MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍNSKA NOVÁ VES
Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava 49

Z RIAĎ O VAC IA

LISTINA

príspevkovej organizácie
Istra Centrum, centrum pre voľný čas
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na základe § 15 ods. 2
písm. h) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení
neskorších predpisov v spojení s § 4 ods. 3 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, na základe čl. 18 ods. 4 písm. h) Štatútu hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy v platnom znení a podľa § 21 ods. 5 písm. b) a ods. 9
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vydáva
túto zriaďovaciu listinu:

I.

Zákonné náležitosti zriaďovacej listiny

Zriaďovateľ:

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves
Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava 49
IČO: 603 392

Názov organizácie:

Istra Centrum, centrum pre voľný čas

Právna forma/forma
hospodárenia:
Sídlo organizácie:

príspevková organizácia s právnou subjektivitou

Identifikačné číslo:

30 810 493

Dátum zriadenia:

01.01.1992
uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Devínska Nová Ves zo dňa 21.11.1991
UMZ č. 109/1991

Vymedzenie doby, na ktorú
sa organizácia zriaďuje:

doba neurčitá

Hradištná 43, 841 07 Bratislava

Štatutárny orgán:

Predmet činnosti:
(hlavná hospodárska činnosť)

Vecné a finančné
vymedzenie majetku
zvereného pri jej zriadení

riaditeľ
- riaditeľa podľa osobitného predpisu na návrh starostu
vymenúva a odvoláva Miestne zastupiteľstvo mestskej
časti Bratislava-Devínska Nová Ves,
- riaditeľ zodpovedá za činnosť a hospodárenie
organizácie zriaďovateľovi,
- riaditeľ zastupuje organizáciu navonok a je oprávnený
konať v jej mene vo všetkých veciach týkajúcich sa
organizácie v súlade so všobecne záväznými právnymi
predpismi SR, touto zriaďovacou listinou, štatútom
organizácie a uzneseniami miestneho zastupiteľstva
- zabezpečovanie podmienok a služieb pre trávenie
voľného času v mestskej časti v oblasti kultúry, umenia
a ďalších aktivít, a to najmä:
 zabezpečovanie správy a prevádzky (materiálnej
a organizačnej)
kultúrnych
zariadení
a s tým
spojených technických výkonov, prác a služieb,
 financovanie vybraných kultúrnych aktivít a iných
určených aktivít z finančných prostriedkov rozpočtu
vlastného alebo rozpočtu zriaďovateľa,
 organizovanie kultúrnych a iných podujatí,
 zabezpečovanie programovej náplne kultúrnych
inštitúcií a podujatí,
- reklamná a propagačná činnosť v oblasti kultúry,
umenia a propagácie aktivít voľného času v mestskej
časti,
- prevádzkovanie a využívanie spravovaných zariadení
a priestorov za účelom vykonávania činnosti v oblasti
kultúry.
- organizácii nebol zriaďovateľom pri jej zriadení zverený
majetok,
- ku dňu schválenia tejto zriaďovacej listiny má
organizácia zverený nehnuteľný majetok a hnuteľný
majetok protokolom o zverení zo dňa 04.06.2012, po
predchádzajúcom schválení jeho zverenia uznesením
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaDevínska Nová Ves dňa 22.05.2012, č. UMZ 53/5/2012.

II.

Hospodárenie organizácie a správa majetku

1.

Organizácia je právnická osoba, ktorá je svojim príspevkom napojená na rozpočet
zriaďovateľa.

2.

Organizácia hospodári samostatne podľa vlastného rozpočtu so zohľadnením limitov
a ukazovateľov stanovených zriaďovateľom a podľa príslušných všeobecne záväzných
právnych predpisov SR. Rozpočet zahŕňa príspevok od zriaďovateľa, vlastné výnosy,
prostriedky vlastných finančných fondov, prostriedky prijaté od iných subjektov.

3.

Organizácia je povinná vykonať po uplynutí rozpočtového roka zúčtovanie finančných
vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa podľa pokynov zriaďovateľa.
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4.

Organizácia spravuje nehnuteľný a hnuteľný majetok zriaďovateľa, ktorý jej je na
plnenie vymedzeného predmetu činnosti zverený protokolmi o zverení majetku.
Zverený majetok spravuje v súlade so zásadami hospodárenia s majetkom hl. mesta
SR Bratislavy a mestskej časti, schválenými zriaďovateľom, zákonom o majetku obcí
a ďalšími príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.

III.

Záverečné ustanovenia

1.

Organizácia vykonáva svoju činnosť v rámci vymedzeného predmetu činnosti v súlade
so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a štatútom organizácie. Štatút
organizácie upravuje činnnosť, spôsob jej riadenia a hospodárenia. Štatút vydáva,
mení a dopĺňa Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves.

2.

Kontrolnú činnosť voči organizácii vykonáva zriaďovateľ v rozsahu činností organizácie
vykonávaných podľa § 24 a nasl. zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

3.

Zriaďovaciu listinu je možné meniť formou písomných dodatkov, schválených Miestnym
zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves alebo formou vydania
novej zriaďovacej listiny. Rozšírenie alebo zúženie zvereného majetku nepredstavuje
zmenu zriaďovacej listiny organizácie.

4.

Právne vzťahy neupravené v zriaďovacej listine sa spravujú príslušnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi SR.

5.

Táto zriaďovacia listina bola schválená uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej
časti Bratislava-Devínska Nová Ves dňa 29.06.2016, UMZ č. 50/6/2016.

6.

Táto zriaďovacia listina nadobúda platnosť dňom jej schválenia a účinnosť dňa
01.07.2016.

7.

Zrušuje sa zriaďovacia listina Istra Centra, centra pre voľný čas zo dňa 30.01.2001,
vydaná na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaDevínska Nová Ves UMZ č. 603/1/2001 zo dňa 30.01.2001.

8.

Táto zriaďovacia listina je vyhotovená v dvoch origináloch, po jednom vyhotovení pre
zriaďovateľa a pre organizáciu.

Milan Jambor, v. r.
starosta
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