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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č. __/2013
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. doplnok k zriaďovacej listine Mestského divadla Žilina, na základe ktorého dôjde
k rozšíreniu predmetu činnosti o podnikateľskú činnosť nasledovne:
19.1 Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
20.1 Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou
do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
22.2 Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na
priamu konzumáciu
22.5 Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských
podujatiach
25.2 Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných
služieb spojených s prenájmom
25.3 Prenájom hnuteľných vecí
31.5 Reklamné a marketingové služby

ako aj výkon povolania v cestnej nákladnej doprave, pre ktoré vydáva povolenie Obvodný úrad
pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Žiline

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Mestské divadlo Žilina, Horný Val 3, 010 01 Žilina ( ďalej len ´´Mestské divadlo´´) bolo
zriadené Zriaďovacou listinou zo dňa 17.12.1991, ako príspevková organizácia na dobu
neurčitú. Predmetom činnosti je tvorba a produkcia divadelných inscenácií, umelecká,
folklórna, hudobná, propagačná, komerčná a iná kultúrna činnosť, poskytovanie divadelných
priestorov na kultúrne a spoločenské akcie. Štatutárnym orgánom Mestského divadla je
riaditeľ divadla. Mestské divadlo Žilina vykonáva správu majetku mesta a spravuje ešte
nasledovné tri strediská: Folklórny súbor Rozsutec, Dychová hudba Fatranka a Rosenfeldov
palác.

VLASTNÝ MATERIÁL
Vzhľadom na vytvorenie nových ekonomických nástrojov na zefektívnenie účinnosti
hospodárenia Mestského divadla Žilina od novej sezóny 2013/2014 žiadame o doplnok
k zriaďovacej listine Mestského divadla Žilina, ktorého obsahom je rozšírenie predmetu
činnosti o podnikateľskú činnosť vo vyššie uvedených činnostiach. Svoju žiadosť
odôvodňujeme dlhodobo pretrvávajúcou ekonomickou situáciou našej organizácie. Touto
formou sa snažíme maximálne využiť vnútorné rezervy Mestského divadla Žilina
v nasledovnom:
- prevádzkovanie divadelnej kaviarne pod hlavičkou Mestského divadla Žilina
- intenzívne využitie autoparku Mestského divadla Žilina ( Citroen Berlingo, Kia, Renault
Mascot )
- rozšírenie podnikateľskej činnosti v rámci produkcie, reklamy a marketingových služieb
- prevádzkovanie rozšíreného občerstvenia počas divadelných a iných predstavení
Dané kroky by mali viesť k eliminovaniu straty v rozpočte v hodnote cca 28000 eur k marcu
2013 a vytvoreniu vnútornej hospodárskej stability divadla.

