STATUT
Mestského divadla Actores Rožňava

61.1
Úvodné ustanovenia
1. Mestské zastúpiteľstvo v Rožňave na svojo* zasadnutí dňa
11. 06. 1999 uznesení* ň.
75/99 zriadilo v súlade s ustanovení*
S 4 ods.3 pís*, j/ a S 11 ods.4 pls*.
1/ zákona ô.
369/1990 Zb.
o obecno* zriadení.
v znení neskorSích
predpisov, aestskú
príspevkovú organizáciu s názvo*:
c± i v<31 d 1 o
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2. Divadlo,
ako príspevková organizácia Mesta Rožňava,bolo
založené na
dobu neurčitú za
účelo* vytvárania ucelených
divadelných predstavení pre diváka.
3.
Tento Štatút rieSi účel a predmet činností divadla,
právne postavenie divadla a vzťah k zriaďovateľovi,
zásady
hospodárenia,
Menovanie Štatutárneho
zástupcu divadla,
lebo
základné práva a povinnosti.
4. Štatút divadla je záv&zný pre vSetkýeh jeho za*estnancov.
čl . 2

Účel a pred*et činnosti
1.

Účelo* zriadeného divadla je s
vytvárať ucelené
divadelné predstavenie pre diváka,
reflektovať skutočnosť prostredníctvo* herca v syntéze umeleckého
slova,
scénografie, hudby,
tanca, réžie,
napĺňať v podmienkach
kul túrno - spoločenské využitie jeho občanov, spostredkovávať im
diela slovenskej a svetovej tvorby,
vlastnú tvorbu z toho
nevynímajúc
- reprezentovať mesto formou zájazdovania do iných miest na
Slovensku i v zahraničí
vyvíjanie činnosti súvisiacej s poskytovaní* kultúmo spoločenských
služieb
zapájanie sa
do účelových
republikových alebo
i
zahraničných podujatí, združení a ďalSích kultúrnych aktivít,
spolupráca so záujmovými
združeniami a ostatnými fyzickými
a právnickými subjektami v
oblasti kultúry,
s divadelnými,
fi 1movým í a hudobnými k1ubmi
- vytvárať podmienky pre rozvoj divadelného umenia a iných
príbuzenských umeleckých aktivít
- usporadúvania divadelných predstavení, festivalov, výstav
výtvarného umenia

- organizovanie besied, predntóok s osobnosťami kultúrneho a
spoločenského Života
v
rámci
programu
Protidrogovej
výchovy
mlÁde&e
prispievanie k rozvoju detských amatérskych divadelných aktivít a
rozvíjanie spolupráce s nimi
čl . 3
Právne postavenie divadla a vzťah k zriaďovateľovi
1. Divadlo je samostatnou právnickou osobou Mesta Rožňava,
ktorá je na rozpočet mesta napojená príspevkom alebo odvodom.
2.
V právnych vzťahoch vystupuje vlastným menom a môže
nadobúdať práva a zaväzovať sa odo dňa svojho zriadenia, a to v
súlade s platnou právnou úpravou a prislužnými nariadeniami
mesta.
3. Zriaďovateľ / t. j. Mesto Rožňava/*'
a/ zabezpečuje a kontroluje činnosť divadla,a v prípade
zistenia nedostatkov prijíma potrebné opatrenia
b/ schvaľuje Štatút divadla a jeho zmeny
c/ schvaľuje rozpočet divadl a
d/ určuje ďalžie činnosti nad rámec hlavného predmetu
činnosti v súlade s platnou právnou úpravou
e/ schvaľuje zriaďovanie ďalSích finančných fondov okrem
fondu reprodukcie hmotného majetku a rezervného fondu
f/ schvaľuje prenájom majetku
g/ schvaľuje a odvoláva riaditeľa divadla
h/ schvaľuje prijatie úveru a združovanie finančných
prostriedkov
ch/ schvaľuje koncepciu rozvoja divadla.
4. Divadlo sa voči zriaďovateľovi zaväzuje :
a/ zrealizovať v priebehu kalendárneho roka najmenej dve
premiéry
b/ moderovat na akciách organizovaných zriaďovateľom
c/ spolupodieľať sa na akciách organizovaných zriaďova
teľom
čl.4
Orgány divadla a ich právomoci
1. Orgánmi divadla sú:
- riaditeľ
- divadelná rada
2. Štatutárnym orgánom divadla je riaditeľ, ktorého na dobu
neurčitú menuje a odvoláva mestské zastupiteľstvo v Rožňave na
návrh primátora mesta. Riaditeľom môže byť fyzická osoba, ktorá
má umelecké vzdelanie a je spôsobilá vykonávať túto funkciu po
odbornej stránke.
Riaditeľ zastupuje divadlo v plnom rozsahu jeho činnosti.

