Mestské zastupiteľstvo v Topoľčanoch v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov schvaľuje tento

Štatút
Mestského kultúrneho strediska Topoľčany

Článok I.
Základné ustanovenie
Štatút upravuje postavenie Mestské kultúrneho strediska Topoľčany /ďalej len „MsKS“/
ako príspevkovej organizácie zriadenej Mestom Topoľčany a jeho vzťahy so zriaďovateľom.
Článok II.
Postavenie, úlohy a poslanie MsKS
1.

MsKS bola zriadená na základe zriaďovacej listiny zo dňa 22. 4. 1993 na dobu neurčitú
v súlade so zákonom 369/1990 Zb. MsKS je organizáciou zapísanou v zozname
kultúrno-osvetových zariadení v zmysle Zákona o kultúrno-osvetovej činnosti
č. 189/2015 Z. z.
2. MsKS sa zriaďuje na plnenie úloh Mesta Topoľčany a to na plnenie verejnoprospešných
činností, ktoré sú na základe osobitných predpisov alebo rozhodnutí orgánov mesta úplne
alebo čiastočne financované z rozpočtu mesta.
3. Základnou úlohou MsKS v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti kvalitne, pohotovo
a hospodárne uspokojovať miestne potreby obyvateľov mesta a jeho návštevníkov
a svojou činnosťou prispievať k rozvoju mesta, prevádzkovať a spravovať zverené
kultúrne zariadenia na území mesta.
4. Poslaním MsKS je vytvárať podmienky pre spoločensky hodnotné tvorivé kultúrne
aktivity občanov a návštevníkov mesta, sprístupňovať dostupnými a vhodnými formami
umelecké hodnoty, vytvárať podmienky pre organizovanie a zabezpečovanie voľnočasových aktivít detí a mládeže a dospelých. Zabezpečovať pre potreby mesta organizačne
a obsahovo oslavy a spoločenské podujatia, organizovať školiteľské a výchovnovzdelávacie podujatia pre všetky vekové a záujmové skupiny občanov. Podporovať
činnosti záujmových klubov a útvarov a podľa možností vytvárať podmienky na ich
činnosť.
Článok III.
Vymedzenie predmetu činnosti
1. Základné poslanie:
a/ vytvára podmienky pre rozvoj tvorivých kultúrnych aktivít občanov a mládeže, združuje
ich do záujmových kolektívov a krúžkov, poskytuje odbornú metodickú pomoc,
podnecuje a uspokojuje kultúrne záujmy občanov mesta
b/ sprostredkováva občanom umelecké hodnoty amatérskeho a profesionálneho umenia

c/ organizuje a usporadúva súťaže, festivaly, prehliadky, výstavy, koncerty a iné
aktivity v rôznych odboroch kultúrno-osvetovej činnosti
d/ organizuje kultúrny a spoločenský život, usporadúva miestne slávnosti a podujatia
pri príležitosti významných kultúrnych a historických výročí, približuje význam
kultúrnych osobnosti
e/ sprístupňuje verejnosti filmové podujatia, plní technické a ekonomické úlohy spojené
s prevádzkou kina, zabezpečuje jeho propagáciu a usporadúva verejné
kinematografické predstavenia
f/ poriada spoločenské zábavy, organizuje kultúrno-spoločenský život, kultúrny
oddych a rekreáciu
g/ sprístupňuje hodnoty ľudovej kultúry
h/ organizuje činnosť záujmových klubov podľa záujmu obyvateľov Mesta Topoľčany
a výmenné zájazdy týchto klubov s domácimi i zahraničnými partnermi
ch/ poskytuje odborné služby iným fyzickým a právnickým osobám z oblasti kultúrno vzdelávacej činnosti/scenáre, réžie podujatí a pod/
i/ prispieva k zvyšovaniu všeobecného, odborného a polytechnického vzdelávania
dospelých a mládeže formou vzdelávacích aktivít, kurzov, školení, seminárov,
tréningov a ďalších foriem vzdelávania podľa záujmu občanov
j/ poskytuje služby a priestory pre uskutočnenie kultúrno-spoločenských, náboženských
a iných podujatí a ďalšie formy činnosti za účelom optimálneho využitia spravovaného
majetku, ktorý spravuje a prenajíma
k/ zabezpečuje propagáciu kultúry v meste a informovať občanov o celkom kultúrnospoločenskom živote mesta
l/ zabezpečuje správu, prevádzku, údržbu, opravu kultúrnych zariadení a ostatných
objektov, ktoré využíva na svoju činnosť
m/ prenajíma nebytové priestory dlhodobo a príležitostne
2. Rozšírenie predmetu činnosti organizácie podlieha schváleniu v Mestskom zastupiteľstve
v Topoľčanoch upravením v Zriaďovacej listine.
Článok IV.
Riadenie a zamestnanci
1. Činnosť MsKS riadi riaditeľ, ktorého menuje a odvoláva na návrh primátora mesta
Mestské zastupiteľstvo v Topoľčanoch. Zodpovedá Mestu Topoľčany a primátorovi
Mesta Topoľčany za plnenie jeho úloh, za správne uplatňovanie a dodržiavanie
personálnych a mzdových predpisov v organizácii, zákonnosti a disciplíny, za
hospodársku a kontrolnú činnosť, za hospodárne využívanie a zhodnocovanie majetku
zvereného do jeho správy. Zabezpečuje vypracovávanie návrhov plánu a rozpočtu MsKS,
správ o činnosti a hospodárení a predkladá ich orgánom mesta. Menuje a odvoláva z radov
zamestnancov svojho zástupcu, ktorý ho zastupuje v čase jeho neprítomnosti. Plat
štatutárneho zástupcu MsKS určuje primátor v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z. z. o
odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
2. Riaditeľ zastupuje organizáciu navonok a je oprávnený konať v jej mene vo všetkých
veciach, týkajúcich sa činnosti MsKS v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi a v súlade s uzneseniami Mestského zastupiteľstva v Topoľčanoch.
3. Organizačnú štruktúru, náplň činností jednotlivých organizačných zložiek a vzájomné
vzťahy medzi nimi upravuje organizačný poriadok organizácie, ktorý vydáva riaditeľ.
Riaditeľ vymenúva a odvoláva vedúcich oddelení MsKS.

