen o.z. zriadila a prevádzkuje Komunitné centrum rozvoja a integrácie „Wangdenling“ 
(ďalej len „ling“ alebo „zariadenie“). Prvoradým účelom Wangdenlingu je podporovať 
udržiavanie, rozvoj a rožirovanie náuk Dzogčhenu odovzdávaných Čhögjal Namkhai Norbu 
Rinpočhem a Yeshi Silvano Namkhai Rinpočhem. Hlavnou náplňou činnosti zariadenia je 
poskytovať zázemie pre podujatia organizované Dzogčhen o.z., kurzy a akcie s ďalšími 
buddhistickými učiteľmi a iné aktivity určené širokej verejnosti a to predovšetkým: 

• kurzy tibetskej a indickej jógy 
• kurzy meditácie 
• semináre a prednášky venované tradičnej tibetskej medicíne, ajurvéde a iným 

alternatívnym medicínskym smerom a formám terapie 
• semináre a prednášky venované alternatívnym formám fyzioterapie, masážne kurzy a.p. 
• zaujímavé prednášky o kultúrnom dedičstve Tibetu, Indie, Nepálu a Bhutánu 
• prednášky a workshopy permakultúrneho hospodárenia 
• prednášky a semináre o ekológii, revitalizácii a ochrane krajiny 

2. Zariadenie a jeho jednotlivé časti môžu byt pri splnení podmienok určených v tomto 
prevádzkovom poriadku poskytované bezplatne alebo za stanovenú odplatu fyzickým aj 
právnickým osobám.  
3. Valné zhromaždenie Dzogčhen o.z. schvaľuje tento prevádzkový poriadok s cieľom vymedziť 
rozsah činnosti zariadenia a podmienky jeho užívania a zabezpečiť dodržanie zásad ochrany 
zdravia a majetku. 
4. Tento prevádzkový poriadok je dňom účinnosti záväzný pre všetkých, ktorí z akéhokoľvek 
dôvodu využívajú toto zariadenie.  
 
2. Organizácia a riadenie  
 
1. Zodpovednosťou za prevádzku lingu je poverený správca – „geko“. Geko je poverený správou 
lingu každoročne volenou správnou radou Dzogčhen o.z, tzv. gakyilom, a to písomnou dohodou, 
ktorá obsahuje termín začiatku správy. Termín ukončenia správy je geko povinný oznámiť 
gakyilu písomne aspoň 3 dni vopred. O dočasnom prerušení správy, najmä pri náhlych 
a nepredvídateľných okolnostiach, je geko povinný oboznamiť gakyil v čo najskoršom termíne.  
2. V neprítomnosti geka preberá zodpovednosť za prevádzku lingu gakyil. Gakyil môže správou 
zariadenia poveriť tretiu osobu. V takom prípade, rovnako ako pri výmene geka, je spísaná 
„Zápisnica o odovzdaní a prevzatí priestorov“ (pr.č. 2., ďalej len Zápisnica) 
3. Geko predovšetkým zodpovedá za to, aby využívanie zariadenia bolo v súlade s jeho určením 
a pri jeho užívaní boli zaistené záujmy Dzogčhen o.z. 
4. Geko má v spolupráci s gakyilom povinnosť najmä:  

• zodpovedať za dodržiavanie bezpečnostných, požiarnych a hygienických predpisov 
• zaisťovať efektívnosť využívania kapacít lingu (najmä spotreba elektriny a vody) 
• zaisťovať prevádzkyschopnosť jednotlivých častí zariadenia 
• zabezpečovať ochranu majetku Dzogčhen o.z. a prípadných zmluvných strán  
• osobne dohliadať na priebeh všetkých podujatí organizovaných na lingu 



• vykázať z priestorov lingu každého,  kto zásadným spôsobom porušil tento prevádzkový 
poriadok 

• zaisťovat pravidelnú údržbu strojov, nástrojov, elektrických a iných zariadení v rozsahu 
spôsobilosti 

• vykonávať upratovanie zariadenia (v rozsahu uvedenom v časti „Bežné upratovanie 
a odstraňovanie TKO) 

• vytvárať a aktualizovať časový rozvrh využívania zariadenia  

5. V súvislosti s výkonom spravy lingu má geko právo: 

• primeraným spôsobom bezodplatne užívať všetok hmotný majetok lingu 
• spolurozhodovať o plánovaní aktivít lingu 
• osobne rozhodovať o nakladaní s prostriedkami Dzogčhen o.z. schvalených gakyilom pre 

ling alebo sa nachádzajúcich na lingovom účte - č.ú.: 1018129026/1111 -  jednorázovo 
do výšky najviac 50 Euro, úhrnne ročne do výšky najviac 350 Euro 

