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ZRIADOVACIA LISTINA 

V súlade so zákonom SNR č. 36911990 Zb.z. o obecnom zriadení v platnom znení § ll 
odst. 3, písm.ch) a zákona 523/2004 Zb.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi súhlasí so zriadením rozpočtovej organizácie pre oblasť 
kultúry. 

Označenie zriaďovatel'a: Mesto Sered' 

Názov a sídlo organizácie: Dom kultúry (d'alej len DK) 
Školská 118/1 
926 Ol SEREĎ 

IČO: 31871798 

Vnútorné organizačné jednotky: 

Dom kultúry 
Školská 118/1 
926 Ol SEREĎ 

Mestská knižnica 
Školsl{á 118/1 
926 Ol SEREĎ 

Mestské kultúrne stredisko NOV A 
Dionýza Štúra 759/35 
92601 SEREĎ 

Fándlyho fara -Mestské miestopisné múzeum 
M. R. Štefánika 1177/8 
926 Ol SEREĎ 

Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia Mesta Sereď s právnou subjektivitou, ktorá 
je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet mesta. Hospodári samostatne podľa 
schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu 
a s prostriedkami prijatými od iných subjektov. Zostavt~je svoj rozpočet príjmov a výdavkov, 
pritom sa riadi záväznými ukazovateľmi príslušného rozpočtového roku zriaďovateľa. 

Dátum zriadenia: 1.1.2006 

Predmet hlavnej činnosti organizácie: 

l. organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí pre najširšie vrstvy obyvateľstva, 

2. organizovanie záujmovo-umeleckej tvorivosti detí , mládeže a dospelých, 
3. organizovanie mimoškolského vzdelávania formou jazykových a praktických kurzov, 

odborných seminárov a prednášok, 



4. zabezpečovanie knižničnej výpoz1cnej služby v Mestskej knižnici vrátane 
xerografických a internetových služieb, 

5. organizácia filmových predstavení v kine NOVA, 
6. zabezpečovanie muzeálno-výstavnej či1mosti a informačno-propagačnej činnosti 

v Mestskom múzeu a príležitostný predaj upomienkových predmetov, 
7. poskytovanie propagačných, reklamných a aranžérskych služieb vrátane zabezpečenia 

šírenia reklamy, 
8. organizovanie návštev divadelných predstavení a významných kultúrno-

spoločenských podujatí mimo mesta Sereď, vrátane návštev miest vlastivedného 
a kultúrno-historického charakteru, 

9. prevádzkovanie fitnes posih'í.ovne a cvičenia pohybovej kultúry, 
10. zabezpečovanie príležitostného predaja občerstvenia pri kultúrno-spoločenských 

podujatiach, 
ll. poskytovanie prenájmu nebytových priestorov v jednotlivých organizačných 

jednotkách Domu kultúry, inventáru a majetku k tomu určenému. l 

Označenie štatutárneho orgánu: 

Riaditeľ DK, ktorý je oprávnený konať v mene organizácie vo všetkých veciach. Riaditeľa 
DK menuje a odvoláva MsZ v Seredi. 

Vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý DK spravuje: 

DK hospodári so zvereným majetkom v zmysle zákona č . 13811991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších zmien a doplnkov, podľa osobitných zmlúv o zverení majetku do správy, 
ktoré sú prílohou zriaďovacej listiny. 

Zriaďovacia listina bola schválená 13.decembra 2005 Mestským zastupiteľstvom v Seredi 
pod číslom 137/2005 pre rozpočtovú organizáciu DK Sereď od 1.1.2006. 

Dom kultúry týmto dátumom zmenil spôsob financovania u toho istého zriaďovateľa 

z príspevkovej formy na rozpočtovú formu hospodárenia. V oblasti pracovno-právnych 
vzťahov nedošlo k zmenám u zamestnancov DK. V platnosti zostali všetky platné 
dodávateľsko-odberateľské vzťahy DK, jeho pohľadávky a záväzky. 

Zriaďovateľská listina bola uznesením MsZ v Seredi č. 262/2007 zo dňa ll. a 12.12.2007 
zosúladená s príslušnými právnymi predpismi v predmete hlavnej činnosti v bodoch 6. a lO. 

V Seredi 11.12.2007 

primátor Mesta Sereď 




