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Názov materiálu : NÁVRH ZMENY A DOPLNENIA ZRIAĎOVACEJ LISTINY
SLUŽIEB MESTA PIEŠŤANY, p.o.

Obsah materiálu : Dôvodová správa
Prílohy č.1,2,3
Návrh Zmeny a doplnenia Zriaďovacej listiny Služieb mesta Piešťany,
p.o.

Návrh na uznesenie :
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča
A/ Návrh Zmeny a doplnenia Zriaďovacej listiny Služieb mesta
Piešťany, p. o.
- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

Spracovateľ :

JUDr. Lívia Damboráková, referent Oddelenia právnych
a klientskych služieb MsÚ
JUDr. Erika Studená, právnička SMP, p.o.

Predkladateľ : Ing. Eduard Strapatý, prednosta MsÚ
Dátum vyhotovenia : 12.10.2016

Dôvodová správa
Služby mesta Piešťany boli zriadené ako príspevková organizácia Mesta Piešťany
uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany č. 36/2001 zo dňa 23.02.2001 za účelom
zabezpečenia verejno-prospešných činností a služieb zverených do pôsobnosti mesta.
Podľa § 21 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydá zriaďovateľ
o zriadení právnickej osoby obce, t.j. o zriadení príspevkovej organizácie zriaďovaciu listinu,
ktorá obsahuje:
a) označenie zriaďovateľa,
b) názov príspevkovej organizácie vylučujúci možnosť zámeny s názvom iných
právnických osôb, jej sídlo a identifikačné číslo,
c) formu hospodárenia,
d) dátum zriadenia príspevkovej organizácie,
e) vymedzenie predmetu činnosti,
f) označenie štatutárneho orgánu,
g) vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý je príspevkovej organizácii zverený do
správy pri jej zriadení,
h) určenie doby, na ktorú sa príspevková organizácia zriaďuje.
Podľa § 8 Obchodného zákonníka: „Obchodným menom sa rozumie názov, pod
ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti“.
Podľa § 9 ods. 3 Obchodného zákonníka: „Obchodným menom právnickej osoby,
ktorá sa nezapisuje do obchodného registra, je názov, pod ktorým bola zriadená.“
Podľa § 2ods. 3 prvej vety Obchodného zákonníka: „Sídlom právnickej osoby
a miestom podnikania fyzickej osoby je adresa, ktorá je ako sídlo alebo miesto podnikania
zapísaná v obchodnom registri alebo živnostenskom registri, alebo v inej evidencii
ustanovenej osobitným zákonom.“
Podľa § 60 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon) v znení neskorších predpisov sa do registra zapisujú tieto údaje vrátene ich zmien:
b)obchodné meno; u právnickej osoby aj právna forma,
d) miesto podnikania fyzickej osoby alebo sídlo podnikania právnickej osoby.
Názov a sídlo príspevkovej organizácie, ktoré sú uvedené v Zriaďovacej listine
(príloha č. 1) znejú:
Názov organizácie: Služby mesta Piešťany (ďalej SMP)
Sídlo organizácie: Piešťany, Valová ulica č. 1919/44, PSČ 921 39
Služby mesta Piešťany sú zapísané v Živnostenskom registri Okresného úradu
v Piešťanoch pod číslom živnostenského registra 204-10153 (príloha č. 2). Obchodné meno
a sídlo zapísané živnostenskom registri znejú:
Obchodné meno:
Služby Mesta Piešťany
Sídlo:
921 01 Piešťany, Valová 1919/44

Na Potvrdení Štatistického úradu SR o pridelení identifikačného čísla (IČO)
a identifikácií v Štatistickom registri v údajoch o organizácii (príloha č.3)
sú uvedené nasledovné informácie:
Názov:
Služby mesta Piešťany
Adresa sídla:
Valová 44, 921 01 Piešťany
Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa píše bez medzier.
Z dôvodu uvedeného nesúladu zapisovaných údajov ako i z dôvodu potreby
aktualizovať zoznam hlavných i podnikateľských (vedľajších) činností organizácie, a to
vypustením činností, ktoré Služby mesta Piešťany už nevykonávajú a upresnením alebo
doplnením jednotlivých činností, ktoré Služby mesta Piešťany vykonávajú, navrhujeme
nasledovnú zmenu a doplnenie Zriaďovacej listiny Služieb mesta Piešťany:
Zriaďovacia listina Služieb mesta Piešťany v znení zmien a doplnení, ktoré boli
schválené uzneseniami Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany č. 36/2001, 49/2002,
128/2002, 94/2004, 85/2009, 29/2010 a 101/2011 sa mení a dopĺňa nasledovne (tučným sú
vyznačené zmeny):
1. Za tučným nadpisom „zriaďuje“ sa nahrádza znenie názvu organizácie, sídla
organizácie a identifikačného čísla organizácie nasledovným znením:
Názov organizácie:

