
Nitriansky samosprávny kraj
Štefánikova tr. 69, 949 01 NITRA

V Nitre 21.10.2003
Č.j. 169/2003

Nitriansky samosprávny kraj ako príslušný orgán podľa § 3, pís. i zákona NR SR č. 416/2001 
Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné 
celky, podľa § 21 až 23 zákona NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení 
neskorších predpisov, § 5 a § 6 ods. 2 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších 
územných celkov, zákona NR SR č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov 
a zákona č. 384/1997 Z.z. o divadelnej činnosti v znení ČI. XV. zákona NR SR č. 416/2001 
Zz.

vydáva

ZRIAĎOVACIU LISTINU 
STARÉHO DIVADLA V NITRE

s účinnosťou od 21.10.2003

Názov organizácie: STARÉ DIVADLO V NITRE

Sídlo organizácie: Ul. 7. pešieho pluku 1, 949 01 Nitra

Identifikačné číslo: 36103004

Forma hospodárenia: príspevková organizácia

Zriadené na dobu: neurčitú

Štatutárny orgán: Štatutárnym orgánom divadla je riaditeľ
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1. Staré divadlo v Nitre je príspevková 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. Staré divadlo v Nitre spravuje hnuteľný i nehnuteľný majetok Nitrianskeho 
samosprávneho kraja, ktorý mu bol zverený na plnenie vymedzeného poslania a 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.

3. Štatutárnym orgánom Starého divadla v Nitre 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 
Starého divadla v Nitre.

5. Základným poslaním Starého divadla v Nitre ako kultúrnej a umeleckej ustanovizne je 
utváranie podmienok na vznik a verejné šírenie divadelných diel adresovaných deťom, 
mládeži a dospelým, založené na princípoch humanizmu a pokroku, využívajúc k tomu 
tradičné a netradičné bábkarské, činoherné a iné postupy, zvládnuté na vysokej profesionálnej 
úrovni.
Územná pôsobnosť divadla sa vzťahuje na Nitriansky kraj. Divadlo však môže hrať 
predstavenia na celom území Slovenskej republiky i v zahraničí.

6. Divadlo je zájazdového charakteru a predstavenia hrá i mimo svojho sídla. Na svojej 
scéne zabezpečuje vystúpenie domácich i zahraničných divadelných súborov.

7. Staré divadlo v Nitre môže ďalej v rámci svojho základného poslania vykonávať: 
dopravu svojimi motorovými vozidlami
výrobu scénických dekorácií, bytových doplnkov, šitie a opravu divadelných kostýmov 
a odevov
prenajímanie hmotného a nehmotného investičného majetku a drobného hmotného 
majetku pri rôznych jednorazových akciách ( kultúrne podujatia, sympóziá, semináre, dni 
novej techniky, uzatváranie kontraktov a pod. ) a prijímanie úhrad nákladov spojených 
s poskytovaním uvádzačiek, šatniarok, upratovačiek , technikov a pod.
zapožičiavanie divadelných kostýmov, rekvizít a pod. z fundusu organizácie

- výrobu propagačných materiálov ( pútače, transparenty a pod.) 
zabezpečovanie reklamy v bulletinoch a na plagátoch iným právnickým subjektom 
predaj propagačných materiálov, odbornej literatúry, beletrie, plagátov, bulletinov a pod. 
dlhodobé prenajímanie hmotného investičného majetku po odsúhlasení zmlúv o nájme 
zriaďovateľom

- predaj vstupeniek na divadelné predstavenia i na podujatia, ktoré nemajú charakter 
divadelného predstavenia

- predaj prebytočného a neupotrebiteľného materiálu a majetku 
odovzdávanie vyradeného materiálu, papiera a pod. do zberných surovín 
prijímanie úhrad škôd spôsobených zamestnancami organizácie 
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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 divadelných aktivít

8. Staré divadlo v Nitre môže vykonávať podnikateľskú činnosť len po predchádzajúcom 
písomnom súhlase zriaďovateľa za predpokladu, že v oblasti základnej činnosti plní hlavné 
úlohy a prostriedky získané podnikateľskou činnosťou využíva na skvalitnenie služieb 
poskytovaných v oblasti základnej činnosti, za podmienok ustanovených príslušnými 
právnymi predpismi.

9. Plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí zriaďovateľ.

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

11. Dňom účinnosti tejto zriaďovacej listiny stráca platnosť zriaďovacia listina vydaná 
Nitrianskym samosprávnym krajom dňa 13.5.2002.

Doc. Ing. Milan Belica, PhD. 
predseda 

Nitrianskeho samosprávneho kraja



NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ

DODATOK č. 1

k zriaďovacej listine č.169/2003 Starého divadla v Nitre zo dňa 21.10.2003

Nitriansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ Starého divadla v Nitre v súlade s ustanovením 
§ 4 písm. f) a § 11 ods. 2, písm. h) zákona NR SR č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších 
územných celkov ( zákon o samosprávnych krajoch ) v znení neskorších predpisov, podľa § 
21 až 28 zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 6 ods. 2 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. 
o majetku vyšších územných celkov , zákona NR SR č. 384/1997 Z.z. o divadelnej činnosti 
v znení neskorších predpisov

v y d á v a

dodatok č. 1 k zriaďovacej listine Starého divadla v Nitre č. 169/2003 zo dňa 21.10.2003