6. Geko (rovnako, v jeho neprítomnosti, gakyil) nesie zodpovednosť za škody vzniknuté 
v priestoroch lingu na majetku Dzogčhen o.z., zodpovednosť za nehospodárne nakladanie 
s majetkom Dzogčhen o.z. a zodpovednosť za ušlý zisk v súvislosti s komerčnou prevádzkou 
lingu,  a to v prípade, že:  

• preukázateľne porušil tento prevádzkový poriadok, a to najmä zanedbaním 
správcovských povinností a konaním, ktoré je v rozpore so stanovami Dzogčhen o.z. 

• v „Zápisnici o odovzdaní a prevzatí priestorov“ neuviedol úplné a správne údaje 

3. Hmotný majetok Dzogčhen o.z. v priestoroch lingu 
 
1. Všetok nehnuteľný a hnuteľný majetok tvoriaci ling, zariadenie lingu alebo jeho jednotlivých 
častí je majetkom Dzogčhen o.z. 
2. Vlastné zariadenie lingu sa skladá predovšetkým z hospodársko-spoločenských a ubytovacích  
priestorov, nábytku a bytového zariadenia, strojov, nástrojov, kníh, dekoratívnych predmetov 
a dalších predmetov. Nakladanie s týmto majetkom sa riadi „Zásadami prenájmu lingu“. 
3. Hmotný majetok Dzogčhen o.z. v priestoroch lingu predstavujú najmä: 

• budova „starého domu“, pozostávajúca z obytnej miestnosti, kuchyne, náraďovne/skladu, 
sociálneho zariadenia, ďalsích krytých skladových priestorov, podkrovných priestorov, 
chodieb a obostavaného nekrytého priestranstva 

• budova „stodoly“, t.č. fyzicky užívaná susedom 
• budova meditačnej a prednáškovej haly, tzv. gonpy 
• pozemky tvorené lúkami/pasienkami 

4. Zásady prenájmu lingu  
 
1. Zariadenia popísané v bode 3 čl. 3 tohto predpisu je možné poskytovať fyzickým  



a právnickým osobám bezplatne alebo za odplatu (ďalej len “nájomca“ alebo „užívatel“) po 
splnení tu stanovených podmienok. Vzor nájomnej zmluvy tvorí prílohu č. 1. Prenajímateľ vedie 
evidenciu nájomných zmlúv.  
2. Záujemca požiada písomne objednávkou (príloha č. 3) o využitie stanoveného priestoru osobu 
na to poverenú gakyilom, ktorej meno a kontaktné údaje sú zverejnené na stránkach 
www.dzogchen.sk a www.wangdenling.sk . Táto osoba po konzultácii s gekom potvrdí časové 
zaradenie žiadaného využitia a v stanovenom čase zabezpečí protokolárne odovzdanie 
predmetných priestorov príp. iného zariadenia (Zápisnica). Po skončení podujatia dotyčná osoba 
zabezpečí protokolárne prevzatie vrátených priestorov a vypožicaných premetov a vyhotoví 
„Vyúčtovanie nákladov“ (príloha č. 4, ďalej len „Vyúčtovanie“). Zápisnica aj Vyúčtovanie sú 
záväzné len s podpismi oboch zmluvných strán. Ak bude poverenej osobe doručených viac 
žiadostí o prenájom rovnakých priestorov lingu v rovnakom termíne, priestory budú pridelené 
prvému žiadateľovi.  
3. Za poskytnutie priestorov a zariadení a doplnkové služby je stanovený poplatok, ktorého 
výška je určená platným cenníkom  (príloha č. 5). Výšku poplatkov písomne určuje a mení 
výhradne gakyil. Náhradu za stratu alebo zničenie vypožicaných predmetov užívateľ  
uhrádza v penažnej forme v EUR-ách podľa cenníka najneskôr pri preberaní vrátených 
priestorov. 
4. Záujemca uhrádza v dohodnutom termíne stanovený poplatok prevodným príkazom na účet 
zriadený za týmto účelom gakyilom a  zverejnený na stránkach www.dzogchen.sk 
a www.wangdenling.sk. 
5. Užívateľ – nájomca je povinný predovšetkým:  

• využívať zariadenie šetrne a neznečistovať priestory a okolie lingu, zbytočne neplytvať 
energiami (najmä elektrina, voda, palivové drevo) 

