Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
Uznesenie
z XXIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
zo dňa 1. júla 2021
číslo: 707

Zmena zriaďovacej listiny K 13 - Košické kultúrne centrá
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa § 10 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov
a v súlade s § 21 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
A. zrušuje
zriaďovaciu listinu príspevkovej K 13 - Košické kultúrne centrá, Kukučínova 2, 040 01
Košice, IČO: 42323975 zo dňa 20.09.2013 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 03.07.2015,
B. schvaľuje
novú zriaďovaciu listinu príspevkovej organizácie K 13 - Košické kultúrne centrá,
Kukučínova 2, 040 01 Košice, IČO: 42323975 podľa prílohy k uzneseniu.

Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice
Podpísal dňa: 07.07.2021

Za správnosť: Mgr. Marcel Čop
Mgr. Matej Čontofalský

Zapisovateľka: Blanka Lukáčová

Príloha k uzneseniu

Návrh
Zriaďovacia listina
príspevkovej organizácie K 13 - Košické kultúrne centrá
Mesto Košice v súlade s § 21 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“) vydáva túto zriaďovaciu listinu.

Čl. I
Identifikácia príspevkovej organizácie
Zriaďovateľ:

Mesto Košice
IČO: 00691135
Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
zastúpená Ing. Jaroslavom Polačekom primátorom mesta Košice

Názov organizácie:
Identifikačné číslo:
Sídlo:
Identifikačné číslo:
Dátum zriadenia:

K 13 – Košické kultúrne centrá
42323975
Kulturpark, Kukučínova 2, 040 01 Košice
42323975
dňa 1.10.2013 (uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach
č. 724 zo dňa 16.9.2013)
(ďalej len „príspevková organizácia“)

Čl. II
Predmet činnosti
1. Základný účel a predmet činnosti príspevkovej organizácie:
a) plnenie úloh mesta zabezpečovaním verejného záujmu, utváraním podmienok na
vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovo-umeleckú činnosť, telesnú kultúru
a šport,
b) organizácia programov, výstav, festivalov, divadelných a filmových predstavení,
koncertov, kultúrno-výchovných a spoločenských podujatí v oblasti kultúry,
cestovného ruchu doma i v zahraničí,
c) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
d) vedecko-technické a informačné služby,
e) koordinácia a zabezpečovanie podmienok pre organizáciu a kooperáciu s inými
inštitúciami doma i v zahraničí,
f) vydavateľská činnosť, marketingové aktivity, podpora kreatívneho priemyslu,
g) spolupráca s národnými a medzinárodnými inštitúciami v oblasti kultúry,
h) podpora a propagácia záujmovej činnosti,
i) organizácia konferencií a kurzov,
j) aktivity na podporu zamestnanosti a regionálneho rozvoja.

2.

Podnikateľská činnosť príspevkovej organizácie:
a) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo
iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
b) prenájom hnuteľných vecí,
c) prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení,
d) poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu
konzumáciu,
e) činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
f) reklamné a marketingové služby,
g) sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
h) sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
i) sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
j) polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín,
k) ozvučovanie a osvetľovanie kultúrno – spoločenských a športových podujatí,
l) organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
m) správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností,
n) služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
o) reklamné a marketingové služby,
p) služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok,
q) prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
spojených s prenájmom,
r) správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu,
s) fotografické služby,
t) informačná činnosť,
u) čistiace a upratovacie služby,
v) vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
w) ubytovacie služby, bez poskytovania pohostinských činností,
x) ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov
ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok,
y) vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti.

Čl. III
Forma hospodárenia
1. Príspevková organizácia je príspevkovou organizáciou mesta Košice, ktorá je zapojená
na rozpočet mesta Košice príspevkom. Hospodárenie príspevkovej organizácie sa riadi
zákonom č. 523/2004 Z. z.
2. Príspevková organizácia môže vykonávať podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej
činnosti v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. so súhlasom zriaďovateľa a v rozsahu
uvedenom v tejto zriaďovateľskej listine.

Čl. IV
Štatutárny orgán
1. Štatutárnym orgánom príspevkovej organizácie je riaditeľ, ktorého na návrh primátora
vymenúva a odvoláva Mestské zastupiteľstvo v Košiciach.

2. Riaditeľ je oprávnený konať v mene príspevkovej organizácie vo všetkých veciach,
týkajúcich sa jej činnosti v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a v súlade
s uzneseniami Mestského zastupiteľstva v Košiciach.
3. Vnútorné organizačné vzťahy v príspevkovej organizácii upraví organizačný poriadok,
ktorý vydá riaditeľ.

Čl. V
Vecné a finančné vymedzenie majetku
1. Príspevková organizácia hospodári s majetkom vo vlastníctve mesta Košice, ktorý
jej bol zverený na plnenie predmetu činnosti. Vo vzťahu k iným právnickým a fyzickým
osobám vystupuje ako správca a užívateľ tohto majetku.
2. Súpis nehnuteľného majetku a hnuteľného majetku a jeho finančné vymedzenie, ktorý
bol zverený do správy príspevkovej organizácie ku dňu vydania tejto zriaďovacej listiny
je uvedený v prílohe tejto zriaďovacej listiny, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

Čl. VI
Určenie doby, na ktorú sa príspevková organizácia zriaďuje
Príspevková organizácia sa zriaďuje na dobu neurčitú.

Čl. VII
Záverečné ustanovenia
1. Touto zriaďovacou listinou sa ruší zriaďovacia listina príspevkovej organizácie
zo dňa 20.9.2013 v znení dodatku č. 1 zo dňa 3.7.2015.
2. Neoddeliteľnou súčasťou zriaďovacej listiny je príloha – súpis nehnuteľného majetku
a hnuteľného majetku a jeho finančné vymedzenie (čl. V ods. 2).
3. Táto zriaďovacia listina nadobúda účinnosť dňa ...................2021.

Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice

(Poznámka: k zriaďovacej listine bude pripojená príloha – aktuálny súpis majetku k dátumu
nadobudnutia účinnosti novej zriaďovacej listiny)

