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NÁVRH  UZNESENIA 
 
 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - KARLOVA VES 
 
 
 

A) 
zriaďuje 

 
v zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. h) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislave s účinnosťou od 01.07.2016 príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné 
služby Karlova Ves so sídlom Námestie sv. Františka 8, Bratislava, 
 

B) 
schvaľuje 

 
Zriaďovaciu listinu príspevkovej organizácie VPS Karlova Ves 

v znení predloženého dokumentu, 
 

C) 
poveruje 

 
v zmysle ustanovenia § 5 ods. 9 zákona č. 552/20033 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme 
vedením príspevkovej organizácie prednostu miestneho úradu Jána Hrčku, a to do vymenovania 
riaditeľa, najdlhšie však na dobu 6 mesiacov. 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 

Mestská časť je v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
a zákona č. 377/1990 Zb. a o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave oprávnená za 
účelom plnenia úloh, ktoré sú jej stanovené zákonom, založiť príspevkovú organizáciu s právnou 
subjektivitou. Rozhodnutie o založení, zmene alebo zrušení príspevkovej organizácie spadá do 
kompetencie miestneho zastupiteľstva. Na čele príspevkovej organizácie zriadenej mestskou 
časťou stojí riaditeľ, ktorého na návrh starostu vymenúva a odvoláva miestne zastupiteľstvo. 
Pravidlá pre chod rozpočtových organizácií stanovuje zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy. Podľa tohto zákona je príspevková organizácia zriadená mestskou 
časťou právnická osoba, ktorej menej ako 50% výrobných nákladov je pokrytých tržbami a ktorá 
je na rozpočet mestskej časti zapojená príspevkom. Platia pre ňu finančné vzťahy určené 
zriaďovateľom v rámci jeho rozpočtu. 
Z dôvodu zefektívnenia poskytovania verejnoprospešných služieb je predkladaný návrh na 
zriadenie príspevkovej organizácie s nasledujúcim predmetom činnosti: 
a) údržba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev zverených do správy mestskej časti 

v rámci letnej a zimnej údržby (vrátane zabezpečenia zjazdnosti, resp. schodnosti), 
b) údržba verejnej zelene na pozemkoch zverených do správy mestskej časti, 

c) údržba pieskovísk, detských ihrísk a ostatného mobiliáru vo vlastníctve alebo v správe 
mestskej časti, 

d) správa areálov školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti v rozsahu 
určenom v Zásadách hospodárenia, 

e) organizačné zabezpečenie športových a kultúrnych podujatí organizovaných mestskou časťou, 
f) správa nehnuteľného majetku, ktorý mestská časť vlastní, alebo jej bol zverený. 

Podľa ustanovenia § 28 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy príspevková 
organizácia môže so súhlasom zriaďovateľa vykonávať podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej 
činnosti, pre ktorú bola zriadená, za podmienky , že plní úlohy určené zriaďovateľom. Náklady na 
podnikateľskú činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Príjmy a výdavky na túto činnosť sa 
nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom účte. 
Navrhované sú nasledujúce predmety podnikania (živnosti): 
a) správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností, 

b) prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených 
s prenájmom, 

c) uskutočňovanie stavieb a ich zmien, 

d) prípravné práce k realizácii stavby, 

e) dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, 
f) osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek, 
g) sťahovacie služby, 

h) nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane 
prípojného vozidla, 

i) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 

j) poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu. 
 
Návrh zriaďovacej listiny je prílohou tohto materiálu. 
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Zriaďovacia listina 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, v zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 
písm. h) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v súlade 
s príslušnými ustanoveniami zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, 
rozhodlo dňa 26.04.2016, uznesením č. ........... o zriadení príspevkovej organizácie a schválilo túto 
zriaďovaciu listinu 
 

I. 
Základné údaje 

 
Zriaďovateľ: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves (ďalej len „mestská časť“) 
 
Názov organizácie: Verejnoprospešné služby Karlova Ves 
 (skrátene: VPS KV) 

Sídlo organizácie: Námestie sv. Františka 8, Bratislava 
 
Identifikačné číslo: .............................. 
 
