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Č. j. 179/2003 

ZRIAĎOVACIA LISTINA 

Tríbečského osvetového strediska v Topoľčanoch 
(ÚPLNÉ ZNENIE) 

Nitriansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ Tríbečského osvetového strediska 
v Topoľčanoch, Stummerova 385/16, 955 01 Topoľčanyv zmysle §4 ods. 1 písm. f) a §11 
ods. 2 písm. h) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon 
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 523/2004 
Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a zákonomč. 189/2015 Z.z. o kultúrno-osvetovej činnosti 

úplné znenie zriaďovacej listiny Tríbečského osvetového strediska v Topoľčanoch, 
Stummerova 385/16, 955 01 Topoľčany č. 179/2003 zo dňa 21.10.2003, v znení dodatku č.l 
schváleného uznesením Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 475/2004 
konaného dňa 21.12.2004 a dodatku č.2schváleného uznesením Zastupiteľstva Nitrianskeho 
samosprávneho kraja č. 220 /2015 konaného dňa 26.10.2015. 

Názov organizácie: T R Í B E Č S K É O S V E T O V É S T R E D I S K O 
V T O P O Ľ Č A N O C H 

v y d á v a 

Sídlo organizácie: Stummerova 385/16, 955 01 Topoľčany 

Identifikačné číslo: 36102598 

Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia 

Zriadené na dobu: neurčitú 

Štatutárny orgán: Štatutárnym orgánom osvetového strediska je riaditeľ 



1. Tríbečské osvetové stredisko v Topoľčanoch je rozpočtová organizácia Nitrianskeho 
samosprávneho kraja so samostatnou právnou subjektivitou, ktorá hospodári samostatne 
a vo svojom mene nadobúda práva a povinnosti a zaväzuje sa. Jej rozpočet je napojený na 
rozpočet Nitrianskeho samosprávneho kraja. 

2. Tríbečské osvetové stredisko v Topoľčanoch spravuje hnuteľný i nehnuteľný majetok 
Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorý mu bol zverený na plnenie predmetu činnosti. 

Vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý organizácia spravuje, obsahuje účtovná 
uzávierka k 31.8.2003.Tento majetok vedie vo svojej účtovnej a operatívnej evidencii. 

Ŕ Štatutárnym orgánom Tríbečského osvetového strediska v Topoľčanoch je riaditeľ, 
ktorého vymenúva a odvoláva Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja. Riaditeľa 
vymenúva na základe výberového konania. 

4. Štatutárny orgán v súlade so zriaďovacou listinou vydá organizačný a pracovný poriadok 
Tríbečského osvetového strediska v Topoľčanoch. 

5. Účelom zriadenia a predmetom činnosti Tríbečského osvetového strediska v Topoľčanoch 
je najmä: 

a) poskytovanie metodického poradenstva v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti, 
b) podporovanie činnosti kolektívov a jednotlivcov z oblasti záujmovej umeleckej 
činnosti 

a neprofesionálnej umeleckej tvorby, 
c) zabezpečovanie postupových súťaží a prehliadok, 
d) realizácia vzdelávacích, prezentačných a súťažných podujatí v oblasti kultúrno-

osvetovej činnosti, 
e) vyhľadávanie, uchovávanie, ochraňovanie, sprístupňovanie, dokumentácia, 

inventarizácia a tvorivé využívanie nehmotného kultúrneho dedičstva. 

Jeho územná pôsobnosť sa vzťahuje na mestá a obce okresu Topoľčany. 
Zároveň Tríbečské osvetové stredisko v Topoľčanoch: 

a) vykonáva odborno-poradenskú, metodickú a informačno-dokumentačnú činnosť pre 
kultúrno-osvetové zariadenia, iné právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú 
osvetovú činnosť na území jeho pôsobnosti, 

b) vedie evidenciu kolektívov a jednotlivcov z oblasti záujmovej umeleckej činnosti a 
neprofesionálnej umeleckej tvorby vo svojej územnej pôsobnosti. Tieto údaje 
poskytuje pre potreby krajského zoznamu kolektívov a jednotlivcov z oblasti 
záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby. 

6. V rámci predmetu svojej činnosti Tríbečské osvetové stredisko v Topoľčanoch 
zabezpečuje 

najmä: 
a) rozvoj kultúrnej identity a medzikultúrneho dialógu na regionálnej a miestnej úrovni, 
b) rozvoj kultúrneho potenciálu obcí a regiónov Slovenskej republiky a rozvoj ich 

spolupráce a partnerstiev na území Slovenskej republiky a v zahraničí, 
c) ochranu a rozvoj nehmotného kultúrneho dedičstva, 
d) rozvoj záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby, 
e) dostupnosť a šírenie informácií o aktuálnom stave, výskume a vývoji v oblasti kultúry, 



f) neformálne vzdelávanie v oblasti kultúry a prevencie negatívnych spoločenských 

7. V rámci svojho predmetu činnosti môže ďalej vykonávať: 
- dlhodobé prenajímanie hmotného investičného majetku po odsúhlasení zmlúv o nájme 

zriaďovateľom 
- krátkodobé prenajímanie hmotného investičného majetku 
- prenájom drobného hmotného majetku a majetku v OTE 
- predaj prebytočného a neupotrebiteľného materiálu a majetku 
- odovzdávanie vyradeného materiálu, papiera a pod. do zberných surovín 
- tlač propagačných materiálov a xerografické služby 
> prijímanie úhrad škôd spôsobených zamestnancami organizácie 
- prijímanie náhrad za omeškané úhrady faktúr a príjmov z úrokov pri vyhraných súdnych 

sporoch, z bankových úrokov 
- získavanie finančných prostriedkov z grantov, sponzorských darov, darov fyzických 

a právnických osôb, ktoré sa použijú na financovanie aktivít osvetového strediska 

8. Plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí zriaďovateľ. 

9. Ostatné činnosti a právne vzťahy zriaďovacou listinou priamo neupravené sa riadia 
všeobecne platnými právnymi predpismi. 

10. Dňom účinnosti zriaďovacej listiny zo dňa 21.10.2003 stráca platnosť zriaďovacia listina 
vydaná Nitrianskym samosprávnym krajom dňa 13.5.2002. 

Dodatok č. 1 je súčasťou zriaďovacej listiny Tríbečského osvetového strediska v Topoľčanoch, 
č. 179/2003 zo dňa 21.10.2003. Tento dodatok nadobudol účinnosť dňa 1.1.2005. 
Dodatok č. 1 k zriaďovacej listine Tríbečského osvetového strediska v Topoľčanoch, 
Stummerova 385/16, č. 179/2003 zo dňa 21.10.2003 bol prerokovaný na zasadnutí 
Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja dňa 21.12.2004 uznesením č.475/2004. 

Dodatok č. 2 je súčasťou zriaďovacej listiny zo dňa 21. 10. 2003 a bol prerokovaný 
na 18. riadnom zasadnutí Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja dňa 26.10. 2015 
a schválený uznesením č. 220/2015.Tento dodatok nadobudol účinnosť dňa 11.11.2015. 

Toto úplné znenie zriaďovacej listiny nadobúda účinnosť dňom jeho podpisu predsedom 
Nitrianskeho samosprávneho kraja. 

javov. 

V Nitre dňa j, DEC. 20* 

doc. Ing. Milan Belica,NRhD^ / 

predseda 
Nitrianskeho samosprávneho kraja 


