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ZRIAĎOVACIA LISTINA 
 
 
 

 
Zriaďovateľ:   Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne 

Názov organizácie:  Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 

    (skrátený názov „HNM v Prievidzi“ možno používať pre internú 

     potrebu) 

Sídlo organizácie:  Košovská cesta 9, 971 01  Prievidza 

Identifikačné číslo:  34059130 

Forma hospodárenia:  príspevková organizácia 

Dátum zriadenia:  1. január 1985 

 
 

Čl. I 
 

 
1. Hornonitrianske múzeum v Prievidzi so sídlom Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza 

(ďalej len múzeum) je špecializovaná právnická osoba zriadená Trenčianskym 
samosprávnym krajom, ktorej základným poslaním je na základe prieskumu 
a vedeckého výskumu cieľavedome zhromažďovať, ochraňovať, vedecky a odborne 
zhodnocovať spracovávať hmotné dokumenty so zameraním na múzejnú 
dokumentáciu vývoja prírody a spoločnosti v oblasti pôsobenia v regióne hornej 
Nitry, tieto sprístupňovať verejnosti a využívať vo verejnom záujme. 

 
 

2. V rámci hlavného poslania múzeum plní ako predmet svojej činnosti najmä tieto 
úlohy: 

 
a) na základe vedeckých a múzejných výskumov buduje zbierkový fond hmotných 

dokumentov o prírode a spoločnosti, ktoré tvoria súčasť kultúrneho dedičstva,  
b) eviduje a dokumentuje zbierkový fond a spolupracuje pri budovaní centrálnej 

evidencie múzejných zbierok v Slovenskej republike, 
c) buduje odbornú knižnicu, dokumentáciu a archív, ktoré tvoria primárnu bázu 

pre odborné determinovanie a prezentáciu zbierkových predmetov, zbierok 
a múzejných fondov, 



d) ochraňuje, odborne spracováva, reštauruje, spravuje a sprístupňuje zbierkový 
fond, ktorý je majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja, spolu so 
sprievodnou dokumentáciou, 

e) prostredníctvom edičnej, vydavateľskej, propagačnej a popularizačnej činnosti 
zverejňuje výsledky svojej práce, 

f) rieši vlastné výskumné úlohy a podieľa sa na vedecko-výskumnej práci iných 
inštitúcií, 

g) zbierkové fondy prezentuje expozičnou a výstavnou činnosťou v rámci 
Slovenskej republiky a v zahraničí. Vystavuje exponáty a prijíma výstavy iných 
právnických a fyzických osôb, 

h) poskytuje informačné, poradenské a ďalšie odborné služby v súlade so svojim 
poslaním a zameraním, 

i) nadväzuje priame vzťahy s inými právnickými a fyzickými osobami doma 
i v zahraničí, 

j) vykonáva mimo výstavnú kultúrno-výchovnú činnosť umeleckého a kultúrno-
spoločenského charakteru a podieľa sa na takejto činnosti iných subjektov, 

k) zabezpečuje predaj suvenírov a iných drobných predmetov súvisiacich 
s poslaním a charakterom organizácie, 

l) poskytuje sprievodcovské služby v expozičných a výstavných priestoroch 
múzea, 

m) vykonáva reklamné a propagačné aktivity, súvisiace so zabezpečením akcií, 
ktorých je organizátorom alebo spoluorganizátorom. 

 
 
 

Čl. II 
 

1. Múzeum je príspevková organizácia, ktorá je na rozpočet Trenčianskeho 
samosprávneho kraja zapojená príspevkom. Platia pre ňu finančné vzťahy určené 
zriaďovateľom v rámci jeho rozpočtu. 

 
2. Múzeum vo vlastnom mene nadobúda práva a zaväzuje sa odo dňa svojho zriadenia. 

 
 
 

Čl. III 
 

1. Múzeum spravuje majetok, ktorý mu bol zverený do správy zriaďovateľom 
a majetok, ktorý nadobudne svojou činnosťou. 

 
2. Vecné a finančné vymedzenie podstaty majetku, ktorý má múzeum v práve po 

prechode zriaďovateľskej pôsobnosti zo štátu na zriaďovateľa s účinnosťou od 1. 4. 
2002, vyplýva z delimitačného protokolu, ktorého súčasťou je účtovná závierka, 
vrátane výkazov k 31.3.2002.  