Dodatkom č. 1 sa zriaďovacia listina Starého divadla v Nitre č. 169/2003 zo dňa 21.10.2003 
mení nasledovne:
1. S účinnosťou od 1.1.2005 sa mení forma hospodárenia z príspevkovej organizácie na 
rozpočtovú organizáciu.
2. V bode 1 sa znenie „ príspevková “ nahrádza znením „ rozpočtová“ .
3. V bode 2 sa vypúšťa znenie “vymedzeného poslania“.
4. V bode 5 sa vypúšťa znenie prvej vety a nahrádza sa znením: „ Staré divadlo v Nitre je 
profesionálna kultúrna a umelecká inštitúcia“.
5. Vypúšťa sa znenie bodu 7 a nahrádza sa znením:
„ Základným predmetom činnosti funkciou Starého divadla je:

- utváranie podmienok na vznik a verejné šírenie divadelných hier adresovaných deťom, 
mládeži a dospelým, založené na princípoch humanizmu a pokroku

- využívanie tradičných a netradičných bábkárskych, činoherných a iných postupov, 
zvládnutých na vysokej profesionálnej úrovni

Staré divadlo môže ďalej v rámci svojho predmetu činnosti vykonávať:
dopravu svojimi motorovými vozidlami
výrobu scénických dekorácií, bytových doplnkov, šitie a opravu divadelných kostýmov 
a odevov
prenajímanie hmotného a nehmotného investičného majetku a drobného hmotného 
majetku pri rôznych jednorazových akciách ( kultúrne podujatia, sympóziá, semináre, dni 
novej techniky, uzatváranie kontraktov a pod. ) a prijímanie úhrad nákladov spojených 
s poskytovaním uvádzačiek, šatniarok, upratovačiek , technikov a pod.
zapožičiavanie divadelných kostýmov, rekvizít a pod. z fundusu organizácie 
výrobu propagačných materiálov ( pútače, transparenty a pod.) 
zabezpečovanie reklamy v bulletinoch a na plagátoch iným právnickým subjektom 
predaj propagačných materiálov, odbornej literatúry, beletrie, plagátov, bulletinov a pod. 
dlhodobé prenajímanie hmotného investičného majetku po odsúhlasení zmlúv o nájme 
zriaďovateľom



-2-

- predaj vstupeniek na divadelné predstavenia i na podujatia, ktoré nemajú charakter 
divadelného predstavenia
predaj prebytočného a neupotrebiteľného materiálu a majetku 
odovzdávanie vyradeného materiálu, papiera a pod. do zberných surovín 
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 divadelných aktivít“.

6. Vypúšťa sa znenie bodu 8.
7. Body 9 až 11 sa označujú ako body 8 až 10.

Ostatné body zriaďovacej listiny Starého divadla v Nitre č. 169/2003 zo dňa 21.10.2003 
zostávajú nezmenené.

Tento dodatok č.l je súčasťou zriaďovacej listiny Starého divadla v Nitre č. 169/2003 zo dňa 
21.10.2003 .

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 1.1.2005.

Tento dodatok č. 1 k zriaďovacej listine Starého divadla v Nitre, U1.7. pešieho pluku l,č. 
169/2003 zo dňa 21.10.2003 bol prerokovaný na zasadnutí Zastupiteľstva Nitrianskeho 
samosprávneho kraja dňa 21. 12. 2004 a schválený uznesením č.475/2004.

V Nitre dňa 27. 12. 2004
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predseda
Nitrianskeho samosprávneho kraja



NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ

DODATOK č. 2

k zriaďovacej listine č.169/2003 Starého divadla v Nitre zo dňa 21.10.2003

Nitriansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ Starého divadla v Nitre v súlade s ustanovením 
§ 4 písm. f) a j) a § 11 ods. 2, písm. h) zákona NR SR č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších 
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, podľa § 21 
až 23 a § 26 až 28 zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona NR SR č. 384/1997 Z.z. o divadelnej 
činnosti v znení neskorších predpisov

v y d á v a

dodatok č. 2 k zriaďovacej listine Starého divadla v Nitre č. 169/2003 zo dňa 21.10.2003, 
v znení dodatku č.l schváleného uznesením Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho 
kraja č.475/2004 zo dňa 21.12.2004

Dodatkom č. 2 sa zriaďovacia listina Starého divadla v Nitre č. 169/2003 zo dňa 21.10.2003 
mení nasledovne:

V bode „Názov organizácie“ sa pôvodný názov nahrádza novým názvom :“Staré divadlo 
Karola Spišáka v Nitre“

Ostatné znenia zriaďovacej listiny Starého divadla v Nitre č. 169/2003 zo dňa 21.10.2003 
zostávajú nezmenené.

Tento dodatok č.2 je súčasťou zriaďovacej listiny Starého divadla v Nitre č. 169/2003 zo dňa 
21.10.2003.

Tento dodatok č. 2 k zriaďovacej listine Starého divadla v Nitre, U1.7. pešieho pluku 1 .č. 
169/2003 zo dňa 21.10.2003 bol prerokovaný na zasadnutí Zastupiteľstva Nitrianskeho 
samosprávneho kraja dňa 13.3.2009 a schválený uznesením č. 51/2009.

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 13.3. 2009.

Doc. Ing. Milan Belica, PhD. 
predseda

Nitrianskeho samosprávneho kraja-10-


