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MESTO SPIŠKA NovA VES

V zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi č.3'3-2Z-6/91 zo dňa 27.6.1991 podľa
zákona 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, zákona 138/1991 Zb.o majetku obcí
v znení zmien a doplnkov, zákona 567/1992 Zb. O rozpočtovýchpravidlách SR v znení zmien a doplnkov
a vyhlášky 638/1992 Zb. O hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu SR a o hospodárení rozpočtových
a príspevkových organizácií

vydáva
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi

Zriaďovaciu listinu
príspevkovej organizácie

Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
(ďalej MKC) , - 

Čl. 1. 
Základné údaje zriaďovacej organizácie

l. Názov oraganizácie:
) Sídlo organizácie.

Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
Radničné námestie č.4 (popisné č.279)
Spišská Nová Ves
352454 
2020717963
Mesto Spišská Nová Ves
1.2.199 l na dobu neurčitú
riaditeľ

3. IČO:
-l. DlČ:
5. Zriaďovateľ:
6. Dátum zriadenia:
7. Statutárny orgán:

Čl. II.
TYP A CHARAKTER ORGANIZACIE

Organizácia je zriadená ako príspevková organizácia mesta Spišská Nová Ves za účelom
plnenia základných verejných funkcií. Svojim rozpočtom je zapojená na rozpočet zriaďovatel'a.
ktorý garantuje a kontroluje jej činnost: Vprípade nedostatkov prijíma potrebné opatrenia.

Organizácia je právnickou osobou, hospodáriaca v súlade so zásadami hospodárenia s
majetkom mesta Spišská Nová Ves, uzneseniami MsZ, nariadeniami a inými opatreniami mesta, ako
aj ďalšími všeobecne záväznými predpismi.

.. Čl. III.
VYMEDZENIE ZAKLADNÉHO PREDMETU ČINNOSTI

Zákiadnvm predmetom činnosti tejto príspevkovej organizácie je .

aj spoločenská zábava a kultúrny oddych
b) prevádzka kina
ej správa majetku TV Reduta
d) estetická výchova, rozvoj záujmovo-umeleckej činnosti
e) mimoškolská výchova a vzdelávanie
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j) vykonávanie podnikateľskej činnosti v oblasti reklamy a prenájmu nebytavych priestorov
g) propagačná, reklamná, edičná, agentúrna akvizičná činnosť
h) iná činnosť súvisiaca s kultúrno-spoločenskou činnosťou
i) zapája sa do účelových republikových, ale i zahraničných podujatí, združení a ďalších kultúrnych

aktivít

V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi môže organizácia vykonávať ďalšie
činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti, pokiaľ tým nenaruši záväzné plnenie
vyplývajúce zo základného predmetu činnosti.
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Čl. IV.
HOSPODÁRENIEORGANIZÁCIE

Mestské kultúrne centrum ako príspevková organizácia hospodári podľa svojho rozpočtu
nákladov, výkonov a hospodárskeho výsledku s priamym napojením na rozpočet mesta v súlade so
zákonom č. 303/95 o rozpočtových pravidlách

Finančný vzťah medzi zriaďovateľom a organizáciou je určený záväznými úlohami a limitmi
určenými zriaďovateľom, ktorými môžu byť:

a) príspevok na činnosť organizácie
b) príspevok na obstaranie investícií
c) odvod z prevádzky
d) odvod z odpisov
e) výdavky na reprezentačné účely~

Zriaďovateľ môže príspevkovej organizácii uložiť neplánovaný odvod z prevádzky, krátiť alebo
zvýšiť príspevok pri zmene a nedodržaní podmienok, za ktorých bol určený finančný vzťah medzi
zriaďovateľom a organizáciou.

Príspevková organizácia zriadi:

a) fond reprodukcie hmotného majetku
b) rezervný fond
c) prípadne ďalšie finančné fondy

Čl. V.
VYMEDZENIE MAJETKU

Organizácia bude predmet svojej činnosti zabezpečovať s majetkom mesta, ktorý jej zriaďovateľ
zverí do správy a to objekty: Reduta, Kultúrny dom Mier, Madaras park - amfiteáter, Letné kino

Výška a š- ecifikácia majetku mestaje stanovená v delimitačných protokoloch.
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Čl. VI.
MAJETKOVÉPOSTAVENIE ORGANIZÁCIE

Organizácia hospodári s majetkom zvereným do správy Mestom Spišská Nová Ves, ako aj
s majetkom a vecami nadobudnutymi po dobu jej trvania. Tieto tvoria majetkový základ
organizácie.

Čl. VII.
ŠTATUTÁRNYORGÁN ORGANIZÁCIE

Štatutárnym orgánom organizácie je riaditel; ktorého na návrh primátora menuje a odvoláva
Mestské zastupiteľstvo.

Čl. VIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Zriaďovateľ si vyhradzuje právo kontroly hospodárenia organizácie a správy majetku mesta.
Zmena predmetu činnosti podlieha schváleniu v Mestskom zastupiteľstve.

V Spišskej Novej Vsi. dňa 8.6.2007

H
Mgr. Ján Vol n Ý
primátor mesta


