ŠTATÚT
Mestského kultúrneho strediska vo Veľkom Mederi
Článok I.
Základné ustanovenia
Mestské kultúrne stredisko (MsKS) je zriadené v zmysle §11 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, zriaďovacou listinou zo dňa 01.01.1992 ako
príspevková organizácia mesta Veľký Meder.
Štatút upravuje postavenie Mestského kultúrneho strediska Veľký Meder ako
príspevkovej organizácie zriadenej Mestom Veľký Meder a jeho vzťahy so zriaďovateľom.
Sídlom Mestského kultúrneho strediska je Komárňanská ul. č. 18, 932 01 Veľký Meder.
Mestské kultúrne stredisko vo Veľkom Mederi plní svoje poslanie najmä v týchto
základných činnostiach na území mesta Veľký Meder.
Zabezpečuje činnosť:
- Mestského kultúrneho strediska
- Kina
- Mestskej knižnice vo Veľkom Mederi
- Miestnej knižnice - Ižop
- Vlastivedného domu vo Veľkom Mederi
Článok II.
Postavenie, úlohy a poslanie MsKS
1.

a.)

b.)

c.)

d.)
e.)

2.

MsKS bola zriadená na základe zriaďovacej listiny zo dňa 01.01.1992 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.
Poslaním mestského kultúrneho strediska je uspokojovať záujmy a potreby širokej
verejnosti v oblasti kultúry, vzdelávania ako aj zábavy so zreteľom na zachovanie
kultúrnych hodnôt.
Vytvárať podmienky pre spoločensky hodnotné tvorivé kultúrne aktivity občanov
a návštevníkov mesta, vytvárať podmienky pre organizovanie a zabezpečovanie
voľno-časových aktivít detí a mládeže a dospelých.
Základnou úlohou MsKS v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti je 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.
Sprístupňovať občanom umelecké hodnoty prostredníctvom programov aj
profesionálnych súborov a umelcov.
Aktívnou spoluprácou so spoločenskými organizáciami a školami organizovať kultúrnospoločenský oddych dospelých, detí a mládeže.
Svoje poslanie plní stredisko priamo výchovno-vzdelávacou, organizačnou a
propagačnou činnosťou samostatne i v spolupráci s miestnymi organizáciami,
národnostnými zväzmi, školami a inými organizáciami a fyzickými osobami.

Článok III.
Vymedzenie poslania a predmetu činnosti
1. Základné poslanie a predmet činnosti organizácie:
a.)

b.)
c.)

d.)

e.)

f.)
g.)
h.)
i.)
j.)
k.)
l. )

m.)
n.)

o.)

p.)
r.)

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
sprostredkováva občanom umelecké hodnoty amatérskeho a profesionálneho
umenia
v súlade s cieľmi kultúrno-vzdelávacej činnosti rozvíja estetické cítenie a vkus
občanov, organizuje a usporadúva profesionálne podujatia, divadlá, koncerty,
súťaže, festivaly, prehliadky, výstavy, kurzy tanečné, hudobné, pohybovej
výchovy, a iné aktivity v rôznych odboroch kultúrno-osvetovej činnosti
organizuje kultúrny a spoločenský život, usporadúva miestne slávnosti
a podujatia pri príležitosti významných kultúrnych a historických výročí, približuje
význam kultúrnych osobnosti
sprístupňuje verejnosti filmové podujatia, plní technické a ekonomické úlohy
spojené s prevádzkou kina, zabezpečuje jeho propagáciu a usporadúva verejné
kinematografické predstavenia
poriada spoločenské zábavy, organizuje kultúrno-spoločenský život, kultúrny
oddych a rekreáciu
sprístupňuje hodnoty ľudovej kultúry
organizuje
a koordinuje
kultúrno-spoločenské
aktivity
iniciovaných
zriaďovateľom
vykonáva vydavateľskú, edičnú a publikačnú činnosť
zabezpečuje sprostredkovanie a výrobu audiovizuálnych projektov a webových
stránok
vykonáva písmomaliarsku, propagačnú a reklamnú činnosť
poskytuje priestory na krátkodobý prenájom kultúrnym a spoločenským
organizáciám, firmám, súkromným osobám na rôzne príležitosti ako prezentácia
výrobkov, komerčné predvádzacie akcie, obchodné prezentácie, výberové
konania, dražby, výstavy obchodného charakteru, semináre, školenia,
organizované stretnutia a školské podujatia
organizuje činnosť záujmových klubov podľa záujmu obyvateľov mesta Veľký
Meder
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
poskytuje služby a priestory pre uskutočnenie kultúrno-spoločenských, a iných
podujatí a ďalšie formy činnosti za účelom optimálneho využitia majetku, ktorý
spravuje
zabezpečuje propagáciu kultúry v meste a informovať občanov o celom
kultúrno-spoločenskom živote mesta
zabezpečuje správu, prevádzku, údržbu, opravu kultúrnych zariadení
a ostatných objektov, ktoré využíva na svoju činnosť
Článok IV.
Spôsob a formy činnosti

