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ZRIADOVACIA LISTINA
Gal6rie umenia Ernesta Zmetilkav Novfch Zimkoch
(UPLNE ZNENTE)
Nitriansky samosprivny kraj ako zriadovatel'Gal6rie umenia Ernesta Zmetfika vNovfch
Zimkoch, Bjdrnsonova ulica 11940 56 Nov6 Zimky v srilade s ustanovenim $ 4 pism. f) a $
11 ods. 2, pism. h) z6kona d,. 3021200I Z. z. o samospr6ve vy55ich izemnlch celkov (zdkon
o samospr6vnych krajoch) v zneni neskor5ich predpisov, v sirlade so z6konom (,. 52312004 Z.
z. o rozpodtoqich pravidlich verejnej sprdvy a o zmene a doplneni niektorlich z6konov v zneni
neskor5ich predpisov, zdkona (,. 20612009 Z. z. o mizeilch a gal6i6ch a o ochrane predmetov
kultumej hodnoty ao zmenezilkona Slovenskej n6rodnej rady d. 37211990 Zb. o priestupkoch
v zneni neskor5ich predpisov v platnom zneni

vydiva
ripln6 znenie zriadovacej listiny Gal6rie umenia Ernesta Zmetitka v Novych Zimkoch,
Bj0rnsonova l, 941 56 Nov6 Zimky, (,. 16212003 zo dira 2l . 10. 2003 , v zneni dodatku d. I
schv6len6ho uznesenim Zastupitel'stva Nitrianskeho samospr6vneho kraja d. 47512004
konan6ho dia2l. 12. 2004, dodatku d. 2 schv6len6ho uznesenim Zastupitelstva Nitrianskeho
samospr6vneho kraja (). 16612005, konan6ho dria 12.06.2005 a dodatku d. 3 schvSlen6ho
uznesenim (,. 2801201 l, zo dira 3 1. I 0.201 l.

N6zov organizircie:

GA LERI A UM ENIA

ERNEST A ZMETAKA

VNOVfCHZAMKOCH
Sidlo

organizdcie:

Identifikadn6

dislo:

Bj6rnsonova ulica 1,94156 Nov6 Zdmky

36103098

Forma hospod6renia: rozpodt ov 6 or ganizdcia

Znadend na

Statut6rny

dobu:

org6n:

neurditri

riaditef organizilcie

l.

Gal6ria umenia Ernesta Zmetdka v Novych Zitmkoch

je

rozpodtov| organizfrcia
Nitrianskeho samospriivneho kraja so samostatnou pr6vnou subjektivitou, ktor6 hospod6ri
samostatne avo svojom mene nadobirda prdva apovinnosti azavdzuje sa. Jej rozpodet je
napoj eny na r o zp o det Nitri ansk eho s amo spr6vneho kr aj a.

2. Gall1.a umenia Emesta Zmethkav Novych Zfimkoc,hspravuje hnutel'ny i nehnutefnlizmajetok
Nitrianskeho samospr6vneho l<raja, ktorjr jej bol zvereny na plnenie predmetu dinnosti.
Vecn6 a finandn6 vymedzenie majetku, ktory organizlcia spravuje, obsahuje irdtovnd
uzdvierka k 31.08.2003. Tento majetok vedie vo svojej ridtovnej a operativnej evidencii.

3. Statut6rnym org6nom Gal6rie umenia Emesta Zmetdka vNovych Zbt*och je riaditef,
ktordho vymenriva a odvol6va Zastupitel'stvo Nitrianskeho samospr6vneho kraja. Riaditefa
qrmenfva na zdklade vliberov6ho konania.

4. Statut6my org6n vyd6 v sirlade so zriadovacou listinou organizadty apracovny poriadok
Gal6rie umenia Ernesta Zmetirka v Novych Zdrr*,:och.
5.

Predmetom dinnosti Gal6rie umenia Emesta Zmetitkav Novych Zilmkoch je cielavedome
a systemati cky zfu omaldovaf , o dbome spracov6vaf , o chraf, ovat', dokumentovaf ,
spristupriovaf a kulturno-vychovne vyuLivat diela vSetklich disciplinvfivameho umenia

domSceho a stredoeur6pskeho pdvodu jednotlivych historickych obdobi s prihliadnutim na

diela n6rodnej kultury.
Jej l6zemnd p6sobnosf savztahuje na okresy Nov6 Z6mky, Levice a Kom6rno.
6.

V r6mci svojho predmetu dinnosti ptni CAe.iu umenia Ernesta Zmetitkav Novych Zdmkoch
najmii tieto rilohy:
- Na ziklade odbornych prieskumov a vyskumov ciel'avedome nadobrida a buduje
zbierkovy fond vytvarn;ich diel a hmotnjzch dokumentov o vytvarnom umeni so
zretefom na oblast'jej p6sobenia.
- Eviduje, odborne spracov6va, re5tauruje, spravuje a spristupriuje zbierkovy fond, ktorj,
je majetkom vy55ieho fzemn6ho celku, spolu so sprievodnou dokument6ciou.
- Spolupracuje pri budovani centrdlnej evidencie.
- RieSi vlastn6 vyskumn6 rilohy a podiel'a sa na vedecko-vyskumnej pr6ci injrch

-

inStitricii.