• vzniknuté odpady (vytriedené v súlade so separačnou logikou) v igelitových vreciach 
uložiť na vyhradené miesto 

• všetky škody na majetku a zistené závady ihneď nahlásiť gekovi 
• uhradiť bezodkladne škody spôsobené počas prenájmu alebo užívania 
• dodržiavať dohodnutý časový interval prenájmu alebo užívania 
• používat len tie priestory a zariadenia, ktoré sú predmetom nájomnej zmluvy 
• opustiť priestory lingu po skončení dohodnutej doby prenájmu alebo užívania a to 

najneskôr do 10-ej hod. nasledujúceho dňa  
• uhradiť dohodnutý poplatok v plnej výške a načas 
• správať sa spôsobom, ktorý nie je v rozpore s dobrými mravmi, nevzbudzuje pohoršenie 

a neohrozuje dobré meno KD a Wangdenlingu 

6. Všetci užívatelia musia dodržiavať rámec platnej legislatívy SR, zásady bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci, hygienické normy a požiarno-poplachové smernice ako aj ostatné povinnosti 
nevyhnutné pri organizácii kultúrno-spoločenských podujatí 
7. So súhlasom gakyilu a/alebo po podpise nájomnej zmluvy môže byť pre potreby 
individuálnych aj kolektívnych užívateľov a nájomcov vyhotovená kópia kľúča od hlavného 
vchodu (do domu alebo gonpy). Každej takejto kópii je pridelené poradové číslo a v prípade jej 
straty alebo poškodenia zámku je zodpovedný  nájomca/užívateľ povinný zabezpečiť nový 
zámok a v spolupráci s gakyilom rozdistribuovať kópiu nového kľúča všetkým  oprávneným 
užívateľom. 



 
 
 
5. Užívanie lingu členmi Dzogčhen o.z. a členmi klubu „Snežný lev“ 
 
1. Nekomerčné užívanie priestorov lingu a jeho zariadenia členmi Dzogčhen o.z. a členmi klubu 
„Snežný lev“, individuálne alebo kolektívne,  sa považuje za bežné užívanie. 
2. Členom Dzogčhen o.z je každý člen združenia, ktorý v čase užívania uhradil členský poplatok 
za príslušný rok 
3. Členom klubu „Snežný lev“ je každý, kto v čase užívania uhradil klubový členský poplatok za 
príslušný rok 
4. Bežné užívanie podlieha podmienkam stanoveným týmto poriadkom s výnimkou bodu 2 čl. 4.  
5. Poplatky pre bežné užívanie upravuje Cenník. 
6. Pre účely bežného užívania je vyhotovených 5 kópií kľúčov od starého domu - po jednom 
v Bratislave, Trenčíne, Žiline a Zvolene, jeden má geko (v jeho neprítomnosti člen gakyilu podľa 
dohody). Každá kópia je pridelená konkrétnej osobe, pričom táto vedie záznam o jej 
vypožičiavaní. Každej takejto kópii je pridelené poradové číslo a v prípade jej straty alebo 
poškodenia zámku je zodpovedný  člen KD povinný zabezpečiť nový zámok a v spolupráci 
s gakyilom rozdistribuovať kópiu nového kľúča všetkým  oprávneným užívateľom. 
 
 
6. Bežné upratovanie a odstraňovanie tuhého komunálneho odpadu (TKO) 
 
1. Bežné upratovanie je zabezpečované gekom. V jeho zmysle je vykonávané pravidelné 
čistenie, umývanie a utieranie prachu v spoločných priestoroch, raz týždenne vysávanie 
a dezinfekcia kuchynky, gonpy, sociálnych zariadení a dalších interiérových spoločných 
priestorov. Na dvojtýždennej báze sa tiež vyprázdňuje a umýva chladnička. 
2. Kompletné upratovanie všetkých priestorov lingu vrátane umývania okien, čistenia-tepovania 
kobercov sa vykonáva dvakrát ročne.  
3. Tuhý komunálny odpad sa podľa možností separuje a z priestorov lingu pravidelne vynáša. 
Geko dohliada na resp. zabezpečuje separovanie a odvoz odpadu a umýva smetné koše aspoň raz 
mesačne. 
 
7. Záverečné ustanovenia  
 
1. Tento prevádzkový poriadok je záväzný pre všetkých užívatelov a nájomcov. Bol schválený  
uznesením Valného zhromaždenia Dzogčhen o.z. v Bratislave  dňa 30.10.2013. 
2. Tento prevádzkový poriadok má 5 príloh, ktoré tvoria neoddeliteľnú časť tohto dokumentu.  
 