4. Riaditeľ MsKS podľa potreby a podmienok zriaďuje pracovné komisie.
Článok V.
Hospodárenie
1.

2.

3.
4.

MsKS je príspevková organizácia, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na
rozpočet zriaďovateľa. MsKS môže vykonávať so súhlasom zriaďovateľa podnikateľskú
činnosť nad rámec hlavnej činnosti, pre ktorú bola zriadená, iba ak sa plnia úlohy určené
zriaďovateľom. Náklady na podnikateľskú činnosť musia byť kryté výnosmi z nej.
Prostriedky získané podnikateľskou činnosťou používa MsKS na skvalitňovanie služieb
poskytovaných v hlavnej činnosti svoje príjmy používa na financovanie vlastnej činnosti.
MsKS hospodári v súlade s § 24 zákona č.523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej
správy v znení neskorších predpisov. Hospodári podľa svojho rozpočtu nákladov,
výnosov a hospodárskeho výsledku. Rozpočet Mestského kultúrneho strediska
Topoľčany zahŕňa príspevok zriaďovateľa, prostriedky prijaté od iných subjektov
(vlastné príjmy), prípadne prostriedky získané svojou podnikateľskou činnosťou.
Finančný vzťah medzi zriaďovateľom a príspevkovou organizáciou je určený záväznými
úlohami a limitmi určenými zriaďovateľom.
Opravy veľkého rozsahu /generálne/ nárokuje do rozpočtu mesta pre nasledujúci rok do
30.9. bežného roka prostredníctvom odboru správy majetku a služieb
Stavebné úpravy na majetku vykonáva na základe predchádzajúceho písomného súhlasu
Mesta Topoľčany

Článok VII.
Vecné a finančné vymedzenie majetku
1.
2.
3.

MsKS spravuje majetok, ktorý mu bol zverený na plnenie vymedzeného poslania
a predmetu jeho činnosti a ktorý nadobudol vlastnou činnosťou. Tento majetok vedie vo
svojej operatívnej a účtovnej evidencii.
Zoznam a výška zvereného majetku do správy je uvedená v zriaďovacej listine.
MsKS ako správca majetku v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie platných
predpisov o požiarnej ochrane, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a civilnej obrany.
Článok VIII.
Záverečné ustanovenia

1.
2.
3.

Ruší sa Štatút Mestského kultúrneho strediska Topoľčany schválený Mestom
Topoľčany dňa 3. 2. 2004, uznesenie MsZ č. 11/2004/VII s účinnosťou od 1. 3. 2004.
Štatút bol schválený uznesením MsZ č. 256/10/2016 dňa 13. 4. 2016.
Tento Štatút nadobúda účinnosť dňom 1. 5. 2016
Ing. Peter Baláž
primátor Mesta Topoľčany
(zriaďovateľ organizácie)

