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Návrh na uznesenie:

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča
A/ Návrh prevádzky majetku nadobudnutého z nenávratného
finančného príspevku v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC111-201611 – Triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie
biologicky rozložiteľného odpadu a mechanicko-biologickú
úpravu komunálnych odpadov za účelom prevádzkovania
kompostárne v meste Piešťany Službami mesta Piešťany na
obdobie nepresahujúce 10 rokov.
-

schváliť
schváliť s pripomienkami poslancov

B/ Návrh Zmeny a doplnenia Zriaďovacej listiny Služieb mesta
Piešťany zmenou bodu 1. 14. a 1.17. v článku 1/ Hlavná
činnosť
-

schváliť
schváliť s pripomienkami poslancov
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právneho

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 okrem iného obsahuje: vymedzenie predmetu činnosti.
Mesto Piešťany na základe výzvy na predkladanie projektov pre konečného prijímateľa,
v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Špecifický cieľ: 310010010-1.1.1
Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie
a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov, č. výzvy OPKZP-PO1-SC111-201611 – Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameraná na triedený
zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a mechanickobiologickú úpravu komunálnych odpadov, uzatvorilo Zmluvu o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2016-11/43 zo dňa 19.04.2017 na realizáciu
projektu Vybudovanie kompostárne v meste Piešťany. Za účelom prevádzky majetku
nadobudnutého z nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC1112016-11, t.j. kompostárne je navrhovaná zmena Zriaďovacej listiny 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, 101/2011, 208/2016 a
85/2019 (ďalej aj len zriaďovacia listina).
S poukazom na vyššie uvedené, týmto materiálom navrhujeme zmeniť zriaďovaciu listinu
za účelom prevádzkovania kompostárne v meste Piešťany Službami mesta Piešťany
na obdobie nepresahujúce 10 rokov, a to v nasledovnom rozsahu:
1. Základný účel: 1/Hlavná činnosť sa mení v bodoch 1.14 a 1.17.
-

bod 1.14. sa nahrádza novým znením:
Zber a úprava biologicky rozložiteľného odpadu z údržby zelene mesta.

-

bod 1.17 sa nahrádza novým znením:
Prevádzkovanie Zberného dvora mesta Piešťany a Kompostárne mesta Piešťany.

Návrh

Mesto Piešťany, SNP č. 3, 921 45 Piešťany

Zmena 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, 101/2011, 208/2016, 85/2019 a ..../2020 sa mení a dopĺňa
nasledovne :
1. Základný účel: 1/Hlavná činnosť sa mení v bodoch 1.14 a 1.17.
-

bod 1.14. sa nahrádza novým znením:
Zber a úprava biologicky rozložiteľného odpadu z údržby zelene mesta.

-

bod 1.17 sa nahrádza novým znením:
Prevádzkovanie Zberného dvora mesta Piešťany a Kompostárne mesta Piešťany.

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

V Piešťanoch dňa ....

Mgr. Peter Jančovič, PhD.
primátor mesta Piešťany

Úplné znenie Zriaďovacej listiny Služieb mesta Piešťany
v znení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany
č. 36/2001, 49/2002, 128/2002, 94/2004, 85/2009, 29/2010, 101/2011, 208/2016, 85/2019 a
.../2020

Zriaďovateľ:

Mesto
Piešťany
prostredníctvom
Mestského
zastupiteľstva mesta Piešťany, ako orgánu príslušného
podľa § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a zákona č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

zriaďuje
Názov organizácie:

Služby mesta Piešťany

Sídlo organizácie:

Valová 1919/44, 921 01 Piešťany

Identifikačné číslo organizácie:

37834240

Forma hospodárenia:

Príspevková organizácia

Dátum zriadenia:

1. júla 2001 na dobu neurčenú
Uznesením MsZ č. 36/2001 zo dňa 23. februára 2001

Vymedzenie základných verejnoprospešných činností resp. funkcií (základné poslanie
organizácie)

Mesto Piešťany prostredníctvom Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany zriaďuje
príspevkovú organizáciu mesta – Služby mesta Piešťany, za účelom zabezpečenia
verejnoprospešných činností a služieb zverených do pôsobnosti mesta podľa § 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, financovaných v súlade so
zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Príspevková organizácia svoju činnosť
koordinuje a pri jej výkone spolupracuje s odbornými útvarmi MsÚ. Túto organizáciu
kontroluje a metodicky riadi príslušný útvar MsÚ v súlade so zákonom o obecnom zriadení
a organizačným poriadkom.

Základný účel:
1/ Hlavná činnosť
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.
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.
1.3. Správa a údržba verejného osvetlenia, cestnej svetelnej signalizácie, osvetlenia
priechodov pre chodcov a vianočnej svetelnej výzdoby.
1.4. Správa a údržby mestských športovo-rekreačných zariadení.
1.5. Správa a údržba mestských cintorínov a domov smútku.
1.6. Správa s údržba mestských trhovísk.
1.7. Správa a údržba mestských skleníkov a parenísk, dopestovanie rastlinného materiálu pre
potreby mestských výsadieb.
1.8. Správa a údržba mestských verejných parkovísk a odstavných plôch.
1.9. Správa a údržba mestských verejných WC.
1.10. Správa a údržba mostových jednotiek a lávok.
1.11. Údržba drevín v areáloch škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta.
1.12. Realizácia slávnostnej výzdoby mesta (vlajková výzdoba, vianočná výzdoba, kvetinová
výzdoba) počas štátnych sviatkov a iných významných príležitostí, podľa požiadaviek
orgánov mesta.
1.13.Zabezpečenie revíznych kontrol na technických zariadeniach v zmysle platných STN
a všeobecne záväzných právnych predpisov.

1.14.Zber a úprava biologicky rozložiteľného odpadu z údržby zelene mesta.
1.15.Zabezpečenie činností vo vlastnej organizácii: komplexná ekonomická agenda,
zásobovanie, stravovanie zamestnancov, strážna služba, doprava a pod.
1.16. Plní ďalšie úlohy, ktorými organizáciu zriaďovateľ poverí.
1.17. Prevádzkovanie Zberného dvora mesta Piešťany a Kompostárne mesta Piešťany.

2/ Podnikateľská 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.
2.15. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom.
Štatutárny orgán organizácie:
Štatutárnym orgánom Služieb mesta Piešťany je riaditeľ, ktorého na návrh primátora
vymenúva a odvoláva Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany.

Riaditeľ organizácie koná v mene organizácie navonok tak, že k názvu organizácie pripojí
svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.
Zástupca riaditeľa: zástupcu riaditeľa menuje a odvoláva riaditeľ Služieb mesta Piešťany.
Koná len vo veciach vymedzených v organizačnom poriadku. Zástupca nemôže konať
v majetkovoprávnych a pracovnoprávnych vzťahoch.
Hospodárenie organizácie:
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.

Vecné a finančné vymedzenie majetku v správe príspevkovej organizácie ku dňu
31.12.2019:
013 – Software :

13.450,50 €

018 – Drobný DlNM :

3 064,82 €

019 – Ostatný DlNM :

38 615,94 €

021 – Stavby :

27 932 925,82 €

022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory HV :

1 741 110,68 €

023 – Dopravné prostriedky :

1 616 049,04 €

028 – Drobný DlHM :
031 – Pozemky :
032 – Umelecké diela :

200 342,71 €
3 214 157,41 €
437 924,08 €

V Piešťanoch dňa ...................2020

_________________________
Mgr. Peter Jančovič, PhD.
primátor mesta Piešťany

