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Mestského kultúrneho centra v Spišskej Novej Vsi
. . 

ktorý. Sd meni a doplňa Statúl MK~ schválený uznesením MsZ
Č. 33-27-91 20 dňa 27. 6. 1qq1 

§ .• 

UVODNE USTANOVENIA

Mestské kultúrne centrum (ďalej organizácia) v. Spišskej

Novej Vsi je príspevkovou organizáciou. ktorá bola zriadená

uznesením Mestského zastupiteľstva Č. 33-27-6/91 zo dňa 27. 6. 
-

1991 v zmysle ustanovenia § 4.

369 o obecnom zriadení.

odst. 3 písm. g/,jl Zákona SNR Č.

. . 
ZAKLAD NE UDAJE O ORGANIZACII

Mestské
zriadenou

kultúrne centrum
citovaným uznesením

je samostatnou
Meslského

právnickou osobou
zastupileľstva so

začiatkom činnosti od 1.2.1991.

.. . 
PREDHET CINNOSTI ORGANIZACIE

1) Mestské kultúrne centrum zabezpečuje a realizuje rozvoj

kul túrnej , vzdelávacej a výchovnej činnosti podľa záujmov

a potrieb občanov mesta v týchto oblastiach:

al spoločenská zábava a kultúrny oddych

bl esteLická výchova, rozvoj záujmovo-umelepkej činnosLi

cl mimoškolská výchova a vzdelávania

dl propagačná.' reklamná, ed i čná, agenLúrna a akvizičná

činnosť

el iná či~nosť súvisiaca s kultúrno-spoločenskou činnosťou

fl zapáia sa do účelových republikových. ale i zahraničných
••

podujaLí. združení a ďalších kulLúrnych akLiviL

ql zabezpečuje činnost: a prevádzku MesLského televízneho

vysielania - INFO Kanál CABLE PLUS a jeho videoLextové

vysielanie
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. . 
ZASADY VNUTORNEHO RIADENIA ORGANIZACIE

1. Náslrojmi riadenia sú: organi2ačný poriadok, pracovný
poriadok, spisový poriadok, plalobný porIadok, plán činnosli.

2. Vnúlorné riadenie sa bude ďale; 2abe2pečovaC príka2mi na
vykonanie úloh. súslavnou konlrolnou Činnosťou, odslraňovaním
nedoslalkov v 2áujme 2abe2pečenia maximálnej hospodárnosli
a fungovania organi2ácie.

3. V procese riadenia sa ďalej uplalnia líelo 2ásady:
al hospodárnosť
bl jediný 2odpovedný Vedúci praCOViska
cl hmolná 2ainleresovanosť a 2odpovednosť

SS

ZASA DY VNUTORNEJ ORGANIZACIE

AI VEDUCI PRACOVNICI ORGANIZACIE

11 Na čele .organi2ácie je riadilel'. klorého vymenúva
a odvoláva Meslské 2aslupileľslvo na návrh primálora mesla.

21 Riadileľ organizácie riadi a 2odpovedá za celkovú činnosť
organi2ácie a jej r02vo;. Koná v mene organi2ácie v plnom
r02sahu v zmysle plalných právnych predpisov.

31 Riadileľ organi2ácie 2odpovedá zriaďovaleľovi 2a činnosť
a výsledky hospodárenia.

41 Riadileľ organi2ácie:
a) uslanovuje a odvoláva 2áslupcov riadileľa a vedúcich

organi2ačných jednoliek
b) vykonáva disciplinárne a finančné poslihy voči všelkým

pracovníkom v 2mysle plalných právnych predpisov
51 Riadileľa organizácie 2aslupuje počas jeho neprílomnosli

záslupca, klorý je v lom čase oprávnený konať v mene
organizácie v slanovenom r02sahu

61 Oslalní pracovníci organi2ácie sú oprávnení v hospodársko -
právnych veciach uskuločňovať v mene organi2ácie len lie
úkony, kloré vyplývajÚ 2 obsahu pracovnej náplne alebo na
2áklade pokynov priamych nadriadených.

7/ Organi2áciu môže 2aslupovať i iná osoba alebo organi2ácia
na 2áklade písomného 2mocnenia, kloré udeľuje šlalulárny
2áslupca organi2ácie, a .lo len v r02sahu vymed2enom
v písomnom 2mocnení.

BI ORGANIZACNE USPORIADANIE ORGANIZACIE

1. Pre zabezpečenie hlavného poslania vylvára riadileľ
organizácfe odborné úlvary.

2. Rozsah organizačných úlvarov a ich hlavné úlohy sú
vymed2ené v organi2ačnom poriadku organi2ácie.

3. Riadiťeľ organi2ácie v 2áujme plynulého chodu organizácie
vylvára lrvalé a dočasné poradné orgány a komisie.

4. Organi2ačn~ úlvary sú vylvárané lak, aby bola med2i nimi
dosiahnulá účeIná a efektívna súčinnosť.

5. Podrobnosli o Organi2ačnom usporiadani a v2ťahoch med2i
jednollivými úlvarmi, ako aj o povinnosliach, právach
a 2odpovednosli pracovnikov, sú uslan~vené v organi2ačnom
poriadku, klorý vydá riadileľ organi2ácie v 2mysle 2ásad
uvedených v lomlo šlalúle.
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S 6.

