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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č. __/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline  

 

I. schvaľuje  

 

1. doplnok k zriaďovacej listine Mestského divadla Žilina, na základe ktorého 

dôjde k rozšíreniu predmetu činnosti v hlavnej a podnikateľskej činnosti 

nasledovne:  

 

Hlavná činnosť: 

 

- Výroba, oprava a údržba rekvizít, scénických dekorácií a kostýmov  

- Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 

- Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí 

 

Podnikateľská činnosť:  

 

14      Výroba odevov 

 

16      Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku,  

          výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu 

 

25      Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení 

 

4601   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby 

 

5901   Služby súvisiace s produkciu filmov, videozáznamov a zvukových 

nahrávok  

 

 

 

 

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 hlavnej činnosti je tvorba a produkcia divadelných inscenácií, umelecká, 

folklórna, hudobná, propagačná, komerčná a iná kultúrna činnosť, poskytovanie divadelných 

priestorov na kultúrne a spoločenské akcie, činnosť kultúrno – spoločenského a osvetového 

strediska. Predmetom podnikateľskej činnosti je kúpa tovaru na účely jeho predaja 

konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti 

(veľkoobchod), nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 

3,5 t vrátane prípojného vozidla, poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných 

spoločenských podujatiach, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než 

základných služieb spojených s prenájmom, prenájom hnuteľných vecí, reklamné 

a marketingové služby.  
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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. Dňa 18.09.2017 bolo Mestským 

zastupiteľstvom schválené, že Mestské divadlo Žilina bude mať v správe budovu dispečingu 

MHD.  V tejto budove plánuje Mestské divadlo zriadiť výrobné dielne, ktoré budú využívané 

na výrobu, opravu a údržbu rekvizít, scénických dekorácií a kostýmov pre vlastnú scénu 

a zároveň  aj pre širšiu verejnosť, preto je potrebné rozšíriť predmety podnikania.    

 

 

VLASTNÝ MATERIÁL  

 

Vzhľadom na vytvorenie nových ekonomických nástrojov na zefektívnenie účinnosti 

hospodárenia Mestského divadla , žiadame o doplnok k zriaďovacej listine Mestského divadla 

Žilina, ktorého obsahom je rozšírenie hlavnej činnosti o výrobné dielne, ktoré budú zriadené 

v budove dispečingu MHD a ich hlavnou úlohou bude výroba, oprava a údržba rekvizít, 

scénických dekorácií a kostýmov pre Mestské divadlo, ako aj poskytovanie služieb verejnosti, 

podnikateľským a nepodnikateľským právnickým subjektom. Touto formou sa snažíme 

maximálne využiť vnútorné rezervy Mestského divadla a vytvoreniu vnútornej hospodárskej 

stability divadla.  

V rámci strediska Rosenfeldov palác sa rozširuje hlavná činnosť o vykonávanie mimoškolskej 

vzdelávacej činností formou detských výtvarných workshopov a tvorivých dielní. Hlavným 

poslaním strediska Rosenfeldov palác je organizovanie výstav, kongresov a iných podujatí, 

preto žiadame o rozšírenie predmetu o organizovanie športových, kultúrnych a iných 

spoločenských podujatí.   

 

 


