
          
 

ZRIAĎOVACIA LISTINA 
príspevkovej organizácie Mesta Zlaté Moravce 

 
                                     Správa kultúrnych a športových zariadení p.o., 
                                     Továrenská 46, 953 01 Zlaté Moravce 
 

Zriaďovateľ Mesto Zlaté Moravce  so sídlom 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 
00308676, zastúpené primátorom mesta Ing. Petrom Lednárom, CSc, podľa ustanovenia § 4 
ods. 3 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení 
neskorších predpisov a v  súlade s uznesením č. ../2011 zo zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva  mesta Zlaté Moravce zo dňa ................, vydáva túto zriaďovaciu listinu: 

 
I. 

Názov a sídlo 
1. Názov organizácie: Správa kultúrnych a športových zariadení p.o. 

 
2. Sídlo organizácie: Továrenská 46, 953 01 Zlaté Moravce 
3. Právna forma: príspevková organizácia 
4. IČO: ................... 

 
II. 

Forma hospodárenia 
1. Správa kultúrnych a športových zariadení p.o. je príspevkovou organizáciou mesta 

s právnou subjektivitou, ktorá je zapojená na rozpočet Mesta Zlaté Moravce každoročne 
upravovaným príspevkom. Hospodárenie príspevkovej organizácie sa riadi zákonom 
č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších 
predpisov. 

2. Správa kultúrnych a športových zariadení p.o. môže vykonávať so súhlasom 
zriaďovateľa podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej činnosti, pre ktorú bolo 
zriadené, v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
v znení neskorších predpisov. 

3. Správa  kultúrnych a športových zariadení p.o. vo svojom mene nadobúda práva 
a zaväzuje sa odo dňa svojho zriadenia. 

4. Fakturácia v príspevkových organizáciách sa robí navzájom a voči mestu pri 
vykonávaní hlavnej činnosti bude bez DPH. 

 
III. 

Dátum zriadenia a doba, na ktorú sa zriaďuje 
1. Správa kultúrnych a športových zariadení je zriadená s účinnosťou od 01.01.2012. 
2. Správa kultúrnych a športových zariadení je zriadená na dobu neurčitú. 
 

IV. 
Predmet činnosti 

1. Správa kultúrnych a športových zariadení p.o. je príspevkovou organizáciou 
zabezpečujúcou najmä činnosť, ktorá aktívne vytvára podmienky pre tvorivé kultúrne 
a športové aktivity obyvateľov, napomáhajúcim cieľavedomému rozvoju kultúry, športu 
a osvety na základe záujmov a potrieb obyvateľov, uspokojujúcim a podnecujúcim 



          
kultúrne a športové záujmy obyvateľov, ktoré sprostredkúva umelecké hodnoty 
a organizuje kultúrny, športový a spoločenský život obyvateľov mesta Zlaté Moravce. 

 
2. V súlade so svojím poslaním a zameraním vykonáva najmä tieto činnosti: 
 

I.  Základný predmet činnosti:  
a) správa  a evidencia zvereného a prenajatého majetku kultúrnych a športových 

zariadení vo vlastníctve zriaďovateľa 
b) prevádzkovanie kultúrnych a športových zariadení na území mesta 
c) prenájom nebytových priestorov v kultúrnych a športových zariadeniach  
d) organizovanie kultúrnych a športových podujatí 
e) prevádzkovanie mestského kúpaliska 
f) prevádzkovanie zimného štadióna 
g) plní úlohy kultúrne a výchovno - vzdelávacej činnosti 
h) organizovanie spoločenských záležitostí - privítanie detí, jubilanti a sobáše (Zbor pre 

občianske záležitosti)  
i) organizuje vystúpenia profesionálnych súborov, prehliadky a kultúrno-výchovné 

súťaže 
j) organizuje a zabezpečuje festivaly 
k) organizuje výstavy amatérskych a profesionálnych výtvarníkov a umelcov 
l) spolupracuje pri organizovaní mestských, kultúrnych a športových akcií 
m) prevádzkovanie kultúrnych domov( Prílepy, Chyzerovce) 
n) zabezpečuje premietanie filmov domácej a zahraničnej produkcie v kine a v amfiteátri 
o) zabezpečuje prevádzku knižnice 
p) organizuje besedy so spisovateľmi a odborné prednášky pre žiakov základných 

a stredných škôl 
q) zriaďuje súbory a krúžky, záujmové činnosti 
r )  organizuje spoločenské zábavy, diskotéky 
s ) zabezpečuje vykonávanie opráv a údržby zvereného alebo prenajatého majetku mesta  
 
II.        Podnikateľská činnosť: 
a) organizovanie kultúrnych a športových podujatí 
b) organizovanie spoločenských zábav a diskoték 

 
 
3. Svoje poslanie plní v spolupráci s miestnymi spoločenskými organizáciami, 

národnostnými kultúrnymi zväzmi, športovými organizáciami a klubmi, 
podnikateľskými subjektmi, školami, centrom voľného času, s cirkvami a ďalšími 
inštitúciami. 

 
 

V. 
Štatutárny orgán 

1. Štatutárnym orgánom  je riaditeľ, ktorého na návrh primátora mesta vymenúva a  
odvoláva Mestské zastupiteľstvo mesta Zlaté Moravce. 

2. Riaditeľ zastupuje organizáciu navonok a je oprávnený konať v jej mene vo všetkých 
veciach, týkajúcich sa jej činnosti v  súlade  so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, touto zriaďovacou listinou a v  súlade s uzneseniami Mestského 
zastupiteľstva v Zlatých Moravciach.  



          
3. Organizačnú štruktúru, náplň činností jednotlivých organizačných zložiek a vzájomné 

vzťahy medzi nimi upravuje organizačný poriadok organizácie, ktorý vydáva riaditeľ. 
 

 
VI. 

Vecné a finančné vymedzenie majetku 
1. Správa  kultúrnych a športových zariadení p.o. hospodári s  majetkom vo vlastníctve 

Mesta Zlaté Moravce, ktorý jej bol zverený na plnenie predmetu jej činnosti 
a s majetkom, ktorý nadobudla vlastnou činnosťou. Vo vzťahu k iným právnickým 
a fyzickým osobám vystupuje ako užívateľ tohto majetku. Hnuteľný majetok 
spravovaný organizáciou tvorí hmotný a nehmotný investičný majetok, drobný hmotný 
majetok a ďalší hnuteľný majetok vedený v účtovnej a operatívnej evidencii so stavom 
ku dňu vydania tejto zriaďovacej listiny. Súpis majetku a jeho hodnota sú je obsiahnuté 
v prílohe č. 1 tejto zriaďovacej listiny. 

2. Správa a kultúrnych a športových zariadení p.o. spravuje majetok v súlade so Zásadami 
hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce a vedie majetok vo svojej účtovnej 
a operatívnej evidencii.  

 
 

VII. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zriaďovacia listina bola schválená na ...... zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
v Zlatých Moravciach dňa ............, uznesením č. ..... 

2. Táto zriaďovacia listina nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2012. 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa  
 
 
 
     
         Ing. Peter Lednár, CSc. 
                        Primátor mesta 


