
ŠTATÚT 

Kultúrnych zariadení Petržalky 

 
Uznesením č. 411 zo dňa1.7.2009 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Petržalka 

schvaľuje tento Štatút Kultúrnych zariadení Petržalky: 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

Kultúrne zariadenia Petržalky (ďalej len „KZP“) sú kultúrno-osvetovým zariadením, ktorého 

zriaďovateľom je Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Petržalka. 

KZP je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou vymedzenou zriaďovacou listinou a 

štatútom. 

Sídlom KZP je Rovniankova 3, 851 02 Bratislava-Petržalka. 

 

Článok 2 

Hlavné úlohy KZP 

 

1.  Vytvárať podmienky a priestor pre: 

a/  napĺňanie kultúrno-výchovných a záujmových aktivít občanov v Petržalke, organizovať 

podujatia v jednotlivých oblastiach kultúrno-výchovnej činnosti pre všetky kategórie 

obyvateľov a  umožňovať im aktívne aj pasívne kultúrne vyžitie, 

b/  rozvoj kultúrno-výchovnej a osvetovej činnosti založenej na princípoch demokracie,            

humanity a plurality. KZP sú nadstranícka organizácia. V jej priestoroch je možné pôsobenie 

rôznych, zákonom povolených, organizácií,  pokiaľ to umožňujú prevádzkové možnosti. 

Pôsobenie iných organizácií v priestoroch KZP je možné uskutočňovať na základe zmluvy a 

za finančnú odplatu, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

2. Organizovať a usporadúvať súťaže, festivaly, koncerty ako aj inú hudobnú produkciu, 

divadelné a filmové predstavenia, rôzne prehliadky, výstavy a iné aktivity v rôznych odboroch 

kultúrnej a osvetovej činnosti. 

3. Organizovať vzdelávacie a preškoľovacie podujatia vo forme rôznych typov kurzov. Formou 

besied sprostredkúvať poznatky z oblasti prírodných, humanitných a technických vied. 

4. V zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov vyvíjať hospodársku činnosť pre plnenie 

svojich kultúrno-výchovných a osvetových prác, ako i komerčnú činnosť, pokiaľ sa tým 

nenaruší poslanie a účel činnosti, pre ktorú boli KZP zriadené. 

Komerčnú činnosť realizovať v oblastiach: 

a/  vydavateľskej, propagačnej a tlačiarenskej 

b/  rozmnožovania, písmomaliarskych prác a reklamy 

c/  výstav spojených s predajom 

d/  prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku 

e/ poskytovanie služieb a výkonov ako sú ozvučovanie, videonahrávky, hudobné                   

nahrávky a pod.      

       f/ iné služby súvisiace s predmetom činnosti, ktoré zhodnocujú využitie technických a                            

 priestorových možností KZP. 

 

5. Pri rozvíjaní kultúrnej, výchovnej a osvetovej činnosti spolupracovať s inými organizáciami a  

kultúrnou komisiou Miestneho zastupiteľstva Bratislava – Petržalka. 

 

Článok 3 

Organizácia KZP 

 

1. Na čele KZP je riaditeľ, ktorého menuje a odvoláva Miestne zastupiteľstvo Bratislava – 



Petržalka. Riaditeľa v čase jeho neprítomnosti v jeho právach a povinnostiach zastupuje ním 

poverený zamestnanec KZP. 

2. Riaditeľ je štatutárnym zástupcom organizácie, zastupuje ju navonok a koná v jej mene. Za 

výkon funkcie sa riaditeľ zodpovedá Miestnemu zastupiteľstvu Bratislava – Petržalka. Plat 

riaditeľovi určuje a odmeny priznáva starosta. 

3. Vnútornú organizáciu KZP, vzájomné vzťahy ich organizačných zložiek a ich činnosť upravuje 

organizačný poriadok, ktorý vydá  riaditeľ organizácie. Pracovno-právne vzťahy všetkých 

zamestnancov sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi, pracovným poriadkom 

organizácie ako aj jej ďalšími internými právnymi predpismi. 

 

 

Článok 4 

Poradné orgány 

 

1. Riaditeľ si na plnenie úloh organizácie podľa potreby zriaďuje poradné orgány. 

2. Členov poradných orgánov vymenúva riaditeľ KZP. 

3. Činnosti poradných orgánov upravujú rokovacie poriadky (zásady činností) vydané riaditeľom. 

 

 

Článok 5 

Majetok a hospodárenie KZP 

 

1. KZP je rozpočtová organizácia Mestskej časti Bratislava – Petržalka, ktorá je svojím rozpočtom 

napojená na rozpočet Mestskej časti Bratislava – Petržalka. Samostatne hospodári s finančnými 

prostriedkami podľa rozpočtu, ktorý schvaľuje Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Petržalka. 

Nadobúda práva a plní zväzky vo svojom mene ako samostatná právnická osoba. 

2. KZP spravujú majetok hlavného mesta SR Bratislavy a Mestskej časti Bratislava – Petržalka 

zverený im do správy a hospodária tiež z vlastným majetkom. 

3. Pre hospodárenie s finančnými prostriedkami a ostatným majetkom v správe a vo vlastníctve 

KZP platia príslušné všeobecne záväzné právne predpisy, záväzné právne predpisy Mestskej 

časti Bratislava – Petržalka a interné právne predpisy organizácie. 

 

 

Článok 6 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmenu štatútu schvaľuje Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Petržalka. 

 

Článok 7 

Zrušovacie ustanovenia 

 

1. Ruší sa štatút Kultúrnych zariadení Petržalky z 22. októbra 1992. 

 

Článok 8 

Účinnosť 

 

1. Tento Štatút nadobúda účinnosť dňom 1.7.2009. 

 

 

                                                                                 Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, Csc. 

                                                                                              Starosta MČ Bratislava- Petržalka 

 


