Zriaďovacia listina
Kultúrnych zariadení Petržalky
Zriaďovacia listina Kultúrnych zariadení Petržalky zo dňa 20.6.1986 v znení dodatku č. 1 zo dňa
18.4.1991, dodatku č. 2 zo dňa 18.12.2001, dodatku č. 3 zo dňa 23.4.2002 a dodatku č. 4 zo dňa
10.3.2009
(úplné znenie)
Článok I.
Na základe uznesenia ustanovujúceho pléna Obvodného národného výboru Bratislava V zo dňa
20.6.1986 zriaďujú sa podľa § 8 a § 10 zákona č. 52/1959 Zb. a § 39 ods. 2 písm. d) zákona č.
69/1967 Zb. v znení neskorších predpisov Kultúrne zariadenia Petržalky*) ako kultúrno-osvetové
zariadenie Obvodného národného výboru Bratislava V s účinnosťou od 20.6.1986.
Článok II.
Názov a sídlo organizácie: Kultúrne zariadenia Petržalky, Rovniankova 3, 851 02 Bratislava (ďalej
len kultúrne zariadenia).
IČO: 00179949
Článok III.
Kultúrne zariadenia zabezpečujú kultúrne podujatia, záujmové a vzdelávacie aktivity občanov.
Článok IV.
Kultúrne zariadenia sú právnickou osobou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na
rozpočet mestskej časti. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu na príslušný rok s
prostriedkami, ktoré jej určí mestská časť Bratislava-Petržalka v rámci svojho rozpočtu. Kultúrne
zariadenia nadobúdajú práva a zaväzujú sa svojím menom.
Kultúrne zariadenia sú zriadené na dobu neurčitú, od 1.1.2002 sú rozpočtovou organizáciou.
Článok V.
Hlavné úlohy činnosti, organizáciu a hospodárenie kultúrnych zariadení upravuje štatút, ktorý
schvaľuje Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Článok VI.
Kultúrnym zariadeniam Petržalky bol zverený majetok podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov v rozsahu uvedenom v protokole č. 21-92 o zverení majetku zo
dňa 30.6.1992 a dodatku č. 1 k tomuto protokolu zo dňa 8.12.1993.
________________________________________________________________________________
*)
Pôvodný názov Obvodné kultúrne a spoločenské stredisko Bratislava V bol zmenený na názov
Kultúrne zariadenia Petržalky uznesením č. 23 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka z 18.4.1991 – dodatok č. 1 k pôvodnej zriaďovacej listine

Článok VII.
Štatutárnym orgánom Kultúrnych zariadení Petržalky je riaditeľ, ktorého na návrh starostu menuje a
odvoláva Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Petržalka. Zastupuje Kultúrne
zariadenia Petržalky navonok a koná v ich mene. Riaditeľovi určuje plat a priznáva odmeny
starosta.

V Bratislave dňa 10.3.2009

Milan F t á č n i k
starosta