Forma hospodárenia: príspevková organizácia 
 
Dátum zriadenia: 01.07.2016 
 

II. 
Predmet činnosti 

 
Predmetom činnosti organizácie je zabezpečenie plnenia úloh, ktoré má mestská časť na úseku 
poskytovania verejnoprospešných služieb v nasledujúcich oblastiach: 

g) údržba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev zverených do správy mestskej časti 
v rámci letnej a zimnej údržby (vrátane zabezpečenia zjazdnosti, resp. schodnosti), 

h) údržba verejnej zelene na pozemkoch zverených do správy mestskej časti, 
i) údržba pieskovísk, detských ihrísk a ostatného mobiliáru vo vlastníctve alebo v správe 

mestskej časti, 
j) správa areálov školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti v rozsahu 

určenom v Zásadách hospodárenia, 
k) organizačné zabezpečenie športových a kultúrnych podujatí organizovaných mestskou časťou, 

l) správa nehnuteľného majetku, ktorý mestská časť vlastní, alebo jej bol zverený. 
 

III. 
Štatutárny orgán 

 
Štatutárom organizácie je riaditeľ, ktorého na návrh starostu mestskej časti menuje a odvoláva 
miestne zastupiteľstvo. 
 

IV. 
Dozorný orgán 
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Za účelom kontroly hospodárenia organizácie sa zriaďuje dozorný orgán, ktorého členmi sú 
........... 

Členovia dozorného orgánu sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich 
sa činnosti organizácie a kontrolujú, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so 
skutočnosťou a či sa činnosť organizácie uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, touto 
zriaďovacou listinou a pokynmi riaditeľa. 
 

V. 
Spravovaný majetok 

 
Vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý je organizácii zverený do správy pri jej zriadení je 
uvedené v prílohe č. 1 (hnuteľný majetok) a v prílohe č. 2 (nehnuteľný majetok) tejto zriaďovacej 
listiny. 
 

VI. 
Doba zriadenia 

 
Organizácia sa zriaďuje na dobu neurčitú 
 

VII. 
Právny rámec 

 
Organizácia sa pri výkone svojej činnosti riadi touto zriaďovacou listinou a všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, zvlášť príslušnými ustanoveniami zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy. 
 

VIII. 
Podnikateľská činnosť 

 
Nad rámec hlavnej činnosti vymedzenej v článku II. tejto zriaďovacej listiny môže organizácia za 
podmienky, že plní úlohy určené zriaďovateľom, vykonávať podnikateľskú činnosť 
v nasledujúcich oblastiach: 
k) správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností, 

l) prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených 
s prenájmom, 

m) uskutočňovanie stavieb a ich zmien, 

n) prípravné práce k realizácii stavby, 

o) dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, 
p) osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek, 
q) sťahovacie služby, 

r) nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane 
prípojného vozidla, 

s) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 

t) poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu. 
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V Bratislave, dňa 26.04.2016 
Dana Čahojová 

starostka 
Stanoviská komisií 

 

Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej (F) zo dňa 07.04.2016: 
Finančná komisia odporúča : 

a) názov organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves 
Prít. : 9                   Za : 8                       Proti : 0                      Zdržal sa : 1 

 
b) zapracovať do zriaďovacej listiny vznik a pôsobenie dozornej rady s vymedzením jej 

kreovania a kontrolnej pôsobnosti 
Prít. : 9                   Za : 9                       Proti : 0                      Zdržal sa : 0 
 

c) so zapracovanými zmenami schváliť zriaďovaciu listinu 
Prít. : 9                   Za : 8                       Proti : 0                      Zdržal sa : 1 

 

Stanovisko komisie regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja (RPHSR) zo 
dňa 04.04.2016: 
Komisia RPHSR  berie materiál na vedomie. 
Za: 5    Proti: 0    Zdržal sa: 0 
 


