
Kultúrne centrum Abova  

bolo zriadené Zriaďovacou listinou Košického samosprávneho kraja č. 3303/2008-RU 

18/34191 zo dňa  19.12.2009  na základe Uznesenia Zastupiteľstva Košického 

samosprávneho kraja č. 522/2008 zo dňa 27.10.2008 na dobu neurčitú od 1.januára 2009. 

Názov:  Kultúrne centrum Abova 

Sídlo:  Bidovce, č.206 

IČO:  42104033 

Forma hospodárenia: Kultúrne centrum Abova  (KCA) je od 1.1.2013 rozpočtovou 

organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet Košického 

samosprávneho kraja. KCA sa riadi zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. 

Predmet činnosti: KCA vykonáva osvetovú činnosť v súlade so zákonom č. 189/2015 Z.z. 

o kultúrno – osvetovej činnosti.  

Predmetom činnosti KCA je najmä:  

a. napomáhanie a usmerňovanie rozvoja kultúry v podmienkach miest a obcí 

b. uchovávanie a zveľaďovanie kultúrnych hodnôt 

c. spolupráca pri výmene kultúrnych hodnôt v rámci cezhraničnej spolupráce 

d. koordinácia kultúrnych aktivít 

e. uskutočňovanie tvorivých aktivít v jednotlivých odboroch a žánroch záujmovej 

a umeleckej činnosti 

f. zabezpečovanie výmeny skúseností z kultúrno – osvetovej práce 

g. uchovávanie, ochraňovanie a sprístupňovanie hodnôt tradičnej ľudovej kultúry 

h. zabezpečovanie úloh informatiky v celom systéme miestnej kultúry, realizácia 

záznamových dokumentov a podieľanie sa na tvorbe registra kultúry a kultúrnych 

aktivít 

ch. spravuje nehnuteľný majetok – stavby, ktoré tvoria areál pamätníka Dargov a hnuteľný 

majetok v rozsahu stanovenom protokolom o odovzdaní a prevzatí ďalšieho zvereného 

majetku číslo 1/2012 

 

Štatutárny orgán: Štatutárnym orgánom KCA je riaditeľ, ktorého na návrh predsedu 

Košického samosprávneho kraja vymenúva a odvoláva Zastupiteľstvo Košického 

samosprávneho kraja. Riaditeľ zastupuje KCA navonok  a je oprávnený konaťv jeho mene vo 

všetkých veciach, týkajúcich sa činnosti KCA v súlade so všeobecne záväznými predpismi, 

touto zriaďovacou listinou a v súlade s uzneseniami Zastupiteľstva Košického samosprávneho 

kraja. 

 

Vecné a finančné vymedzenie majetku: KCA ku dňu zriadenia nemalo zriaďovateľom 

zverený do správy žiadny hnuteľný a nehnuteľný majetok. Avšak od 1. novembra 2012 

spravuje areál Pamätníka víťazstva v Dargovskom priesmyku.  


