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v " "PRESOVSKY SAMOSPRA VNY KRAJ 

Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov

/
V Prešove, l. apríla 2002
KUL - 2002/000153/8

ROZHODNUTIE

o zriadení Šarišského múzea v Bardejove

Prešovský samosprávny kraj podľa § 21 až 23 Zákona Národnej rady Slovenskej republiky
Č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších právnych noriem, na základe §
22 ods. 3 Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 115/1998 Z.z: o múzeách a galériách
a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení zákona Č. 416/2001
Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné
celky a v súlade so Zákonom Č. 302/200 l Z.z. o samospráve vyšších územných celkov

zriaďuje

1. aprílom 2002 Šarišské múzeum v Bardejove a vydáva túto

zriaďovaciu listinu

Názovorganizácie:
Sídlo organizácie :
Identifikačné číslo:

Šarišské múzeum
Bardejov
37781316

l. Vymedzenie základného poslania a predmetu činnosti:

"'-,

1. Šarišské múzeum v Bardejove (ďalej len "múzeum") je regionálnou zberateľskou,
vedeckovýskumnou, kultúrno-vzdelávacou inštitúciou v oblasti múzejnej činnosti.

2. Základným poslaním múzea je na základe prieskumu a vedeckého výskumu
zhromažďovať" ochraňovať, vedecky a odborne zhodnocovať. odborne spracúvať
a verejnosti prezentovať hmotné dokumenty so zameraním na históriu, nárcdopis,
dejiny umenia, prírodné vedy šarišského regiónu, s užšou špecializáciou na ikonopisnú
tvorbu na území Slovenska a zoológiu oblasti východného Slovenska.

3. V rámci svojho poslania múzeum plní najmä tieto verejné funkcie a verejnoprospešné
činnosti:

a) na základe prieskumu a vedeckého výskumu systematicky buduje zbierkový fond
b) odborne spravuje, t. j. nadobúda, eviduje a vyraďuje, ochraňuje, interpretuje,

konzervuje, reštauruje a sprístupňuje rnúzejné zbierky,
c) buduje odbornú knižnicu, dokumentáciu a archív v oblasti svojej, pôsobnosti a

spolupracuje pri budovaní centrálnej evidencie múzejných zbierok v SR.
d) zbierkové fondy prezentuje expozičnou a výstavnou činnosťou vo vlastných

a cudzích priestoroch doma aj v zahraničí,
e) rieši vlastné výskumné úlohy a podieľa sa na vedeckovýskumnej práci iných

inšti túci í, . '. '
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f) prostredníctvom vydavateľskej, propagačnej a popularizačnej činnosti zverejňuje
výsledky svojej odbornej práce,

g) vykonáva kúlturno-výchovnú činnosť, zabezpečuje kultúrno-spoločenské podujatia
a podieľa sa na takejto činnosti iných subjektov,

h) nadväzuje priame vzťahy s inými právnickými osobami a fyzickými osobami. ktoré
sa podieľajú na ochrane kultúrneho dedičstva doma i v zahraničí,

i) poskytuje informačné, poradenské a ďalšie odborné služby verejnosti a vlastníkom
predmetov muzeálnej hodnoty v súlade so svojím poslaním a zameraním,

j) zabezpečuje distribúciu produktov vlastnej činnosti, výrobu a predaj suvenírov,
,propagačného materiálu a iných drobných predmetov súvisiacich s poslaním
a charakterom organizácie

k) prevádzkuje ubytovacie zariadenia vo svojej správe, ktoré sa využívaj Ll na dočasný
pobyt pre potreby múzea, iných kultúrnych organizácií a zriaďovateľa v súlade
s platnými právnymi predpismi,

l) zabezpečuje občerstvenie pre potreby návštevníkov múzea,
m) podiel'a sa na rozvoji cestovného ruchu na území Prešovského samosprávneho kraja
n) plní ďalšie úlohy, ktorými ho zriaďovateľ poverí.

II. Forma hospodárenia:

Múzeum je príspevková orgamzacia. Výsledkami svojho hospodárenia je napojená na
rozpočet Prešovského samosprávneho kraja. Hospodári samostatne' podľa schváleného
rozpočtu, vo svojom mene nadobúda práva a povinnosti. Na svoju činnosť. môže prijímať
finančné a vecné dary.