Znatqe Komisiu na tvorbu zbierok. Jej dlenov menuje a odvol6va riaditef gal6rie.
Buduje odbornri kniZnicu, dokument5ciu a archiv vytvarn6ho umenia a vytvarn6ho
diania v oblasti svojej p6sobnosti.
Vlfsledky odbornej dinnosti vyuZiva pi realizitcii st6lych expozicii, dlhodobych
a kr6tkodoblich vystav.
Zbierkov6 fondy prezentuje expozidnou a vystavnickou dinnost'ou vo vlastnych
a cudzich priestoroch.

-

Poskytuje sprievodcovsk6 sluZby v expozicii

-

priestoroch.
Vykonriva galerijnti mimovystavnir, kultrirno-vychovnii dinnosf.

a

ostatnych svojich vystavnych

2

-

Yyddva pre potreby gal6rie

a na propag6ciu galerijnfch

dinnosti periodick6

a neperiodick6 publik6cie.

-

Uskutodiluje komision6rsky predaj artefaktov, k6pii, katal6gov, publik6cii a tladovin
v yplyv aj uci ch zo z akladny ch di nno st i g al 6ri e.
Prostrednictvom edidnej, propagadnej apopulaizadnej dinnosti zverejf,uje vfsledky
svojej prirce.
Poskytuje poradenstvo, odbom6 posudky a spristupriovanie inform6cii.

7.

Gal6ria umenia Ernesta Zmetitka vNovych Zdmkoch m6Ze,dalej vr6mci svojho

-

-

predmetu dinnosti
vykon6vaf:
predaj vstupeniek n6v5tevnikom gal6rie za prehliadku expozicii, vystav a kultrirnovychovnych podujati,
zabezpedovanie reklamy na pozvdnkach, katal6goch a plag6toch infm pr6vnick;im
subjektom,
vyberanie poplatkov za fotografovanie anatddanie videozinnamov vexpozici6ch
gal6rie,
vyberanie poplatkov zavypolidku knih, zbierkovych predmetov, diapozitivov a s ty,n
srivisiace dinnosti,
vyberanie poplatkov za odborn6 sluZby, predn65ajircich,za irdast' na odbomov zdel|v acich s emin6ro ch,
dlhodob6 prenajimanie hmotn6ho investidn6ho majetku po odsirhlaseni zmlirv o n6jme

-

krStkodob6 prenajimanie hmotn6ho investidn6ho majetku,
preniljom drobn6ho hmotn6ho majetku a majetku v OTE,
dopravu svojim motorovym vozidlom inlfon prrivnickfm afyzickym osob6m,
ziskavanie finandn;ich prostriedkov z grantov, sponzorskych darov , darov fyzickych

-

zriatovatelom,

a

pr5vnickfch os6b, ktor6 sa pouZijri

na

financovanie galerijnlfch aktivit

-

a zvel at ovanie gal6rie,
predaj prebytodn6ho a neupotrebitelln6ho materi6lu a majetku,
odovzd6vanie vyraden6ho materi6lu, papiera a pod. do zbemych surovin,
prijimanie irhrad 5k6d sp6sobenych zamestnancami organizdcie,
prijimanie n6hrad za ome5kan6 fkady faktrir a prijmov z rirokov pri r,yhranfch
sridnych sporoch, bankoqich irrokoch.

8.

Plni dal5ie irlohy, ktoqirmi ju poveri ziatovatel.

9.

Ostatn6 dinnosti aprhvne vzf ahy zriad'ovacou listinou priamo neupraven6 sa riadia
v5eobecne platnymi pr6vnymi predpismi.

10. Dflom irdinnosti tejto zriadovacej listiny str6ca platnost'
Nitrianskeho samospr6vneho l<raja 13.05.2002.

z

Ziatovacia listina

Dodatok č. l je súčasťou zriaďovacej listiny Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových
Zámkoch, č. 162/2003 zo dňa 21.10.2003, bol prerokovaný na zasadnutí Zastupiteľstva
Nitrianskeho samosprávneho kraja dňa 21.12.2004 a schválený uznesením č. 475/2004. Tento
dodatok nadobudol účinnosť dňa O1.01.2005.
Dodatok č. 2 je súčasťou zriaďovacej listiny Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových
Zámkoch, č. 162/2003 zo dňa 21.10.2003, bol prerokovaný na zasadnutí Zastupiteľstva
Nitrianskeho samosprávneho kraja dňa 12.06.2005 a schválený uznesením č. 166/2005. Tento
dodatok nadobudol účinnosť dňa 17.06.2005.
Dodatok č. 3 je súčasťou zriaďovacej listiny Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových
Zámkoch, č. 162/2003 zo dňa 21.10.2003, bol prerokovaný na zasadnutí Zastupiteľstva
Nitrianskeho samosprávneho kraja dňa 31.10.2011 a schválený uznesením č. 280/2011. Tento
dodatok nadobudol účinnosť dňa O1.01.2012.