Služby mesta Piešťany

Sídlo organizácie:

Valová 1919/44, 921 01 Piešťany

Identifikačné číslo organizácie:

37834240

2. Znenie tretej vety umiestenej v odseku pod nadpisom „Vymedzenie základných
verejnoprospešných činností resp. funkcií (základné poslanie organizácie)“ sa vypúšťa.
Znenie druhej vety sa nahrádza nasledovným znením:
Príspevková organizácia svoju činnosť koordinuje a pri jej výkone spolupracuje
s jednotlivými oddeleniami Mestského úradu.
3.Bod 1.1. sa dopĺňa o lokálne opravy poškodených častí miestnych komunikácií ako
aj o ďalšie stavebné súčasti, ktoré Služby mesta Piešťany spravujú a udržiavajú a z uvedeného
dôvodu sa nahrádza znením:
1.1. Správa, údržba, čistenie a lokálne opravy poškodených častí miestnych
komunikácií a účelových komunikácií vo vlastníctve mesta, vrátane ich stavebných súčastí,
ako sú čakárne mestskej autobusovej dopravy, výlepové plochy, zvislé a vodorovné dopravné
značenie, zverené zábradlia pri komunikáciách,dažďové kanalizačné vpuste, ORL
a žľaby, schody, priechody pre chodcov a pod., zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti
miestnych komunikácií a účelových komunikácií vo vlastníctve mesta v zmysle zákona č.
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách.

4. Bod 1.2. sa rozširuje o špecifikáciu zelene mesta, ktorú Služby mesta Piešťany
spravujú a udržiavajú, a to o verejnú zeleň, vyhradenú zeleň pohrebísk, mobilnú zeleň,
a dopĺňa sa správu a údržbu mestského mobiliáru a obnovutrávnatých plôch a ktorý bod. 1.2.
po doplnení znie:
1.2. Správa a údržba zelene mesta(verejná zeleň, vyhradená zeleň pohrebísk,
mobilná zeleň), vrátane jej stavebných súčastí ako sú ihriská, pieskoviská, fontány, záhradná
architektúra, sochy, pamätníky, mestský mobiliár a obnova trávnatých plôch.
5. Bod 1.3. sa dopĺňa o správu a údržbu osvetlenia priechodov pre chodcov a
vianočnej svetelnej výzdoby a po doplnení znie:
1.3. Správa a údržba verejného osvetlenia, cestnej svetelnej signalizácie, osvetlenia
priechodov pre chodcov a vianočnej svetelnej výzdoby.

6. Bod 1.7. sa nahrádza nasledovným znením:
1.7. Správa a údržba mestských skleníkov a parenísk, dopestovanie rastlinného
materiálu pre potreby mestských výsadieb.
7. Bod 1.12., ktorý znie „Ochrana a údržba zvereného majetku“ sa vypúšťa, a to
z dôvodu, že správou majetku je mesta súhrn oprávnení alebo povinností správcu k tej časti
majetku, ktorú mu mesto zverilo do správy alebo ktorú správca nadobudol vlastnou
činnosťou.K povinnostiam správcu patrí i ochrana majetku zvereného do správy.
8. Bod 1.13. sa z dôvodu vypustenia bodu 1.12., označuje ako 1.12 a po doplnení
konkrétneho spôsobu realizácie slávnostnej výzdoby mesta – vlajková výzdoba, vianočná
výzdoba, kvetinová výzdoba znie:
1.12. Realizácia slávnostnej výzdoby mesta (vlajková výzdoba, vianočná výzdoba,
kvetinová výzdoba) počas štátnych sviatkov a iných významných príležitostí, podľa
požiadaviek orgánov mesta.
9. Bod 1.14., ktorý znie: „Zabezpečenie využívania športovísk na telovýchovnú
činnosť obyvateľov mesta“ sa vypúšťa z dôvodu jeho neaktuálnosti.
10. Doterajšie označenie bodov 1.15. až 1.19. sa z dôvodu vypustenia bodu 1.12.
a bodu 1.14. posúvajú o dve čísla nadol, t.j. pôvodne označený bod 1.15. sa označuje ako
1.13, pôvodne označený bod 1.16. sa označuje ako 1.14., pôvodne označený bod 1.17. sa
označuje ako 1.15. a pôvodne označený bod 1.18. sa označuje ako 1.16.
11.Bod. 1.13.sa mení z dôvodu nesprávneho výrazu „zhodnocovanie biologicky
rozložiteľného odpadu“ ktorým je zložitý riadený proces a ktorého výsledkom je premena
organickej hmoty odpadov na humusové látky a ktorý biologicky rozložiteľný odpad Služby
mesta Piešťany nezhodnocujú a ktorý po zmene znie:
1.13. Zber a úprava biologicky rozložiteľného odpadu z údržby zelene v meste
a odvoz biologicky rozložiteľného odpadu za účelom jeho ďalšieho zhodnotenia.