 
 
 
 
V  Bratislave  dňa  30.10.2013 
  
 



 
 
Príloha č.1  k Prevádzkovému poriadku KC „Wangdenling“ 

 
Nájomná zmluva 

o nájme priestorov Komunitného centra (KC) rozvoja a integrácie „Wangdenling“ 
 
  
 
I.  Zmluvné strany  
 
  
1.1. Prenajímatel:  
 
Dzogčhen o.z., Bystrický rad 1, 96000 Zvolen, IČO 42009171 
v zastúpení: X X X  
číslo účtu: 1018129026/1111 vedený v UniCredit Bank a.s. 
 
1.2. Nájomca:  
 
X X X X X X 
X X X X X X 
X X X X X X 
 
 
II. Predmet a účel nájmu  
 
1. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do krátkodobého užívania nebytové priestory v areáli KC rozvoja 
a integrácie „Wangdenling“ vo vlastníctve Dzogčhen o.z., a to X X X X X X (uvedie sa konkrétny 
priestor). 
 
2. Účelom prenájmu je X X X X X X 
 
 
III. Doba nájmu  
 
Nájom sa uzatvára na dobu určitú	  X	  X	  X	  X	  X	  X	  v čase (od – do):  
X	  X	  X	  X	  X	  X	  
 
 
IV. Nájomné a úhrada za služby  
 
1. Nájomca je povinný zaplatiť prenajímateľovi nájomné za prenajaté priestory vo výške:  
 
X	  X	  X	  X	  X	  X	  	  
	  
 a úhradu ostatných nákladov podla „Vyúčtovania nákladov” 



  
2. Nájomné je splatné do 3 dní po skončení užívania predmetu nájmu prevodným príkazom na 
účet 1018129026/1111 vedený v UniCredit Bank a.s. 
  
 
V. Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu  
 
Prenajímatel sa zaväzuje odovzdať nájomcovi priestory ktoré sú úredmetom tejto zmluvy v stave 
spôsobilom na riadne užívanie za účelom prenájmu. Zmluvné strany spíšu o odovzdaní 
priestorov „Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí priestorov”, v ktorej sa opíše najmä stav priestorov 
v čase odovzdania.  
 
1. Nájomca je povinný užívat nebytový priestor len na účel dohodnutý touto zmluvou.  
2. Nájomca nie je oprávnený prenechať nebytový priestor do podnájmu tretím osobám.  
3. Nájomca je povinný dodržiavať Prevádzkový poriadok KC rozvoja a integrácie 
„Wangdenling“ 
4. Nájomca zodpovedá za dodržiavanie predpisov v oblasti BOZP a dalších osobitných 
predpisov - zákon c. 124/2006 Z.z. a iných predpisov v oblasti usporadúvania kultúrnych, 
športových a iných verejných podujatí, ochrany pred zneužívaním alkoholických nápojov a pod.  
 
 
VI. Skončenie nájmu  
 
1. Nájom sa končí uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý.  
2. Pri skončení nájmu je nájomca povinný odovzdať prenajímateľovi uvoľnené priestory v stave, 
v akom ho prevzal, s prihliadnutím na opotrebenie, aké je obvyklé pri riadnom užívaní a údržbe, 
ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.  
 
 
VIII. Záverečné ustanovenia  
 
1. Zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch, jednu kópiu obdrží nájomca a jednu prenajímateľ  
2. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzavreli vážne a dobrovoľne, prečítali, rozumejú 
jej a svojím podpisom potvrdzujú.  
3. Táto zmluva je platná a účinná dňom podpisu.  
 
  
 
 
V  X X X  dňa  X X X. 
 
  
 
..........................................................    .........................................................  
 
prenajímateľ       nájomca  



 
Príloha č.2  k Prevádzkovému poriadku KC „Wangdenling“ 
 

Zápisnica o odovzdaní a prevzatí priestorov 
k nájomnej zmluve o nájme priestorov KC rozvoja a integrácie „Wangdenling“ č. X 

 
  
I.  Zmluvné strany  
 
1.1. Prenajímateľ:  
 
Dzogčhen o.z., Bystrický rad 1, 96000 Zvolen, IČO 42009171 
v zastúpení: X X X  
číslo účtu: 1018129026/1111 vedený v UniCredit Bank a.s. 
 
