
 

M e s t o      L e v o č a 

Námestie Majstra Pavla 4, 054 54 Levoča 
________________________________________________________________ 

 
  

Zriaďovacia listina 

 
Mesto Levoča v zmysle § 4 ods. 3, písm. l)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a § 21 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov 

 
 

zriaďuje 
 
 

príspevkovú organizáciu Mesta Levoča s názvom: 
 
 

Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča 
 

Článok I. 
Označenie zriaďovateľa 

 

Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 54 Levoča 

 
Článok II. 

Názov organizácie, jej sídlo a identifikačné číslo 
 

1) Názov organizácie: Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča 
 

2) Sídlo organizácie: Námestie Majstra Pavla 54, 054 01 Levoča  
 

3) Identifikačné číslo:     42080312 
 
 

Článok III. 
Forma hospodárenia. 

Príspevková organizácia. 

 

Článok IV. 
Dátum zriadenia organizácie  

 
Príspevková organizácia Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča (ďalej aj MsKS) je 
zriadená ku dňu 01.01.2008 na dobu neurčitú, podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva v 
Levoči č. 14/G/1 zo dňa 22.11.2007. 



 
Článok V. 

Vymedzenie predmetu činnosti 
 
Príspevková organizácia zabezpečuje:  
  
a) komplexné programovanie kultúrnych a spoločenských podujatí v meste, 
b) organizáciu a zabezpečovanie kultúrno-spoločenských akcií na území mesta, 
c) propagáciu kultúrnej činnosti na verejnosti a v médiách, 
d) finančné plánovanie a vyhodnocovanie kultúrnych podujatí, 
e) využívanie grantov a sponzoringu na financovanie kultúrnych podujatí, 
f) knižničnú činnosť - zabezpečuje komplexné knižničné služby pre verejnosť; 

zabezpečovanie kultúrno-informačnej, vzdelávacej a výchovnej činnosti  
g) prevádzku kina, 
h) prevádzku divadla, 
i) prevádzku a činnosť galérie, 
j) prevádzku verejných  WC 
k) podporuje vznik a činnosť kultúrnych súborov na území Mesta Levoča, občianskych 

združení so zameraním na kultúrnu činnosť občanov, detí a mládeže ako aj telesne 
postihnutých občanov, 

l) organizuje súťaže v oblasti kultúry, 
m) vytvára čo najlepšie podmienky pre rozvoj kultúry  
n) zabezpečuje správu , prevádzku, údržbu, opravu objektov a zariadení, ktoré využíva na 

svoju činnosť: 
1. Mestské divadlo     
2. Kino 
3. Mestská knižnica – verejná univerzálna knižnica 
o) prenájom nebytových priestorov 
p) krátkodobý prenájom 
 

 
 

Článok VI. 
Označenie štatutárneho orgánu 

 
Štatutárny orgán organizácie je riaditeľ, ktorého menuje a odvoláva na návrh primátora mesta 
Mestské zastupiteľstvo v Levoči. 
  

Článok VII. 
Právne postavenie MsKS 

 
1) MsKS je pravnická osoba zriadená v súlade s § 18 ods. 2 písm. b Občianského 

zákonníka. Vo vlastnom mene môže nadobúdať práva a zaväzovať sa odo dňa svojho 
zriadenia. Činnosť MsKS je garantovaná a kontrolovaná zriaďovateľom, ktorý 
v prípade zistených nedostatkov prijíma potrebné opatrenia. 

2) MsKS sa zriaďuje na plnenie úloh mesta Levoča a to na plnenie základných verejných 
funkcií alebo verejnoprospešných činnosti, ktoré sú na základe osobitných predpisov 
alebo rozhodnutí orgánov mesta úplne alebo čiastočne financované z rozpočtu mesta. 

3) MsKS je príspevková organizácia, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na 



rozpočet zriaďovateľa. Hospodári samostatne podľa svojho rozpočtu. Súčasťou tohoto 
rozpočtu je aj schválený príspevok od zriaďovateľa, ktorý bude súčasťou schváleného 
rozpočtu zriaďovateľa. MsKS môže vykonávať so súhlasom zriaďovateľa 
podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej činnosti, pre ktorú boli zriadené, iba ak plnia 
úlohy určené zriaďovateľom. Náklady na podnikateľskú činnosť musia byť kryté 
výnosmi z nej.   Prostriedky ziskané podnikateľskou činnosťou používa MsKS na 
skvalitňovanie služieb poskytovaných v hlavnej činnosti svoje príjmy používajú na 
financovanie vlastnej činnosti. 

 
 

Článok VIII. 
Vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý organizácia spravuje  

 
1) Na plnenie úloh  vyplyvajúcich z tejto zriaďovacej listiny zriaďovateľ zveruje svoj 
majetok príspevkovej organizácií s súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí 
a zásadách hospodárenia s majetkom mesta Levoča. MsKS spravuje majetok mesta zverený 
im delimitačným protokolom. Pod správou mestského majetku sa rozumie oprávnenie 
majetok mesta držať, užívať, brať z neho úžitky a nakladať s ním v súlade so zákonom 
o majetku obcí, zásadami hospodárenia s majetkom mesta a štatútom mesta. MsKS je povinná 
majetok mesta zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Ďalej sú povinné najmä: 
 

a) udržiavať a užívať majetok, 
b) chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím, 
c) používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného 

uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi, 
d) viesť majetok v účtovníctve podľa osobitného predpisu. 

 
2) MsKS ako správca (nadobúdateľ) v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie platných 

predpisov o požiarnej ochrane, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a civilnej obrany. 
3) Rozsah hnuteľného a nehnuteľného majetku v správe MsKS je špecifikovaný 

v delimitačnom protokole. 
 
 

Článok IX. 
Hospodárenie príspevkovej organizácie  

 
1) Príspevková organizácia 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 MsKS zahŕňa aj 
príspevok zriaďovateľa, prostriedky vlastných finančných fondov, prostriedky prijaté od 
iných subjektov, prípadne prostriedky získané svojou podnikateľskou činnosťou. 
 
2) Finančný vzťah medzi zriaďovateľom a príspevkovou organizáciou je určený záväznými 
úlohami a limitmi určenými zriaďovateľom a to hlavne: 

a) príspevok na činnosť organizácie 
b) limit mzdových prostriedkov 
c) účelový príspevok na obstaranie hmotného majetku 
 

3) MsKS tvorí: 
a) rezervný fond 



b) sociálny fond 
 
 

Článok X. 
Štatút  

 
Zriaďovateľ Mesto Levoča schvaľuje „Štatút príspevkovej organizácie “, v ktorom sa bližšie 
upraví postavenie a právne pomery príspevkovej organizácie, ako aj finančné a majetkové 
postavenie príspevkovej organizácie a práva  a povinnosti zriaďovateľa.  

 
 

Článok XI. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Rozšírenie predmetu činnosti organizácie podlieha schváleniu v Mestskom zastupiteľstve. 
2. Právne postavenie Mestského kultúrneho strediska mesta Levoča, rozsah jeho práv 

a povinností vychádza z ustanovení Občianskeho zákonníka, zákona o obecnom zriadení, 
zákona o majetku obcí, zákona o rozpočtových pravidlách, Štatútu mesta a Zásad 
hospodárenia s majetkom mesta. 

3.  Zriaďovacia listina bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Levoči    
 
           č. ...21/5/2015 
 
 
 
 
 
 
V Levoči, 19.2.2015 
            PaedDr. Milan Majerský 
        primátor mesta 