 
 
 



Čl. IV 
 

1. Štatutárnym orgánom múzea je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva 
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

 
2. Štatutárny orgán riadi činnosť múzea a v súlade so zriaďovacou listinou zodpovedá za 

činnosť organizácie. 
 

3. Riaditeľ zastupuje príspevkovú organizáciu navonok. 
 

4. Organizačnú štruktúru, náplň činnosti jednotlivých pracovísk a vzájomné vzťahy 
medzi nimi upravuje organizačný poriadok zariadenia, ktorý vydáva štatutárny orgán 
po predchádzajúcom schválení Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

 
 
 
 

Čl. V 
 

Múzeum sa zriaďuje na dobu neurčitú. 
 
 
 
 

Čl. VI 
 

Múzeum bolo zriadené s účinnosťou od 1.1.1985 pod názvom Hornonitrianske múzeum 
v Prievidzi na základe rozhodnutia Plenárneho zasadnutia Okresného národného výboru 
v Prievidzi zo dňa 26.júna 1984, číslo 63/84, ako stredisko múzejnej a vlastivednej práce 
v okrese Prievidza – v regióne Horná Nitra. 
 
Po prechode zriaďovateľskej funkcie na Ministerstvo kultúry SR s účinnosťou od 19.12.1990 
podľa zákona č. 518/1990 Zb., ministerstvo vydalo štatút múzea pod číslom:MK 
1566/91/OKMG zo dňa 1.4.1991. 
 
Rozhodnutím Ministerstva kultúry SR číslo: MK – 2000/1993-1 zo dňa 16.12.1993 bola 
múzeu vydaná zriaďovacia listina, ktorou bolo vymedzené základné poslanie a predmet 
činností a bol zmenený názov na Hornonitrianske múzeum. 
 
S účinnosťou od 1.7.1996 bolo múzeum začlenené do Hornonitrianskeho kultúrneho centra 
so sídlom v Prievidzi zriadeného na základe rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej 
republiky č. MK – 2369/1996-1 zo dňa 28. júna 1996 o zriadení regionálneho kultúrneho 
centra v Prievidzi- Hornonitrianskeho kultúrneho centra. 
 
S účinnosťou od 1.4.1999 na základe rozhodnutia Krajského úradu v Trenčíne číslo 
99/00109-4 zo dňa 22.3.1999 a so súhlasom Ministerstva financií SR číslo 1861/1999-42 zo 
dňa 3.3.1999 zaniklo Hornonitrianske kultúrne centrum so sídlom v Prievidzi rozdelením na 



štyri samostatné kultúrne organizácie s plno právnou subjektivitou a múzeu bola vydaná 
Krajským úradom v Trenčíne zriaďovacia listina č. 99/00109-9 zo dňa 24.3.1999. 
 
Dodatkom č. 1 k zriaďovacej listine vydaným Krajským úradom v Trenčíne dňa 18.7.2000 
pod č.: 2000/00065 – 2 sa zmenilo sídlo organizácie na Nová ulica č. 4, 971 01 Prievidza. 
 
S účinnosťou od 1.4.2002 je zriaďovateľom múzea Trenčiansky samosprávny kraj. Na základe 
tejto skutočnosti vydal nový zriaďovateľ rozhodnutím číslo 6/2002 zo dňa 1.4.2002 
zriaďovaciu listinu, ktorou bol zmenený názov na Hornonitrianske múzeum v Prievidzi. 
 
Dodatkom č. 1 k zriaďovacej listine vydaným Trenčianskym samosprávnym krajom dňa 17. 
mája 2005 pod č.: T/2005/03020 sa zmenilo sídlo organizácie na Košovská cesta 9, 971 01 
Prievidza. 
 
Úplné znenie zriaďovacej listiny bolo schválené Zastupiteľstvom Trenčianskeho 
samosprávneho kraja dňa 27. júna 2007, uznesením číslo 273/2007. 
 
 
 
 
 
Trenčín jún 2007 

 
 


