MESTO KOLÁROVO
ZRIAĎOVACIA LISTINA Mestského kultúrneho strediska,
príspevková organizácia (MsKS)
zmenená, spresnená k 01.06.2008 -

Zriaďovateľom príspevkovej organizácie Mestského kultúrneho strediska (MsKS) je
MESTO KOLÁROVO, ktoré zriadilo túto organizáciu ku dňu 01.01.1991 v súlade so
zákonom o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení jeho neskorších zmien a doplnkov,
za účelom vytvárania podmienok na uspokojenie kultúrnych aktivít a záujmov
obyvateľstva.
Zriaďovacia listina bola zmenená k 01.06.2008 v zmysle zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
Názov:

Mestské kultúrne stredisko, príspevková organizácia

Sídlo:

Kostolné námestie 4
Kolárovo
946 03

IČO:

513 474

Forma hospodárenia: Príspevková organizácia MESTA KOLÁROVO
Dátum zriadenia:

01. 01. 1991

Predmet činností:

hlavná a vedľajšia

Hlavná činnosť:
usporiadanie programov
knižničná činnosť
organizovanie výstav, kurzov, kvíz a prednášok
prenájom nebytových priestorov na organizovanie výstav, kurzov, kvíz a prednášok
výchovno-vzdelávacia činnosť
premietanie filmov
verejnoprospešné práce na úseku kultúry a v kultúrnom zariadení

Vedľajšia činnosť:
usporiadanie tanečných zábav a diskoték
prevádzkovanie bufetu
prenájom nebytových priestorov
Štatutárny orgán: Riaditeľ príspevkovej organizácie Mestského kultúrneho strediska.
ktorého do funkcie vymenúva a odvoláva Mestské zastupiteľstvo
v Kolárove

2

-

Riaditeľ koná vo všetkých veciach okrem majetkových a finančných
patriacich v zmysle Organizačných noriem mesta“ do kompetencie
zriaďovateľa.
Riaditeľ:

Mgr. János Mayer, rodné číslo 690314/6613, bytom Jilemnického 8.
946 03 Kolárovo, menovaný na základe uznesenia MsZ č. 58/1999
zo dňa 30.08.1999 s účinnosťou od 16.09.1999

Majetok:

Príspevková organizácia MsKS k 31.05.2008 hospodári s majetkom mesta
v celkovej obstarávacej cene.......................................... 12 916 526,68 Sk
v celkovej zostatkovej cene............................................. 6 892 022,45 Sk
Hodnota dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
v obstarávacej cene
- hlavná činnosť............................................................ 12 741 321,98 Sk
175 204,70 Sk
- vedľajšia činnosť........................................................
Hodnota dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
v zostatkovej cene
- hlavná činnosť............................................................
- vedľajšia činnosť........................................................

6 892 022,45 Sk
0

Softvér v obstarávacej cene
- hlavná činnosť...........................................................

20 787,—Sk

Softvér v zostatkovej cene
- hlavná činnosť...............................:...........................

0

Oceniteľné práva v obstarávacej cene
- hlavná činnosť........................................................

3 432,—Sk

Oceniteľné práva v zostatkovej cene
- hlavná činnosť .......................................................

3 146.—Sk

Drobný dlhodobý nehmotný majetok v obstarávacej cene
- hlavná činnosť ......................................................
Drobný dlhodobý nehmotný majetok v zostatkovej cene
- hlavná činnosť .......................................................

26 740,—Sk

0

Stavby v obstarávacej cene
- hlavná činnosť.......................................................

9 471 415,70 Sk

Stavby v zostatkovej cene
- hlavná činnosť........................................................

5 920 010,70 Sk

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí v obstarávacej cene
- hlavná činnosť.........................................................
1 577 029.50 Sk
- vedľajšia činnosť....................................................
91 747,—Sk

J -

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí v zostatkovej cene
435 846,05 Sk
- hlavná činnosť............................................................
0
- vedľajšia činnosť........................................................
Dopravné prostriedky v obstarávacej cene
- hlavná činnosť..............................................................

14 802,- Sk

Dopravné prostriedky v zostatkovej cene
- hlavná činnosť............................................................

11 797,- Sk

Drobný dlhodobý hmotný majetok v obstarávacej cene
- hlavná činnosť.............................................................
- vedľajšia činnosť........................................................

1 536 635.78 Sk
83 457.70 Sk

Drobný dlhodobý hmotný majetok v zostatkovej cene
- hlavná činnosť...........................................................
- vedľajšia činnosť.......................................................

430 742,70 Sk
0

Pozemky v obstarávacej cene
- hlavná činnosť............................................................

90 480,- Sk

Pozemky v zostatkovej cene
- hlavná činnosť.............................................................

90 480.- Sk

Príspevková organizácia, Mestské kultúrne stredisko sa zriaďuje na dobu: neurčitú
Príspevková organizácia hospodári v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Zrušovacie ustanovenie: Týmto sa ruší „Zriaďovacia listina MsKS -prisp.org.,
zmenená, spresnená k 01.05.2005 schválená uznesením MsZ
č. 377/2004 zo dňa 20. 12. 2004
Táto „Zriaďovacia listina Mestského kultúrneho strediska, príspevková organizácia,zmenená, spresnená - nadobúda účinnosť dňom 01. 06. 2008 na základe uznesenia MsZ
č. 330/2008 bod.7 zo dňa 29. 05. 2008

V Kolárove, dňa 02. 06. 2008

