
 

 

MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA – KARLOVA VES 
(7. volebné obdobie) 

 
 
 
 
 

Materiál na 14. zasadnutie 
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 26.04.2016 

 
 
 
 

Návrh na zmenu zriaďovacej listiny Karloveského športového klubu 
 
 
 
Predkladateľ: Spracovateľ: 
Ján Hrčka Matej Tarbaj 
prednosta oddelenie právne a majetkové 
 
 
 
Prerokované: 
 

- v miestnej rade 12.04.2016 miestna rada prerokovala návrh 
 a odporúča materiál 
 predložiť ho do miestneho zastupiteľstva 
 
 
 
 
 
 
- v komisii RPHSR 04.04.2016 
- v komisii ŠMŠ 05.04.2016 
- v komisii F  07.04.2016 
 
 
 
 
 
 
 
Materiál obsahuje: 
 

Návrh uznesenia 
Dôvodovú správu 
Text zriaďovacej listiny 
Stanoviská komisií 
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NÁVRH  UZNESENIA 
 
 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - KARLOVA VES 
 
 
 

A) 
schvaľuje 

rozšírenie predmetu činnosti 
 
príspevkovej organizácie Karloveský športový klub so sídlom Janotova 12, Bratislava, IČO: 
31 771 181 tak, že klub môže vykonávať podnikateľskú činnosť a to za predpokladu, že plní úlohy 
v oblasti svojej hlavnej činnosti. 
 
Prostriedky po zdanení získané podnikateľskou činnosťou využíva na podporu a skvalitnenie 
svojej hlavnej činnosti. 
 
Predmetom podnikania budú nasledujúce činnosti (živnosti): 
 
 kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 
 reklamné a marketingové služby, 

 
 

B) 
schvaľuje 

zmenu zriaďovacej listiny 
 

príspevkovej organizácie Karloveský športový klub so sídlom Janotova 12, Bratislava, 
IČO: 31 771 181 v znení predloženého dokumentu, s účinnosťou od 01.07.2016. 

 
 

C) 
ruší  

 
s účinnosťou od 01.07.2016 uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova 
Ves č. 244/2012 zo dňa 26.6.2012, ktorým bol schválený organizačný poriadok príspevkovej 
organizácie Karloveský športový klub so sídlom Janotova 12, Bratislava, IČO: 31 771 181, ktorý 
týmto zrušením stráca platnosť. 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 
 

Tento materiál je predkladaný na základe žiadosti príspevkovej organizácie mestskej časti 
Karloveský športový klub. 
 
Dôvodom je odporúčanie audítorov, že z účtovného hľadiska nie je vhodné, aby bol doplnkový 
predaj v rámci fitnes centra zahrnutý v hlavnej činnosti príspevkovej organizácie, ktorou je 
v danom prípade poskytovanie služieb v oblasti telesnej výchovy a športu 
 
Zákon umožňuje, aby príspevková organizácia mestskej časti vykonávala podnikateľskú činnosť 
a stanovuje podmienky, ako o tejto činnosti účtovať a na čo je možné vynaložiť príjem takto 
získaný. 
 
Nakoľko takýto krok vyžaduje zmenu zriaďovacej listiny, bola urobená aj revízia tohto 
dokumentu z pohľadu naplnenia formálnych požiadaviek zákona a logickej štruktúry 
a nadväznosti textu. Keďže výsledkom bolo veľa drobných zmien, zmena zriaďovacej listiny je 
predkladaná ako novela celého dokumentu, obdobne ako v prípade zmien zakladacích 
dokumentov obchodných spoločností. 
 
Najdôležitejšou zmenou za účelom zosúladenia so zákonom je zrušenie organizačného poriadku 
klubu, ktorý bol schválený mestským zastupiteľstvom. Kompetencia vydať organizačný poriadok 
náleží vedúcemu klubu, ktorý nový dokument pripraví ku dňu účinnosti zmeny zriaďovacej 
listiny. Z dôvodu, aby bolo možné pripraviť tento dokument a tiež absolvovať administratívne 
kroky smerujúce k výkonu živnosti, je navrhnutá účinnosť zmien od 01.07.2016. 
 
Do nového znenia zriaďovacej listiny boli prenesené ustanovenia zo zrušovaného organizačného 
poriadku, ktoré systematicky patria do tohto základného dokumentu príspevkovej organizácie. 
 
Nové znenie zriaďovacej listiny je prílohou tohto materiálu. 
 