V Nitre dňa

2 7 -09- 2021

!fin Belica, PhD.
predseda
Nitrianskeho samosprávneho kraja
c,-.i"41-f-·
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-2Tento dodatok č. 1 k zriaďovacej listine Galérie umenia v Nových Zámkoch, Bjärnsonova ulica č.
1, č. 162/2003 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

Doc. Ing. Milan Belica, PhD.,
predseda
Nitrianskeho samosprávneho kraja
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itriansky samosprávny kraj
DODATOKč.2

k zriaďovacej listine č. 162/2003 Galérie umenia v Nových Zámkoch
zo dňa 21. 10. 2003
Nitriansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ Galérie umenia v Nových Zámkoch 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. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane
predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení neskorších predpisov
vydáv a
dodatok č. 2 k zriaďovacej listine Galérie umenia v Nových Zámkoch č. 162/2003 zo dňa 21.
10.2003, naposledy zmenenej dodatkom č.1 zo dňa 27.12.2004.
Dodatkom č.2 sa zriaďovacia listina Galérie umenia v Nových Zámkoch č.162/2003 zo dňa 21.
1 O.2003 sa dopÍňa nasledovne:
Na strane 1 ako i v ďalšom znení zriaďovacej listiny , sa názov organizácie dopÍňa o
,,Múvészeti Galéria Érsekújvár".
Ostatné body zriaďovacej listiny Galérie umenia v Nových Zámkoch č. 162/2003 zo dňa 21. 1O.
2003 zostávajú nezmenené.
Tento dodatok č. 2 je súčasťou zriaďovacej listiny Galérie umenia v Nových Zámkoch č.
162/2003 zo dňa 21.10.2003.
Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 1.júla 2005.
Tento dodatok č. 2 k zriaďovacej listine Galérie umenia v Nových Zámkoch, Bjärnsonova č. 1,
č. 162/2003 zo dňa 21. 10. 2003 bol prerokovaný na 48. zasadnutí Zastupiteľstva Nitrianskeho
samosprávneho kraja dňa 12.6.2005 a schválený uznesením č. 166/2005.
V Nitre dňa 17.6.2005

Doc.Ing.Milan Belica, PhD.,
predseda
Nitrianskeho samosprávneho kraja

'

NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ
DODATOKč.3
k zriaďovacej listine č. 162/2003 Galérie umenia v Nových Zámkoch- Mííveszeti
Galéria Érsekújvár" zo dňa 2 1.10.2003
Nitriansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ Galérie umenia v Nových Zámkoch Muvészeti Galéria Érsekújvar" v súlade s § 4 písm. f) a 1) 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 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zákona NR SR č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane
predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty
vydáv a
dodatok č. 3 k zriaďovacej listine č. 162/2003 Galérie umenia v Nových Zámkoch Muvészeti Galéria Érsekújvar" zo dňa 21.1O.2003, v znení dodatku č. 1 schváleného
uznesením ZNSK č. 475/2004 zo dňa 27.12.2004 a v znení dodatku č. 2 schváleného
uznesením ZNSK č. 166/2005 zo dňa 17.6.2005.
Dodatkom č. 3 sa zriaďovacia listina č. 162/2003 Galérie umenia v Nových Zámkoch Muvészeti Galéria Érsekújvar" zo dňa 21.10.2003 mení nasledovne:
1. V bode „Názov organizácie" sa pôvodné znenie nahrádza novým znením „Galéria umenia
Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch".
2. V bode č. 1, č. 2, č. 6, č. 7, č. 9 sa znenie „Galéria umenia v Nových Zámkoch" nahrádza
novým znením „Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch ".
3. V bode č. 3, č. 4, č. 5 sa znenie „Galérie umenia v Nových Zámkoch" nahrádza novým
znením „Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch".
Ostatné body zriaďovacej listiny č. 162/2003 Galérie umenia v Nových Zámkoch- Miívészeti
Galéria Érsekújvar zo dňa 21.10.2003 zostávajú nezmenené.
Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2012.
Týmto dodatkom sa ruší Dodatok č. 3 k zriaďovacej listine č. 162/2003 Galérie umenia
v Nových Zámkoch - Miíveszeti Galéria Érsekújvár" zo dňa 21.10.2003.
Tento dodatok č. 3 je súčasťou zriaďovacej listiny č. 162/2003 Galérie umenia v Nových
Zámkoch - Muvészeti Galéria Érsekújvar" zo dňa 21.1O.2003.
V Nitre dňa
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predseda
Nitrianskeho samosprávneho kraja

