
ŠTATÚT
Mestského kultúrneho strediska v K o l á r o v e

§1
Základné ustanovenia

1. Mestské kultúrne stredisko /ďalej M sKS/je kultúmo-výchovné zariadenie.

2. MsKS je príspevkovou organizáciou mesta,zakladateľom je Mestské 
zastupiteľstvo v Kolárove.

3. Územná pôsobnosť MsKS je totožná s územným obvodom mesta Kolárovo.

§2
Poslanie MsKS

1 .Poslaním MsKS je :

a/  rozvíjať kultúmo-výchovnú činnosť orientovanú na občiansku, mravnú 
a estetickú výchovu

b/ prispievať k zvyšovaniu všeobecného, odborného, kultúmo-spoločenského 
vzdelávaniu občanov

c/ podnecovať a uspokojovať ušľachtilé kultúrne záujmy a vytvárať podmienky 
pre spoločensky hodnotné, tvorivé kultúrne aktivity občanov

d/poskytovať občanom umelecké hodnoty
e/ organizovať kultúmo-spoločenský život a kultúrnu rekreáciu občanov
f/ napomáhať pri tvorbe a ochrane životného prostredia, popularizovať a 

chrániť kultúrne pamiatky mesta,inicializovať chránenie prírody a ďalších 
klenot nášho kultúrneho dedičstva

g/ podnikateľskou činnosťou v oblasti kultúry a služieb prispievať k tvorbe 
finančných prostriedkov na celkovú činnosť MsKS.

2.Svoje poslanie plní MsKS výchovno-vzdelávacou, organizátorskou a 
podnikateľskou činnosťou v spolupráci s ďalšími kultúrnymi ustanovizňami, 
spoločenskými organizáciami, záujmovými zväzmi, dobrovoľnými 
iniciatívami, školami a rôznymi pracoviskami. Využíva pri tom poradenskú 
pomoc metodických inštitúcií.



Úlohy MsKS

§ 3

MsKS plní predovšetkým tieto úlohy :

1. Využíva primerané prostriedky, formy a metódy práce, ktoré vplývajú na formovanie 
spoločenského vedomia občanov, na ich humánny a mravný profil k uvedomelému plneniu 
povinností občana demokratického štátu, k spoločenskému bohatstvu a kultúrnemu 
dedičstvu.

2. Primeranými didaktickými a organizačnými formami rozvíja mimoškolskú výchovu a vzdelá
vanie, sprostredkúva občanom poznatky z jednotlivých odborov prírodných, spoločenských 
a technických vied. Vytvára predpoklady pre postupné rozširovanie a prehlbovanie všeobec
ného, odborného a politechnického vzdelávania občanov.

3. V súlade s cieľmi kultúmo-výchovnej činnosti rozvíja estetické cítenie a vkus občanov, 
usporadúva podujatia /predstavenia, koncerty, výstavy a pod. / z rôznych odborov a žánrov 
profesionálnej a amatérskej umeleckej činnosti. Usporadúva miestne kultúrne slávnosti, po
dieľa sa na príprave a realizácií slávnostných podujatí pri príležitosti sviatkov a významných 
výročí. Usporadúva kurzy hudobnej, tanečnej, dramatickej a výtvarnej výchovy, jazykové a 
odborné kurzy, ako i miestne amatérske súťaže a prehliadky.

4. Na základe diferencovaných kultúrnych záujmov združuje občanov do záujmových kolektí
vov a vytvára pre ich aktivity materiálno- technické a organizačné podmienky.

5. Cieľavedome rozvíja prácu s literatúrou, požičiava knihy, časopisy a iné informačné prame
ne, organizuje kultúmo-výchovnú prácu s využitím literatúry, zabezpečuje informačné služ
by občanom.

6. Sprístupňuje filmy verejnosti, prevádzkuje kino, zabezpečuje jeho propagáciu a usporadúva 
kinematografické podujatia.

7. Usporadúva spoločenské zábavy, diskotéky, organizuje kultúmo-spoločenský život, kultúr
ny oddych a rekreáciu.

8. Osobitnú pozornosť venuje klubovej činnosti, najmä mládeži, v rámci ktorej napomáha 
rozvoju tvorivých síl talentov a účelnému napľňaniu ich voľného času. / počítačové centrum 
zamerané na ochranu pred AIDS, sexuálnu výchovu a účinky drog... a pod. /

9. Prostredníctvom múzeí, pamätných izieb a kultúrnych pamiatok popularizuje historické 
hodnoty regiónu.

10. Podieľa sa na tvorbe propagačných materiálov mesta.
11. Prenájmom nebytových priestorov umožní iným organizátorom organizovať vlastné prog

ramy.



§ 4
Organizácia MsKS

1. Na čele MsKS je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva MsZ.
Riaditeľ ustanovuje vedúceho jednotUvých organizačných zložiek MsKS, 
ich právomoc sa určuje organizačným poriadkom.

2. Riaditeľ zodpovedá za ideovú, kádrovú a personálnu,odbomo- 
hospodársku a kontrolnú činnosť MsKS.

3. Organizačnými zložkami MsKS sú:
a. hlavná činnosť:
-knižnica
- organizačné zabezpečenie amatérskych a profesionálnych programov, 

kurzov,výstav a prednášok,propagácia,prenájom nebytových priestorov
- mzdy a účtovníctvo,údržba
b. vedľajšia činnosť:
-bufet, fitness
-premietanie kina,organizovanie zábav a diskoték 

Zložky MsKS za svoju činnosť zodpovedajú riaditeľovi.

§5
Pracovníci

1. Pracovno-právne vzťahy pracovníkov MsKS upravujú všeobecne 
záväzné právne predpisy, najmä Zákonník práce a predpisy vydané 
na jeho vykonanie.

2. Organizáciu práce, práva a povinnosti pracovníkov MsKS upravuje 
organizačný a pracovný poriadok, ktorý vydá riaditeľ so súhlasom odbo
rovej organizácie.

3. Mzdové podmienky pracovníkov MsKS upravuje zákon č.243/92 Z.z. 
v žnem neskorších predpisov a doplnkov.



§6
Hospodárenie MsKS

1. Pre správu a účelné využívanie majetku zvereného MsKS 
platia právne predpisy.

2. MsKS je príspevková organizácia, v hlavnej činnosti napojená na 
rozpočet MsÚ.

Finančné krytie hospodárenia je zabezpečované:
- príjmami z vlastnej činnosti
- príspevok od mesta
- inými príjmami/dary,granty/

3. Spravované objekty môže stredisko prenechať na dočasné užívanie 
organizáciám a inštitúciám v súlade s plánom vlastnej činnosti a za 
podmienok, ktoré upravujú Ekonomické pravidlá mesta.

4. Predpísané účtovné výkazy, štatistické výkazy ,vyhodnotenia,inventari- 
záciu predkladá MsKS za celú organizáciu v úhrne .

5. MsKS je oprávnené vyvíjať hospodársku činnosť na plnenie
svojich kultúmo-politických úloh a na tvorbu finančných prostriedkov v 
súlade so všeobecnými právnymi predpismi.

§ 7
Záverečné ustanovenie

Tento štatút nadobúda účinnosť dňom :1. apríla 1998

Na základe rozhodnutia MsZ č.: 19/98

V Kolárove,26.marca 1998 RSDr .Imrich TÓTH 
primátor mesta