3. Riaditeľ divadla je zároveň jeho za»estnanco« a zodpovedá
za svoju činnosť primátorovi mesta.
4. Riaditeľ zodpovedá najmä za-- riadne hospodárenie o majetkom mesta v zmysle platnej
právnej úpravy a Zásad hospodárenia s majetkom mesta
- riadne plnenie úloh vyplývajúcich 2 predmetu činností
divadla
- plnenie úloh vyplývajúcich zo schválenej koncepcie
rozvoja divadla , ktorej návrh predkladá na schválenie
zriaďovateľov í
- dôsledné plnenie uznesení a úloh, uložených Mestským
zastúpiteľstvom v Rožňave a primátorom mesta
- okamžité a včasné informovanie primátora mesta o
dôležitých skutočnostiach ,
ktoré majú rozhodujúci
význam pri spravovaní zvereného majetku
- vymenúvava a odvoláva umeleckého vedúceho, prípadne
iných vedúcich zamestnancov divadla
5. V styku s ostatnými orgánmi a organizáciu! / súdy,
prokuratúra,../vystavuje v prípade zastupovania pre zamestnanca
písomnú plnú moc.
V bežnom styku s orgánmi, organizáciami a inštitúciami
zastupuje organizáciu podľa povahy*a predmetu rokovania príslušný
zodpovedný zamestnanec,
do pracovnej náplne
ktorého patrí
prerokovánie veci.
K zastupovaniu divadla vo veci, ktorá nepatrí do náplne
práce zamestnanca, musí mať tento osobitné splnomocnenie.
6. V čase neprítomnosti riaditeľa tohoto zastupuje umelecký
vedúci, alebo iný riaditeľom menovaný zamestnanec divadla.
7.
Divadelnú radu tvoria traja členovia, ktorí môžu byť
výlučne zamestnancami divadla a sú zvolení v tajnom hlasovaní na
obdobie jedného kalendárneho roka.
8. Divadelná rada :
* odsúhlasuje umelecké smerovanie divadla
- podáva primátorovi mesta návrh na odvolanie riaditeľa
divadla
čl .5

Zásady hospodárenia
1. Divadlo hospodári s vecami a s majetkovými právami,
jeho založení a ďalej s vecami a s majetkovými
zverenými mu pri
právami nadobudnutými v priebehu jeho činnosti,
a to v prospech
rozvoja mesta a jeho občanov.
2. Divadlo je povinné bezplatne zverený majetok spravovať so
starostlivosťou riadneho hospodára. Je oprávnené majetok držať,
užívať,
brať úžitky a nakladať s nim v súlade so Zásadami
hospodárenia s majetkom mesta a v súlade s platnou právnou
úpravou.

3.
Pri správe zvereného Kajetku íe divadlo povinné ho
chrániť pred poôkodeník,
zničenia,
stratou alebo zneužitia a
používať vôetky právne prostriedky na jeho ochranu, vrátane
včasného uplatnenia svojich práv alebo oprávnených záujaov pred
príslufinýai orgánai. ,
a tiež viesť ho v predpísanej evidencii v
súlade s platnou právnou úpravou.
4.
Finančné hospodárenie divadla sa riadi v súlade
příslužnou platnou právnou úpravou a nariadeniaai aesta.
5. Príjay divadla sú tvorené najali z i
- ročného príspevku zriaďovateľa
- príjaov z vlastnej činnosti
- darov od fyzických alebo právnických osôb,
združení, nadácií, kultúrnych fondov
- ostatných aktivít divadla

s

občianskych

6.
Finančné prostriedky divadla neaôžu byť použité na
financovanie činnosti politických strán, politických hnutí, ani
na financovanie kandidáta na volenú funkciu.
čl .6
Vnútorná orgánizácia
Vnútornú organizáciu určuje riaditeľ divadla po prerokovaní
v saes t skos zastupiteľstve a je výBedzená v Organ IzačnoB poriadku.
čl .7
Poradné orgány Štatutárneho zástupcu
1. Za účeloB posúdenia niektorých závažných úloh riadenia a
na vytvorenie predpokladov pre správne rozhodovanie, zriadúje
riaditeľ poradné orgány.
2. Bližšie podBienky organizácie, zriaďovania
poradných orgánov riaditeľa budú vymedzené v jej
poriadku.

a fungovania
organizačnom

čl .8
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Riaditeľ divadla
je ^povinný zabezpečiť oboznámenie
všetkých zamestnancov s týmto Štatútom do 15 dní odo dňa jeho
schválenia a je tiež povinný oboznámiť zamestnancov divadla s
jeho prípadnými zmenami, alebo doplnkami.
2.
Mestské

Akékoľvek zmeny alebo doplnky
zastupiteľstvo v Rožňave.

tohoto Štatútu schvaľuje
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3.
Tento
Štatút
bol
schválený
zastupiteľstva v Rožňave ô. . i'2>. . . zo dňa .

uznesenia Hestakého
<?. . íPSS. . . .

4. Tento Štatút nadobúda úňlnnosť dňoa.... .//■. P . . (P.P-3. , .

M. 0í’-‘/99^

V Rožňave dňa:
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