12. Pod nadpisom Základný účel, bod 2/ Podnikateľská činnosť sa celá znenie bodu 2
nahrádza znením:
2/ Podnikateľská činnosť (vedľajšia činnosť)
2.1. Prevádzkovanie a údržba mestských trhovísk a sociálnych zariadení
2.2. Realizácia, budovanie a údržba okrasných výsadieb a verejnej zelene
2.3. Reklamná a propagačná činnosť
2.4. Prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá
2.5. Rozkopávky komunikácií pre inžinierske siete a ich uvedenie do pôvodného stavu
2.6. Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb
2.7. Prenájom motorových vozidiel
2.8. Prenájom strojov, prístrojov a zariadení
2.9. Upratovacie práce
2.10. Výkopové, zemné a búracie práce
2.11. Prenájom stánkov na trhoviskách
2.12. Prevádzkovanie pohrebiska
2.13. Prevádzkovanie pohrebnej služby
2.14. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
v rozsahu
voľných živností.
13. Pod nadpisom Hospodárenie organizácie saz dôvodu, že Zásady o nájme
nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Piešťany ako i nájomná zmluva č. 466030 zo dňa
02.01.2004 boli pred niekoľkými rokmi zrušené ako i z dôvodu, že Služby mesta Piešťany
spravujú majetok im zverený do správy na základe písomných Protokolov o zverení (prípadne
Protokolov o odňatí) hnuteľného i nehnuteľného majetku mesta do správy príspevkovej
organizácie, ktorých je už teraz veľký počet a ktoré nie sú v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov obligatórnou súčasťou zriaďovacej listiny, nahrádza novým znením,
ktoré znie:
Organizácia hospodári v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Zásad
o hospodárení s majetkom mesta Piešťany schválených Mestským zastupiteľstvom
mesta Piešťany.
Zriaďovateľ zveruje a odníma majetok mesta Piešťany do/zo správy Služieb
mesta Piešťany na základe písomných Protokolov o zverení/odňatí majetku mesta
Piešťany do/zo správy Služieb mesta Piešťany.
14.Pod nadpisom Hospodárenie organizácie, druhý odsek sa celé znenie nahrádza
znením:
Vecné a finančné vymedzenie majetku v správe príspevkovej organizácie ku dňu 07.10.2016:
013 – Software: ..................................................
13.450,50 EUR
019 – Ostatný DNM:...........................................
16.145,94 EUR
021 – Stavby: ......................................................
25.756.181,41 EUR
022 – Samostatné HV a súbory HV:....................
1.358.902,33 EUR
023 – Dopravné prostriedky: ...............................
1.479.284,42 EUR
031 – Pozemky: ...................................................
3.221.778,73 EUR
032 – Umelecké diela: .........................................
398.042,08 EUR

Návrh
Mesto Piešťany, SNP č.3, 921 45 Piešťany

Zmena a doplnenie Zriaďovacej listiny Služieb mesta Piešťany, p. o.
„Zriaďovacia listina Služieb mesta Piešťany, príspevková organizácia, v znení zmien
a doplnení, ktoré boli schválené uzneseniami Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany
č.36/2001, 49/2002, 128/2002, 94/2004, 85/2009, 29/2010 a 101/2011, sa mení a dopĺňa
nasledovne :
1. Názov organizácie, sídlo organizácie a identifikačné číslo organizácie sa nahrádza
nasledovným znením :
Názov organizácie:
Služby mesta Piešťany
Sídlo organizácie:
Valová 1919/44, 921 01 Piešťany
Identifikačné číslo organizácie: 37834240
2. Pod nadpisom „Vymedzenie základných verejnoprospešných činností resp. funkcií
(základné poslanie organizácie):
- znenie druhej vety sa nahrádza nasledovným znením:
Príspevková organizácia svoju činnosť koordinuje a pri jej výkone spolupracuje
s jednotlivými oddeleniami Mestského úradu.
3. Základný účel: 1/Hlavná činnosť sa mení v bodoch 1.1.; 1.2.;1.3.;1.7.; 1.12.; 1.13.;1.14.;
1.16. nasledovne:
-bod 1.1.sa nahrádza nasledovným znením:
Správa, údržba, čistenie a lokálne opravy poškodených častí miestnych komunikácií
a účelových komunikácií vo vlastníctve mesta, vrátane ich stavebných súčastí, ako sú čakárne
mestskej autobusovej dopravy, výlepové plochy, zvislé a vodorovné dopravné značenie,
zverené zábradlia pri komunikáciách, dažďové kanalizačné vpuste, ORL a žľaby,
schody, priechody pre chodcov a pod., zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti miestnych
komunikácií a účelových komunikácií vo vlastníctve mesta v zmysle zákona č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č.
35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách.
-bod 1.2.sa nahrádza nasledovným znením:
Správa a údržba zelene mesta (verejná zeleň, vyhradená zeleň pohrebísk, mobilná
zeleň), vrátane jej stavebných súčastí ako sú ihriská, pieskoviská, fontány, záhradná
architektúra, sochy, pamätníky, mestský mobiliár a obnova trávnatých plôch.
-bod 1.3.sa nahrádza nasledovným znením:
Správa a údržba verejného osvetlenia, cestnej svetelnej signalizácie, osvetlenia
priechodov pre chodcov a vianočnej svetelnej výzdoby.
-bod 1.7.sa nahrádza nasledovným znením:
Správa a údržba mestských skleníkov a parenísk, dopestovanie rastlinného
materiálu pre potreby mestských výsadieb.
-bod 1.12.sa vypúšťa