 
 
 
 
 
 
Bratislava, apríl 2016 
Spracoval: Mgr. Matej Tarbaj, oddelenie právne a majetkové 
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ZRIAĎOVACIA  LISTINA 
v znení účinnom od 01.07.2016 

 
 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves (ďalej len „zriaďovateľ“) podľa 
§ 15 ods. 2  písm. h) zákona SNR č. 377/90 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení 
neskorších predpisov a podľa § 21 23, zákona NR SR č. 303/95 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
v znení neskorších predpisov  
 

zriaďuje 
 
dňom 01.01.1997 príspevkovú organizáciu s právnou subjektivitou na plnenie verejnoprospešnej 
telovýchovnej a  športovej činnosti v Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 
 
Názov organizácie: Karloveský športový klub 
Sídlo organizácie: Bratislava – Karlova Ves, Janotova ul. č. 12 
IČO: 31 771 181 
 

Čl. 1 
Účel a predmet činnosti 

 
1. V rámci svojej pôsobnosti bude Karloveský športový klub (ďalej len 

„klub“) všestranne napomáhať rozvoju telovýchovy a športu v Mestskej časti Bratislava - 
Karlova Ves (ďalej len "mestská časť") medzi občanmi a vytvárať podmienky pre realizáciu 
ich mnohostranných záujmov a záľub pre upevňovanie zdravia a telesnej a duševnej zdatnosti, 
a tým pomáhať odstraňovať negatívne spoločenské javy. Za týmto účelom vykonáva aj 
hospodársku činnosť a v rámci svojho poslania a predmetu činnosti plní najmä tieto úlohy: 

a) zabezpečuje prevádzku vlastných, prenajatých alebo inak zverených telovýchovných, 
rekreačných a športových zariadení do správy, zabezpečuje ich údržbu, rekonštrukciu a 
výstavbu 

b) organizuje masové športové a športovo - kultúrne podujatia, 

c) zabezpečuje poskytovanie bezplatných a platených telovýchovných služieb 
v spravovaných telovýchovných a športových zariadeniach, 

d) dlhodobým a krátkodobým prenajímaním spravovaných telovýchovných a športových 
zariadení podporuje športové aktivity jednotlivcov, športových a telovýchovných 
subjektov. 

2. Klub spolupracuje s fyzickými a právnickými osobami (športovými 
a telovýchovnými subjektmi) pôsobiacimi v oblasti telovýchovy a športu na území mestskej 
časti.  

3. Klub poskytuje služby v oblasti telovýchovy a športu.  
 

Čl. 2 
Spôsob vykonávania činnosti 

 
1. Klub organizuje, sprostredkuje, a finančne prispieva na telovýchovné a 

športové aktivity právnickým osobám (športovým a telovýchovným subjektom). 
2. Svoju činnosť vykonáva z vlastnej iniciatívy na základe dohôd a zmlúv  

uzatvorených so športovými a telovýchovnými subjektmi.  
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3. Športové a telovýchovné subjekty sú skupiny občanov s rovnakým resp. 
obdobným športovým zameraním, približne rovnakej vekovej kategórie. Činnosť vykonávajú 
podľa vlastných stanov alebo interných pravidiel, schválených ich členmi. 

4. Základným predpokladom pre každý vzťah športových a telovýchovných 
subjektov ku klubu  je záväzok, že jeho organizácia bude otvorená občanom mestskej časti. 

5. Druh činnosti, športu, aktivít, rozsah práv a povinnosti športových 
a telovýchovných subjektov ku klubu,  spôsob financovania alebo vzájomného materiálneho 
započítania poskytnutých služieb a výhod, časové ohraničenie vzájomných záväzkov – budú 
predmetom v uzavretých dohodách, zmluvách. 

 
Čl. 3 

Organizácia 
 
1. Klub je príspevkovou organizáciou so všetkými oprávneniami na  právne 

úkony, vyplývajúce z platných právnych predpisov zriadená na dobu neurčitú. 
2. Štatutárnym orgánom je vedúci klubu, ktorého menuje a odvoláva na  

návrh starostu zriaďovateľ. 
3. Vedúci klubu schvaľuje interné smernice klubu.  

4. Na zabezpečenie svojej činnosti si klub vytvára primeraný profesionálny 
a dobrovoľný aparát, ktorého štruktúru a rozsah schvaľuje štatutárny orgán mestskej časti. 

 
Čl. 3a 

Rada klubu 
 
Zriaďovateľ ustanovuje Radu klubu nasledovne: 

a) vedúci Karloveského športového klubu, 

b) 4 poslanci volení miestnym zastupiteľstvom, 
c) 2 zástupcovia zložiek klubu volení schôdzou delegátov zložiek. 