1.2. Nájomca:  
 
X X X X X X 
X X X X X X 
X X X X X X 
 
 
II. Prevzatie priestorov na začiatku užívania 
 
 
2.1. Prenajaté priestory 
 
X X X X X X 
X X X X X X 
X X X X X X 
 
Pripomienky k zistenému stavu : .......................................................................................  
 
............................................................................................................................................  
 
............................................................................................................................................ 
 
 
2.2. Prenajaté zariadenia 
 
X X X X X X 
X X X X X X 
X X X X X X 
 
 
Prevzal: .............................................................................................................................. 
 
 
 



 
III. Vrátenie priestorov na konci užívania 
 
 
3.1. Prenajaté priestory 
 
 
Pripomienky k zistenému stavu : .......................................................................................  
 
............................................................................................................................................  
 
 
Rozdiel: 
 
Náhrada za poškodenie 
 
 
 
3.2. Prenajaté zariadenia 
 
 
Prevzal: 
 
Vrátil: 
 
Rozdiel: 
 
 
 
Náhrada za poškodenie/stratu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
V  X X X  dňa  X X X. 
 
  
 
 
 
 
..........................................................    .........................................................  
 
prenajímateľ       nájomca  
 



Príloha č.3  k Prevádzkovému poriadku KC „Wangdenling“ 
 

Žiadosť o prenájom priestorov KC rozvoja a integrácie 
„Wangdenling“ 

 
 
Nájomca:  
 
X X X X X X 
X X X X X X 
X X X X X X 
 
Prenajímateľ:  
 
Dzogčhen o.z., Bystrický rad 1, 96000 Zvolen, IČO 42009171 
v zastúpení: X X X  
číslo účtu: 1018129026/1111 vedený v UniCredit Bank a.s. 
 
 
Špecifikácia priestorov:  
............................................................................................................................................  
 
............................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................ 
 
Účel užívania:  
............................................................................................................................................  
 
............................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................ 
 
Termín užívania:  
 
Predpokladaná denná doba užívania:  
 
 
 
V  X X X  dňa  X X X. 
 
 
 
 
 
..........................................................   
   nájomca  



Príloha č.4  k Prevádzkovému poriadku KC „Wangdenling“ 
 

Vyúčtovanie nákladov  
k nájomnej zmluve o nájme priestorov KC rozvoja a integrácie „Wangdenling“ č. X 

 
  
I.  Zmluvné strany  
 
1.1. Prenajímateľ:  
 
Dzogčhen o.z., Bystrický rad 1, 96000 Zvolen, IČO 42009171 
v zastúpení: X X X  
číslo účtu: 1018129026/1111 vedený v UniCredit Bank a.s. 
 
1.2. Nájomca:  
 
X X X X X X 
X X X X X X 
X X X X X X 
 
II.  Náklady 
 
2.1. Nájomné za poskytnuté priestory: 
 
2.2. Nájomné za poskytnuté zariadenia: 
 
2.3. Nájomné za poskytnuté služby: 
 
2.4. Nájomné spolu 
 
2.5. Náhrady za poškodenie alebo stratu (Podľa “Zápisnice...”): 
 
2.6. Náhrady ostatné 
 
 
2.7. Na úhradu SPOLU: 
 
 
 
 
 
V  X X X  dňa  X X X. 
 
 

..........................................................   
          prenajímateľ  
 



Príloha č.5  k Prevádzkovému poriadku KC „Wangdenling“ 
 

Cenník 
o úhradách za poskytované služby v KC rozvoja a integrácie „Wangdenling“ 

 
 

1. Komerčné užívanie 
 
1.1. Nájomné za poskytnuté priestory: 
 
1.1. prenájom gonpy bude upresnený 
1.2. prenájom iných priestorov bude upresnený 
 
1.2. Nájomné za poskytnuté zariadenia: 
 
1.1. prenájom kuchynského zariadenia bude upresnený 
1.2. prenájom strojov a nástrojov bude upresnený 
 
1.3. Nájomné za poskytnuté služby: 
 
1.1. organizácia, tlmočenie a p. bude upresnený 
1.2. nocľažné (v stanoch na pozemku alebo v gonpe) bude upresnený 
 
2. Bežné užívanie 
 
2.1. 
 
1.1. Nocľažné  2 €	  /	  noc 
1.2.   
 
2.2. Zľava pre členov Dzogčhen o.z. :  20 % zľava na všetky poplatky okrem  nocľažného 
 
2.3. Zľava pre členov klubu „Snežný lev“:  50% zľava na všetky poplatky 
 
 
 
 
V  X X X  dňa  X X X. 
 

..........................................................   
          prenajímateľ  


