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Z a k l a d a t e ľ s k á    z m l u v  a 

 

Zakladajúci členovia: 

1) Prešovský samosprávny kraj 

So sídlom:  Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 

IČO:   37780475 

Zastúpený:  MUDr Petrom Chudíkom 

                      predsedom samosprávneho kraja 

 

2) Mesto Prešov 

So sídlom:  Hlavná 73, 080 01 Prešov 

IČO:   00327646 

Zastúpené:  Ing. Andreou Turčanovou 

                        primátorkou mesta Prešov 

 

 

Uzatvárajú 

túto zmluvu o založení záujmového združenia právnických osôb ( ďalej len „združenie“ ) 

 

Článok I. 

Účel 

 

1) Zmluvné strany zakladajú združenie za účelom: 

 

a) Vybudovania kreatívneho centra na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu 

(ďalej aj „KKP“) v Prešovskom kraji pre oblastí kultúrneho jadra (výtvarné umenie, 

scénické umenie a kultúrne dedičstvo), kultúrneho priemyslu (hudba, audiovízia 

a multimédiá, literatúra a tlač), ako aj kreatívneho priemyslu (dizajn, architektúra a 

reklama), 

 

b) Koordinácie všetkých aktivít, vrátane poskytovania finančnej a nefinančnej podpory, 

na regionálnej a miestnej úrovni Prešovského kraja a regiónu tak, aby boli finančné 

prostriedky čerpané efektívne a posilnil sa kreatívny potenciál regiónu a podporil sa 

turistický ruch, 

c) Podpory transformácie a posilňovania princípov dobrého riadenia v kultúrnej oblasti k 

modernému, súčasnému pohľadu na kultúru ako zdroja kreativity, inovácií a rozvoja v 

kontexte využitia zdrojov EÚ  na Slovensku, 

 

d) Uvedenia konceptu kreatívnej ekonomiky do stratégie ekonomického rozvoja 

Prešovského kraja, vrátane začlenenia kultúrneho a kreatívneho priemyslu do rôznych 

programov určených na podporu podnikania a regionálneho rozvoja. 
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2) Predmet činnosti združenia: 

a) štruktúrovaná podpora rozvoja kultúry a kreativity na všetkých úrovniach, 

 

b) aktívne prispievanie k regionálnemu rozvoju prostredníctvom podpory inovácií a 

ekonomického rastu odvetví kultúrneho a kreatívneho priemyslu, 

 

c) prijímanie grantov, dotácií, darov a sponzorských príspevkov v súlade s účelom 

združenia, 

 

d) poskytovanie finančnej a nefinančnej podpory subjektom pôsobiacim v kultúrnom 

a kreatívnom priemysle, 

 

e) zabezpečenie zhodnotenia a dlhodobej prevádzky nehnuteľností zverených do správy, 

 

f) prenájom priestorov a technológií v súlade s účelom združenia, 

 

g) koordinácia prác na príprave programov, projektov a ďalších dokumentov  a zadávania 

týchto externým firmám a konzultantom, 

 

h) zabezpečenie poskytovania konzultačných služieb súvisiacich s prípravou a realizáciou 

programov a projektov zameraných na rozvoj kreatívneho potenciálu subjektov KKP, 

 

i) podpora vytvoreniu systému celoživotného vzdelávania profesionálov v kultúrnom a  

kreatívnom priemysle v oblastiach, ktoré napomôžu lepšiemu zhodnocovaniu ich 

zručností na trhu, 

 

j) organizovanie školení, realizácia praktických aktivít zameraných na regionálny rozvoj, 

podporu zamestnanosti v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu a propagácia 

regiónu, 

 

k) výkon sprostredkovateľskej, vydavateľskej, propagačnej a reklamnej činnosti v rozsahu 

a v súlade so svojím poslaním, 

 

l) výstavno-prezentačná činnosť a sprostredkovanie predaja produktov KKP v súlade so 

svojím poslaním, 

 

m) podieľanie sa na podpore exportu a internacionalizácie kultúrneho a kreatívneho 

priemyslu, 

 

n) spolupráca so slovenskými aj zahraničnými organizáciami a inštitúciami, ktoré majú 

záujem pomôcť naplniť poslanie a ciele združenia (aj formou členstva v nich), 

 

o) podieľanie sa na príprave strategických dokumentov, 

 

p) príprava projektov v súlade so strategickými dokumentmi Európskej únie, Vlády SR. 
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                                                                                   Článok II.                                                                                                                          

                                                                                     Názov 

 

1) Názov združenia je :    „Prešovská kreatívna fabrika“  

2) Združenie môže používať skratku názvu : PKF 

3) Názov združenia v cudzom jazyku : 

- anglicky: Prešov Creative Factory 

 

 

Článok III. 

Sídlo 

 

1) Sídlo združenia: Nám. mieru 2, 080 01 Prešov 

 

 

Článok IV. 

Právna forma 

 

1) Zakladajúci členovia sa dohodli, že zakladajú združenie právnických osôb podľa  § 20 f a násl. 

Občianskeho zákonníka. 

 

 

Článok V. 

Doba 

 

1) Združenie sa zakladá na dobu neurčitú. 

 

 

Článok VI. 

Stanovy 

 

1) Zmluvné strany v deň podpísania tejto zmluvy prijali stanovy združenia, ktoré tvoria             

prílohu zmluvy. 

2) Stanovy konkrétnejšie upravujú vzájomné práva a povinnosti členov združenia. 

 

 

Článok VII. 

Konanie 

 

1) V mene združenia je oprávnená konať riaditeľka. 

2) Prvou riaditeľkou je:          PhDr. Janette Langová, MBA 

                                              trvale bytom: 080 01 Prešov, Vajanského 15 
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3) Návrh na zápis do registra záujmových združení právnických osôb vedeného príslušným 

krajským úradom podá 

                                                             PhDr. Janette Langová, MBA                                                

                                               trvale bytom: 080 01 Prešov, Vajanského 15, 

ktorá je oprávnená uskutočniť aj ďalšie právne úkony spojené s registráciou združenia. 

 

Článok VIII. 

Špecifické ustanovenia 

 

1) Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja schválilo založenie združenia uznesením 

.................................prijatým na ................zasadnutí dňa ............... . 

2) Zastupiteľstvo mesta Prešov schválilo založenie združenia uznesením .................. prijatým na 

.................. zasadnutí  dňa ........... . 

 

 

Článok IX. 

Všeobecné ustanovenia 

 

1) Zakladatelia združenia ani jeho štatutárny orgán nemajú zákonnú povinnosť oznamovať 

registrovanému úradu prijatie nových členov do združenia.  

2) Zmluvu možno meniť a dopĺňať písomným dodatkom podpísaným zmluvnými stranami. 

3) Vzťahy neupravené touto zmluvou a stanovami združenia sa riadia Občianskym zákonníkom 

a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

4) Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch. Každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie 

a dva rovnopisy budú predložené ako príloha k návrhu na registráciu združenia. 

5) Zmluvné strany obsahu zmluvy porozumeli, vyhlasujú, že zmluva bola uzavretá podľa ich 

právnej a slobodnej vôle, na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

 

 

V Prešove dňa............................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ...................................................                                      ................................................ 

 

MUDr. Peter Chudík                                                      Ing. Andrea Turčanová 

        