 
Čl. 3b 

Poradný orgán 
 
Poradným orgánom vedúceho klubu a Rady klubu je schôdza delegátov zložiek klubu, ktorú tvoria 
poverení zástupcovia športových a telovýchovných subjektov spolupracujúcich s klubom. Schádza 
sa podľa potreby a pozostáva zo zástupcov všetkých zložiek klubu. Ide o poradný a iniciatívny 
orgán, ktorý svojimi námetmi a činnosťou prispieva ku kvalitnejšej činnosti klubu. 
 

Čl. 4 
Hospodárenie 

 
1. Hospodárenie klubu sa vykonáva v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a schváleným ročným 
rozpočtom zriaďovateľa. Klub hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu 
a príslušných všeobecné záväzných právnych predpisov. 

2. Príjmy klubu sú príspevky mestskej časti, príspevky inštitúcií, 
spoločenských organizácií a iných právnych subjektov, príspevky a poplatky účastníkov 
činnosti klubu, príjmy z vlastnej hospodárskej činnosti, konkrétne z: 



6 
 

 poskytovania služieb v oblasti telesnej výchovy a športu – posilňovňa, spinning, 
skupinové a aerobikové cvičenia, 

 poskytovania a zabezpečovania reklamy na športových podujatiach a v objektoch 
a zariadeniach v správe klubu, 

 predaja doplnkového tovaru, 
 prenájmu priestorov a športových potrieb a zariadení 
 vedenia vzdelávacích kurzov v oblasti telovýchovy a športu 
 prenájmu športových objektov  

3. Výdaje klubu sú nájomné a služby spojené s užívaním objektov a 
priestorov, náklady na opravy a výstavbu areálov, výdaje na činnosť klubu v rozsahu 
stanovenom rozpočtom, ostatné výdaje kryté z mimorozpočtových zdrojov z vlastnej 
hospodárskej činnosti. 

4. Hospodárenie klubu kontroluje miestny kontrolór. 
 

Čl. 5 
Správa majetku 

 
Klub spravuje hnuteľný aj nehnuteľný majetok na základe nájomných zmlúv alebo zverovacích 
protokolov na plnenie vymedzeného poslania a predmetu činnosti.  
 

Čl. 6 
Podnikateľská činnosť 

 
1. Klub môže vykonávať podnikateľskú činnosť a to za predpokladu, že plní 

úlohy v oblasti svojej hlavnej činnosti. Prostriedky po zdanení získané podnikateľskou 
činnosťou využíva na podporu a skvalitnenie svojej hlavnej činnosti. 

2. Predmetom podnikateľskej činnosti je:  

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

b) reklamné a marketingové služby. 
 

Čl. 7 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Na návrh vedúceho klubu schvaľuje Rada klubu organizačný poriadok a 

ďalšie organizačné normy, ktoré podrobne upravia vzťahy s partnerskými organizáciami 
v súlade s platnými právnymi predpismi.  

2. Zmeny, doplnky zriaďovacej listiny a zánik klubu schvaľuje zriaďovateľ. 
3. Hospodárske a finančné vysporiadanie po zániku klubu vykoná likvidátor 

menovaný zriaďovateľom. 
4. Táto zriaďovacia listina nadobúda platnosť dňom schválenia v Miestnom 

zastupiteľstve Bratislava – Karlova Ves a účinnosť dňom menovania vedúceho klubu. 
 
 
 
 
 

Dana Čahojová 
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starostka 
 

Stanoviská komisií 
 

Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej (F) zo dňa 07.04.2016: 
Finančná komisia odporúča schváliť zmenu zriaďovacej listiny s pripomienkami v zmysle 
diskusie, t.j. doplniť v návrhu  bod C.) ruší uznesenie č. 244/2012 
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 predložený materiál na vedomie. 
Za: 5    Proti: 0    Zdržal sa: 0 

 

Stanovisko komisie školstva mládeže a športu (ŠMŠ) zo dňa 05.04.2016: 
Komisia ŠMŠ berie na vedomie materiál „Návrh na zmenu zriaďovacej listiny KŠK“ a zároveň 
žiada predsedu KŠK, aby zaslal celé znenie Zriaďovacej listiny KŠK všetkým členom komisie 
ŠMŠ 
Prít.:  9                 Za : 9                        Proti :  0                   Zdrž. : 0     
 