Zriaďovateľom múzea je Prešovský samosprávny kraj (ďalej len .zriaďovateľ"), ktorý
garantuje a kontroluje jeho činnosť a v prípade zistenia nedostatkov prijíma potrebné
opatrenia.

Múzeum môže konať nad rámec svojej hlavnej činnosti iba s predchádzajúcim súhlasom
zriaďovateľa. Predchádzajúci súhlas zriaďovateľa je potrebný v prípade uzatvárania zmlúv
o prevode hnuteľného a nehnuteľného majetku zjej správy na iný právny subjekt a zmlúv
o nájme a prenájme nebytových priestorov ako podmienka ich platnosti a účinnosti,_'

III. Štatutárny orgán:

Štatutárnym orgánom múzea je riaditeľ, ktorého na základe výberového konania
a rozhodnutia zastupitel'stva ustanovuje do funkcie predseda Prešovského samosprávneho
kraja. Riaditeľa odvoláva predseda na základe rozhodnutia zastupiteľstva Prešovského
samosprávneho kraja.

Riaditel' vydá organizačný poriadok múzea po predchádzajúcom súhlase, zriaďovateľa,
V ktorom sa podrobnejšie vymedzí činnosť múzea.

rv. Vecné a finančné vymedzenie majetku:

Majetok múzea je vymedzený osobitným protokolom.
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Múzeum je právny subjekt hospodáriaci s majetkom, ktorý je vedený
operatívnej evidencii a v odbornej evidencii organizácie so stavom ku
zriaďovacej listiny.

v jeho účtovnej a
dňu vydania tejto

V. Doba na ktorú sa organizácia zriaďuje:

Múzeum sa zriaďuje na dobu neurčitú.

VI. Záverečné ustanovenia:

Od účinnosti tohoto rozhodnutia stráca platnost' zriaďovacia listina Šarišského múzea
v Bardejove vydaná Krajským úradom v Prešove pod Č. KUL - 0087/3/1999 z 1. 4. 1999 a
všetky doteraz vydané zriaďovacie listiny a dodatky.

MUDr. Peter CH U D Í K
predseda

Rozhodnutie dostanú:

l) Šarišské múzeum v Bardejove
2) Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
3) Ministerstvo financií Slovenskej republiky
4) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Ústredný vestník Slovenskej republiky
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PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Námestie mieru 2,08001 Prešov

Odbor kultúry

Číslo: 4405/20 14/0K-002 Prešov 04.07.2014

Dodatok č.1

k Rozhodnutiu č. KUL - 2002/000153/8 zo dňa 1. apríla 2002 o zriadení Šarišského múzea
v Bardejove

Čl. l
1. IV. vecné a finančné vymedzenie majetku sa nahrádza novým znením:

Šarišské múzeum v Bardejove spravuje majetok, ktorý je vedený v jeho účtovnej a operatívnej
evidencii so stavom ku dňu vydania zriaďovacej listiny č. KUL - 2002/000153/8 zo dňa 1.4.2002.

Vecné a finančné vymedzenie majetku k 1. 4. 2002 je nasledovné:
1. Nehnuteľný majetok múzea tvoria nehnuteľnosti evidované v príslušných katastroch

nehnuteľností a ku dňu vydania tejto listiny sú k nemu vydané listy vlastníctva:

Objekt - Vila Rákoczi 1- 801/06 Bardejovské kúpele, LV č. 382, par. č. 4010 o výmere 674 m2,
účtovná hodnota: 85187,87 € (2 566370 Sk)
Objekt - Meštiansky dom 1 - 801/07 Radničné námestie 13, Bardejov, LV č. 382, par. č. 384/1
o výmere 243 m2, účtovná hodnota: 8 298, 47 € (250 000 Sk)
Objekt - Meštiansky dom 1 - 801108 Radničné námestie 27, Bardejov, LV č. 382, par. č. 779
o výmere 415 m2, účtovná hodnota: 9 239 € (278 334 Sk)
Objekt - Meštiansky dom 1 - 801109 Rhodyho 2, Bardejov LV č. 382, par. č. 1065 o výmere 387
m2, účtovná hodnota: 7 634, 60 € (230 000 Sk)
Objekt - Meštiansky dom 1 - 801/10 Rhodyho 3, Bardejov, LV č. 382, par. č. 1068/1 o výmere 179
m2, účtovná hodnota: 4980,11 € (150 031 Sk)
Objekt 1- 801111 Rhodyho 4, Bardejov, LV č. 382, par. č. 1068/2 o výmere 191 m2, účtovná
hodnota: 5 686, 25 € (171 304 Sk)
Objekt 1- 801/12 Rhodyho 5, Bardejov, LV č. 382, par. č. 1068/3 o výmere 174 m2, účtovná
hodnota: 3 250, 91 € (97 937 Sk)
Objekt - bašta (časť opevnenia) 1 - 801/13 Veľká bašta, Bardejov, LV č. 382, par. č. 710 o výmere
133 m2, účtovná hodnota: 15 800,30 € (476000 Sk)
Objekt - bašta (časť opevnenia) 1 - 801114 Červená bašta, Bardejov, LV č. 382, par. č. 645/2
o výmere 43 m2, účtovná hodnota: 9 958, 17 € (300 000 Sk)
Objekt - bašta (časť opevnenia) 1 - 801115 Školská bašta, Bardejov LV č. 382, par. č. 965 o výmere
84 m2, účtovná hodnota: 4 979, 08 € (150 000 Sk)
Sociálne zariadenie - objekt prvej časti MĽA 2 - 827/02 LV č. 382, par. č. 3998/8 37 m2, účtovná
hodnota: 8769,06 € (264177 Sk)
Parovod 2 - 827/01 Bardejovské kúpele, účtovná hodnota: 7313,81 € (220 336 Sk)
Elektrická prípojka k Veľkej bašte 2 - 828/01 Bardejov, Na hradbách, účtovná hodnota: 462, 52 €
(13 934 Sk)



Pozemok 9 - 093/02 Radničné námestie 13, Bardejov, LV č. 382, par. Č. 834/1 o výmere 243 m2,
účtovnáhodnota: 806, 61 € (24 300 Sk)
Pozemok - dvorný trakt 9 - 093/02 Radničné námestie 13, Bardejov, LV č. 382, par. Č. 834/2
o výmere 105 m2, účtovná hodnota: 348,53 € (10500 Sk)
Pozemok - dvorný trakt 9 - 093/02 Radničné námestie13, Bardejov LV č. 382, par. Č. 834/3
o výmere 188 m2, účtovná hodnota: 624,04 € (18 8no Sk)
Pozemok - dvorný trakt 9 - 093/02 Radničné námestie 13, Bardejov LV Č. 382, par. Č. 834/4
o výmere285 m2, účtovná hodnota: 946, 02 € (28 500 Sk)
Pozemok 9 - 093/03 Radničné námestie 27, Bardejov, LV č. 382, par. Č. 779 o výmere 415 m2,
účtovnáhodnota: 1 377,54 € (41 500 Sk)
Pozemok 9 - 093/04 Rhodyho 2, Bardejov LV č. 382, par. Č. 1065 o výmere 387 m2, účtovná
hodnota: 1 284, 60 € (38 700 Sk)
Pozemok 9 - 093/05 Rhodyho 3, Bardejov LV Č. 382, par. Č. 1068/1 o výmere 179 m2, účtovná
hodnota: 594, 17 € (17 900 Sk)
Pozemok 9 - 093/05 Rhodyho 4, Bardejov LV Č. 382, par. Č. 1068/2 o výmere 191 m2, účtovná
hodnota: 634 € (19100 Sk)
Pozemok 9 - 093/05 Rhodyho 5, Bardejov LV č. 382, par. Č. 1068/3 o výmere 174 m2, účtovná
hodnota: 577,57 € (17400 Sk)
Pozemok - dvorný trakt 9 - 093/05 Rhodyho 3, Bardejov LV č. 382, par. Č. 1067 o výmere 259 m2,
účtovnáhodnota: 859, 72 € (25 900 Sk)
Pozemok - dvorný trakt 9 - 093/05 Rhodyho 4, Bardejov LV Č. 382, par. č. 1069 o výmere 169 m2,
účtovnáhodnota: 560,97 € (16900 Sk)
Pozemok - dvorný trakt 9 - 093/05 Rhodyho 4, Bardejov LV Č. 382, par. Č. 1070 o výmere 58 m2,
účtovnáhodnota: 258, 91 € (7 800 Sk)
Pozemok - dvorný trakt 9 - 093/05 Rhodyho 5, Bardejov LV Č. 382, par. Č. 1071 o výmere 124 m2,
účtovnáhodnota: 411,60 € (12400 Sk)
Pozemok - dvorný trakt 9 - 093/05 Rhodyho 5, Bardejov LV č. 382, par. Č. 1072 o výmere 111 m2,
účtovnáhodnota: 368,45 € (11100 Sk)
Pozemok 9 - 093/06 Veľká bašta, Bardejov LV Č. 382, par. Č. 710 o výmere 133 m2, účtovná
hodnota: 441,47 € (13 300 Sk)
Pozemok 9 - 093/07 Školská bašta, Bardejov LV Č. 382, par. Č. 965 o výmere 84 m2, účtovná
hodnota:278, 83 € (8 400 Sk)
Pozemok 9 - 093/08 Červená bašta, Bardejov LV Č. 382, par. Č. 645/2 o výmere 43 m2, účtovná
hodnota: 139,41 € (4 200 Sk)
Pozemok 9 - 093/09 Vila Rákoczi, Bardejovské kúpele LV č. 382, par. Č. 4010 o výmere 674 m2,
účtovnáhodnota: 2237,27 € (67400 Sk)
Pozemok 9 - 093/10 II. časť MĽA - Bardejovské kúpele LV Č. 382, par. Č. 3997/1 o výmere 20088
m2, účtovnáhodnota: 44 934, 60 € (1 353 700 Sk)

