Z R I A Ď O V A C IA L I S T I N A
schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Humennom č. 294
z 28. októbra 2009
Podľa § 21 a násl. zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení
neskorších predpisov a § 4 odst. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov Mesto Humenné
vydáva
túto zriaďovaciu listinu:
Názov organizácie:

Mestské kultúrne stredisko

Právna forma:

príspevková organizácia

Identifikačné číslo:

00351865

Daňové identifikačné číslo:

2021174012

Dátum zriadenia:

01.01.1993

ČLÁNOK I.
VYMEDZENIE ZÁKLADNÉHO ÚČELU A PREDMETU ČINNOSTI
Organizácia s právnou subjektivitou plní úlohy pri uchovávaní, sprístupňovaní a zveľaďovaní
tradičných i súčasných kultúrnych hodnôt na území mesta Humenné.
Hlavnou úlohou Mestského kultúrneho strediska je vytvárať podmienky pre rozvoj miestnej
kultúry, záujmovo-umeleckej činnosti, zachovávať kultúrne tradície mesta a regiónu a zabezpečovať
kultúrne a vzdelávacie aktivity pre široký okruh občanov.
Svoje úlohy Mestské kultúrne stredisko realizuje :
1. prípravou a realizáciou kultúrnych podujatí rôznych foriem, zamerania i rozsahu (napr. koncerty
klasickej hudby, divadelné predstavenia pre deti, mládež i dospelých, hudobno-zábavné
programy a koncerty a i.) vrátane všetkých aktivít s tým súvisiacich (propagácia, ozvučovanie
a osvetľovanie, predpredaj a predaj vstupeniek na vlastné podujatia a i.).
2. Realizáciou podujatí celomestského významu v spolupráci so samosprávou pri rôznych
príležitostostiach (napr. prvomájové podujatia, Medzinárodný deň detí, Kultúrne leto, Humenský
toliar, jarmoky, Pamätný deň mesta, Silvester a pod.)
3. Galerijnou činnosťou zameranou na zhromažďovanie, ochranu, odborné zhodnocovanie,
odborné spracovanie, verejnú prezentáciu umeleckých diel všetkých disciplín výtvarného umenia,
domáceho i zahraničného pôvodu, budovanie zbierkového fondu výtvarných diel a hmotných
dokumentov o výtvarných dielach vo vlastníctve jej vlastnom a o výtvarnom umení všeobecne,
vrátane realizácie výtvarných plenérov a výstav výtvarného umenia.
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4. Združovaním občanov na základe prejaveného záujmu na poli kultúrno-spoločenskom do
záujmových kolektívov a vytváraním priaznivých podmienok pre ich fungovanie (napr. folklórne
súbory alebo súbory pôsobiace v iných odboroch umeleckej činnosti).
5. Umožnením činnosti miestnym organizáciám, občianskym združeniam, národnostným kultúrnym
zväzom, školám, cirkvám a ďalším inštitúciám realizujúcim kultúrno-spoločenské podujatia na
území mesta.
6. Vytváraním podmienok pre prezentáciu kultúry v zahraničí prípravou a realizáciou zahraničných
aktivít vo všetkých oblastiach kultúrno-výchovnej činnosti, vyhľadávaním a rozvojom
medzinárodných kontaktov v oblasti kultúry na prospech mesta Humenné a s cieľom vytvárania
pozitívneho obrazu o meste, spoznávania rôznych kultúr a šírenia našej kultúry v zahraničí.
7. Edičnou a vydavateľskou činnosťou – vydávaním a distribúciou tlačovín súvisiacich s predmetom
činnosti s cieľom poskytovať kvalitné informácie z oblasti kultúry a umenia pre obyvateľov mesta
a ostatných návštevníkov podujatí.
8. Prevádzkou kina – premietanie filmov slovenskej i zahraničnej produkcie, vrátane rôznych
sprievodných aktivít – informačných i vzdelávacích.
9. Realizáciou praktických vzdelávaco-spoločenských
spoločenského tanca a spoločenskej výchovy).

aktivít

formou

kurzov

(napr.

kurz

10. Sústreďovaním a poskytovaním najrôznejších informácií z oblasti kultúry pre obyvateľov mesta,
ktoré môžu použiť na svoje vzdelávanie, resp. kultúrne obohatenie svojho života.
11. Prenájmom nehnuteľností spojeným s poskytovaním základných
nehnuteľností spojeným s poskytovaním iných než základných služieb.

služieb

a prenájmom

ČLÁNOK II
PRÁVNA FORMA ORGANIZÁCIE A HOSPODÁRENIE
1. Mestské kultúrne stredisko je príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je Mesto
Humenné.
2. Mestské kultúrne stredisko je na rozpočet Mesta Humenné zapojené príspevkom a Mesto
Humenné garantuje jeho činnosť a v prípade zistenia nedostatkov prijíma potrebné
opatrenia.
3. Mestské kultúne stredisko hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu nákladov,
výnosov a výsledku hospodárenia. Každoročný rozpočet zahŕňa aj príspevok od zriaďovateľa,
vlastné výnosy, prostriedky vlastných finančných fondov a prostriedky prijaté od iných
subjektov.
4. Mestské kultúrne stredisko vo svojom mene nadobúda práva a povinnosti a zaväzuje sa.
ČLÁNOK III
VÝŠKA KMEŇOVÉHO MAJETKU
Kmeňové imanie organizácie tvorí zostatok Fondu dlhodobého majetku na základe súvahy
k 01.01.1993 - 1,546 tis. € (t. j. 46,573.tis. Sk).
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ČLÁNOK IV
VYMEDZENIE MAJETKU
Mesto Humenné zveruje Mestskému kultúrnemu stredisku časť majetku na území mesta – ku
ktorému patrilo právo hospodárenia organizácie k 31.12.1990. Tento majetok vedie vo svojom
účtovníctve.
ČLÁNOK V
PRECHOD PRÁV A ZÁVAZKOV
Na Mestské kultúrne stredisko prechádzajú všetky doterajšie práva a záväzky predchádzajúcej
činnosti.
ČLÁNOK VI
ŠTATUTÁRNY ORGÁN ORGANIZÁCIE
Riaditeľa Mestského kultúrneho strediska na návrh primátora vymenúva a odvoláva v zmysle § 11,
odst. 4. písmeno l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení Mestské
zastupiteľstvo v Humennom.
ČLANOK VII
VYKONÁVANIE PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI
Mestské kultúrne stredisko môže vykonávať podnikateľskú činnosť nad rámec predmetu hlavnej
činnosti v rozsahu podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva v Humennom č. 3 z 27.2.2007 za
podmienok ustanovených zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v platnom znení
a osobitnými predpismi. Prostriedky získané podnikateľskou činnosťou využíva na skvalitnenie služieb
v oblasti hlavnej činnosti.
ČLÁNOK VIII
DOBA PLATNOSTI
Mestské kultúrne stredisko Humenné sa zriaďuje na dobu neurčitú.
ČLÁNOK IX
ZRUŠOVACIE USTANOVENIA
Odo dňa účinnosti uznesenia Mestského zastupiteľstva v Humennom č. 294 zo dňa 28.10.2009,
ktorým schválilo túto zriaďovaciu listinu, stráca platnosť zriaďovacia listina Mestského kultúrneho
strediska zo dňa 20.04.2000 a jej dodatok č. 1.

MUDr. Vladimír KOSTILNÍK
PRIMÁTOR

