
MESTO  TOPOĽČANY, 
Nám. M. R. Štefánika č.1/1, 955 01 Topoľčany 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                         
                                   ZRIAĎOVACIA  LISTINA 
 
Mesto Topoľčany v zmysle § 4 odst.3 písm. 1/ 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 
 
                                                          z r i a ď u j e 
 
príspevkovú organizáciu Mesta Topoľčany s názvom: 
 

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Topoľčany 
 
   

Článok I. 
Označenie zriaďovateľa 

 
Mesto Topoľčany, Námestie M.R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany 
 

Článok II. 
Názov organizácie, jej sídlo a identifikačné číslo 

 
1/  Názov organizácie:    Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Topoľčany 
 
2/  Sídlo organizácie:       Nám. Ľ. Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany 
 
3/  Identifikačné číslo:    00 500 879 
 

Článok III. 
Forma hospodárenia 

 
Príspevková organizácia 
 

Článok IV. 
Dátum zriadenia organizácie 

 
Príspevková organizácia Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Topoľčany      
/ďalej  SKaŠZ/ bola zriadená 22. 4. 1993 na dobu neurčitú  v súlade so zákonom        
369/1990 Zb. par. 11,  ods. 1, písmeno i/ o obecnom zriadení a podľa §27, 28 zákona              
č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách. 
 



Článok V. 
Vymedzenie predmetu činnosti 

Základné verejnoprospešné činnosti a predmet hlavnej činnosti 
 
Príspevková organizácia zabezpečuje: 
 
1. Základné poslanie: 

a/ zabezpečuje správu, prevádzku, údržbu a opravu kultúrnych a športových objektov 
a zariadení zverených do správy organizácie 

b/ poskytuje služby a priestory pre uskutočnenie kultúrno – spoločenských, 
náboženských a iných podujatí a ďalšie formy činnosti za účelom optimálneho 

využitia spravovaného  majetku, ktorý spravuje a prenajíma 
c/ prenajíma nebytové priestory dlhodobo a príležitostne 
d/ zabezpečuje ďalšie činnosti v rozsahu požiadaviek a potrieb zriaďovateľa, ktoré má 

zriaďovateľ podľa platných právnych predpisov vykonávať vo verejnoprospešnom 

záujme pre svojich obyvateľov. 
 
2. Vo svojej činnosti SKaŠZ spolupracuje a to na základe dobrovoľných vzťahov: 

a/ s orgánmi štátnej správy 
b/ s ostatnými organizáciami kultúry 
c/ s podnikmi, závodmi a inštitúciami 
d/ s cirkvami a náboženskými spoločnosťami/uznané štátom/ 
e/ s rôznymi spolkami, združeniami a jednotlivcami 
f/ so sponzormi a podnikateľmi 
g/ so zahraničím 

 
Článok VI. 

Označenie štatutárneho orgánu 
 
Štatutárny orgán organizácie je riaditeľ, ktorého menuje a odvoláva na návrh primátora mesta 

Mestské zastupiteľstvo v Topoľčanoch 
 

Článok VII. 
Právne postavenie SKaŠZ 

 
1. SKaŠZ je právnická osoba zriadená v súlade s § 18 ods. 2 písm. b Občianskeho 

zákonníka. Vo vlastnom mene môže nadobúdať práva a zaväzovať sa odo dňa svojho 

zriadenia. Činnosť SKaŠZ je garantovaná a kontrolovaná zriaďovateľom, ktorý 

v prípade zistených nedostatkov prijíma potrebné opatrenia. 
2. SKaŠZ sa zriaďuje na plnenie úloha mesta Topoľčany 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. SKaŠZ 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. SKaŠZ 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 SKaŠZ na skvalitňovanie služieb poskytovaných v hlavnej činnosti svoje 

príjmy používajú na financovanie vlastnej činnosti. 
 

Článok VIII. 
Vecné a finančné vymedzenie majetku 

 
1. Zoznam hnuteľného a nehnuteľného majetku odovzdaného do správy je uvedený 

v prílohe tejto zriaďovacej listiny, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. V priebehu 
činnosti SKaŠZ môže mesto zveriť SKaŠZ do správy a odňať zo správy ďalší majetok 

písomným protokolom v zmysle Zásad o hospodárení s majetkom mesta Topoľčany. 
2. SKaŠZ ako správca v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie platných predpisov 

o požiarnej ochrane, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a civilnej obrany. 
        

Článok IX. 
Hospodárenie príspevkovej organizácie 

 
1. Príspevková organizácia SKaŠZ 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 

SKaŠZ zahŕňa aj príspevok zriaďovateľa, 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. SKaŠZ tvorí: 
a/ sociálny fond 

 
Článok X. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Rozšírenie predmetu činnosti organizácie podlieha schváleniu v Mestskom 
zastupiteľstve. 

2. Právne postavenie Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Topoľčany, 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. Touto zriaďovacou listinou sa nahrádza doterajšia zriaďovacia listina v znení 

neskorších dodatkov vydaná Mestom Topoľčany. 
 

 
 
 
 
 
                                                                                             JUDr. Alexandra Gieciová 
                                                                                          primátorka Mesta Topoľčany 
 