Hnuteľný majetok spravovaný Šarišským múzeom v Bardejove tvorí hmotný a nehmotný investičný
majetok a ďalší hnuteľný majetok vedený v účtovnej a operatívnej evidencii organizácie so stavom
k 1.4. 2002 v skutočnom fyzickom objeme a účtovnej hodnote 765109,15 €, (23049 678,26 Sk).
Hodnota nehnuteľného investičného majetku: 229245,06 € (6892289 Sk). Spolu: 994352,21 €
(29941 967,26 Sk).



Vecné a finančné vymedzenie majetku k 31.12.2013 je nasledovné:
Hnutel'ný majetok spravovaný Šarišským múzeom v Bardejove tvorí hmotný a nehmotný investičný
majetok a d'alší hnutel'ný majetok vedený v účtovnej a operatívnej evidencii organizácie v súvahe ÚČ
ROPO SFOV 1 - 01 k 31.12.2013, v skutočnom fyzickom objeme a účtovnej hodnote nehnutel'ný
majetok v hodnote 848 043, 27 €, hnutel'ný majetok v hodnote 36 683, 63 €. Spolu 884726,90 €.

Čl. II
l. Ostatné ustanovenie rozhodnutia o zriadení Šarišského múzea v Bardejove a vydaní

zriaďovacej listiny č. KUL - 2002/000153/8 zo dňa 1. apríla 2002 ostávajú nezmenené.

2. Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach a tvorí nedelitel'nú súčasť rozhodnutia.



PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Číslo: 01780/2019/DK-5 Prešov 28. Ol. 2019

Dodatok č. 2

k Rozhodnutiu č. KUL - 2002/000153/8 zo dňa 1. apríla 2002 o zriadení Šarišského múzea
v Bardejove

Úprava zriad'ovacej listiny:

V súlade s § 21 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravujeme zriaďovaciu

listinu nasledovne:

Čl. II Forma hospodárenia

Múzeum je príspevková organizácia. Výsledkami svojho hospodárenia je napojená na rozpočet

Prešovského samosprávneho kraja.

V uvedenom texte sa dopÍňa:

Múzeum je príspevková organizácia. Výsledkami svojho hospodárenia je napojená na rozpočet

Prešovského samosprávneho kraja príspevkom, pričom pre ňu platia finančné vzťahy určené

zriad'ovatel'om v rámci jeho rozpočtu.

ajerský, PhD.
edseda