ZASADY RIADENIA ORGANIZÁCIE

1 . Cinnosť
normam i ,
Zákona č.

organi:zácie sa
ro:zhodnutiami

369/1990 Zb.

riadi všeobecne :záväznými právnymi
a nariadeniami,

O obecnom :zriadení
vydanými v :zmysle

a ďalšími právnymi

I 

normami upravu;úcimi správu miest a obcf.
2. Organi:zácia ;e povinná najmä:

a) racionálne hospodáriť s prideleným maiet.kom
b) efektívne využívať :základné fondy
c) zabp.zpečovať riadne finančné hospodárenie. tvorbu

a použitie fondov
d) zabezpečovať služb~.a práce v najvyšše] kvalite
e) dodržiavať :z~sady mzdových predpisov Zákonníka práce

a noriem vzťahujúcich sa k tvorbe cl uplatňovaniu cien
f) zdokonaľovať systém orqanizácip práce
g) spravovať a ochraňovať majetok mest.a zverený organizácii

I § 7

ZASADY HOSPODAREHIA ORGANIZACIE

I Mestské kultúrne centrum hospodári
Mesta Spišská Nová Ves. Pri hospodárení s
rešpektovaC § 7 a 9 :zákona č. 138/1991 Zb. O

a spravuje majetok
majetkom je póvinná

majetku obcí. ako aj
schválené MestskýmI zásady hospodárenia s majetkom

zastupiteľstvom Spišská Nová Ves.
Organi:zácia hospodári ako príspevková. ne:zisková organi:zácia

podľa svojho rozpočtu nákladov. výkonov a hos~odárskeho výsledku.
Finančný vzťah medzi :zriaďovateľom a organizáciou bude ročne

mesta

určený záväznými úlohami a limit.mi.
Sú to hlavne:

- príspevok na činnosť organizácie
účelový príspevok na investície

- osobitné výdavky na činnosť organi:zácie
- výdavky na mzdy
- výdavky na reprezentáciu

Rozsah a výšku záväzných úloh a limitov určí
každoročne v rámci schváleného rozpočtu, resp.
oznámením.

zriaďovateľ
osobitným

Hospodárenie organizácie sa bude riadiť zákonom č.
o rozpočtových pravidlách a výnosmi MF SR. ktorými
niektoré ustanovenia zákona NR SR Č. 303/1995 Z.z.
pravidlách.

Pri zmene podmienok finančného v:zťahu medzi zriaďovateľom a
organizáciou sa môže uložiť neplánovaný odvod. krátiť alebo
ZVýŠiť schválený objem príspevku.

303/1995 Z.z.
sa vykonávajú

o rozpočtových

Organizácia bude viesť fondy:
fond reprodukcie
fond rezervný
fond sociálny

Tvorba a poujívanie fondov sa bude riadiť :zákonom Č. 303/95
a zákonom Č. 152/1994 Z.z.

Hmotná :zainteresovanosť pracovníkov sa bude riadiť
samostatným Platobným poriadkom vypracovaným v súlade s právnymi
pred~ismi platnými pre mesto.
Rozšírenie predmetu činnosti
Mestskom :zastupiteľstve.

organizácie poJlieha schváleniu v
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Zriaďovaleľ si vyhrad:zuje právo
a správy majelku mesla v súlade so
vykonávanej meslskou samosprávou.

konlroly
VZN č.

hospodárenia
5/93 O konlrole

S 8

ZASADY SPOLUPRACE SO SPOLOCENSKYMl ORGANIZACIAMI

1. Spolupráca s odborový_'orgánom vyplýva :z u:zavrelejKoleklívnei
:zmluvy. Zákonníka práce a Dalších všeobecne :závä:zných právnych
predpisov. Spolupráca s ďalšími spoločenskými organizáciami
vnúlri organizácie bude vyplývať zo vzájomných dohôd.

§ '9 

SPOLUPRACA S OBCANMI

1. Organizácia vybavuje pripomienky a podnelyobčanov. kloré sa
lýkajú jeho činnosli a informuje občanov o s~obe a výsledku
ich vybavenia.

2. Na :základepokynov Meslského :zaslupileľslva, Meslskej rady a
primálora mesla sa vedúci pracovníci :zúčaslňujúna v.erejných
:zhroma~deniacha :zasadnuliachobčanov.

3. Vedúci pracovníci organi:záciesú povinní prijímaC sCa~nosli,
o:známeniaa podnely občanov, :zabe:zpečiC ich správne a včasné
vybavenie.

§ 10

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tenlo šlalúl nadobúda účinnosC dňom schválenia Meslským
~aslupileľslvom v Spišskej Novej Vsi, čím :zároveňslráca plalnosť
Slalúl schválený uznesením Meslského :zaslupileľslvač. 33-27-6/91
20 dňa 27. 6 . 1991. ' ~ lo>

V Spišskej Novej'Vsi 27. 6.

(1
Ing. Karol Milrík
primálor mesla

1996