1.

MsKS sa pri plnení svojho poslania a predmetu činnosti riadi všeobecne platnými
právnymi predpismi, všeobecne záväznými nariadeniami mesta Veľký Meder a
uzneseniami MsZ.
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2.
3.

4.

Finančné hospodárenie sa riadi v zmysle platných zákonov upravujúcich rozpočtové
pravidlá hospodárenia organizácií verejnej správy.
Organizácia má vlastnú právnu subjektivitu.
Pre zabezpečovanie finančného styku má zriadené tieto účty:
- bežný účet
- fondové účty podľa potreby
Identifikačné číslo organizácie je 00059030
DIČ: 2021002049
Článok V.
Organizačné usporiadanie

1.

2.

Štatutárnym orgánom strediska je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva primátor
mesta Veľký Meder. Vo svojej kompetencii a právomoci riadi, kontroluje a
zodpovedá za všetku činnosť MsKS.
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 vo Veľkom Mederi.
Zodpovedá zriaďovateľovi za odbornú, hospodársku, personálnu a kontrolnú činnosť.
Vnútornú organizáciu a organizačné usporiadanie upravuje organizačný poriadok
MsKS, ktorý vydáva riaditeľ MsKS.
Článok VI.
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.
Článok VII.
Hospodárenie

1.

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.

2.

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 Veľký Meder 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.

3.

Opravy veľkého rozsahu /generálne/ nárokuje do rozpočtu mesta pre nasledujúci rok
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do 30.10. bežného roka .
4.

Stavebné úpravy na majetku vykonáva na základe predchádzajúceho písomného
súhlasu Mesta Veľký Meder
Článok VIII.
Spoločné ustanovenie

1.

2.

Pracovno-právne vzťahy pracovníkov upravujú všeobecne záväzné právne predpisy,
najmä Zákonník práce a predpisy na jeho vykonávanie. Organizáciu práce, práva a
povinnosti pracovníkov určuje pracovný poriadok, ktorý vydá riaditeľ.
Mzdové podmienky pracovníkov upravujú príslušné platné mzdové predpisy.
Článok IX.
Záverečné ustanovenia

1.

2.
3.

Tento štatút bol vypracovaný v súlade so zriaďovacou listinou Mestského kultúrneho
strediska vo Veľkom Mederi na základe uznesenia č. 7-MsZ/1991-1/a.
Štatút MsKS Veľký Meder nadobúda účinnosť dňom vydania.
Zmeny a doplnky štatútu MsKS schvaľuje mestské zastupiteľstvo.
Štatút MsKS schválilo Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Meder na svojom zasadnutí
dňa 05.10.2017 uznesením číslo 7-MsZ/2017- 6/a .

JUDr. Samuel Lojkovič
primátor mesta Veľký Meder
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