-bod 1.13.sa nahrádza nasledovným znením:
Realizácia slávnostnej výzdoby mesta (vlajková výzdoba, vianočná výzdoba,
kvetinová výzdoba) počas štátnych sviatkov a iných významných príležitostí, podľa
požiadaviek orgánov mesta.
-bod 1.14.sa vypúšťa
-bod 1.16. sa nahrádza nasledovným znením:
Zber a úprava biologicky rozložiteľného odpadu z údržby zelene v meste a odvoz
biologicky rozložiteľného odpadu za účelom jeho ďalšieho zhodnotenia.
Doterajšie označenie bodov 1.15. až 1.18. sa z dôvodu vypustenia bodu 1.12. a bodu 1.14.
posúvajú o dve čísla nadol, t.j. pôvodne označený bod 1.13. sa označuje ako 1.12, pôvodne
označený bod 1.15. sa označuje ako 1.13., pôvodne označený bod 1.16. sa označuje ako 1.14.
a pôvodne označený bod 1.17. a 1.18. sa označujú ako body 1.15. a 1.16.
3. Základný účel: 2/ Podnikateľská činnosť (vedľajšia činnosť) sa celé znenie nahrádza
nasledovným znením:
2.1. Prevádzkovanie a údržba mestských trhovísk a sociálnych zariadení
2.2. Realizácia, budovanie a údržba okrasných výsadieb a verejnej zelene
2.3. Reklamná a propagačná činnosť
2.4. Prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá
2.5. Rozkopávky komunikácií pre inžinierske siete a ich uvedenie do pôvodného stavu
2.6. Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb
2.7. Prenájom motorových vozidiel
2.8. Prenájom strojov, prístrojov a zariadení
2.9. Upratovacie práce
2.10. Výkopové, zemné a búracie práce
2.11. Prenájom stánkov na trhoviskách
2.12. Prevádzkovanie pohrebiska
2.13. Prevádzkovanie pohrebnej služby
2.14. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu
voľných živností.

4. Pod nadpisom Hospodárenie organizácie sa celé znenie nahrádza nasledovným znením:
Organizácia hospodári v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Zásad
o hospodárení s majetkom mesta Piešťany schválených Mestským zastupiteľstvom
mesta Piešťany.
Zriaďovateľ zveruje a odníma majetok mesta Piešťany do/zo správy Služieb
mesta Piešťany, p.o. na základe písomných Protokolov o zverení/odňatí majetku mesta
Piešťany do/zo správy Služieb mesta Piešťany, p.o.
Vecné a finančné vymedzenie majetku v správe príspevkovej organizácie ku dňu
07.10.2016:
013 – Software: ..................................................

13.450,50 EUR

019 – Ostatný DNM:...........................................

16.145,94 EUR

021 – Stavby: ......................................................

25.756.181,41 EUR

022 – Samostatné HV a súbory HV:....................

1.358.902,33 EUR

023 – Dopravné prostriedky: ...............................

1.479.284,42 EUR

031 – Pozemky: .................................................

3.221.778,73 EUR

032 – Umelecké diela: ...........................................

398.042,08 EUR

Iné ustanovenia Zriaďovacej listiny zostávajú nezmenené.“
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany č. ....... zo dňa ........

V Piešťanoch, dňa ....

Miloš Tamajka, M.B.A.
primátor mesta Piešťany

