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Názov materiálu: Dodatok č. 7 k Zriaďovacej listine Technických služieb mesta Trebišov 

 

 

Obsah materiálu: - dôvodová správa 

- Dodatok č. 7 k zriaďovacej listine 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

schvaľuje  

Dodatok č. 7 k Zriaďovacej listine Technických služieb mesta Trebišov 

 

 

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

Spracoval: JUDr. Martin Galgoczy, poverený riadením vedúceho kancelárie primátora 

 

 

V Trebišove 12.12.2018 

 

 

 

predkladateľ 

 

 

 

 

 



 
 

Dôvodová správa 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove v roku 1995 na základe ustanovenia § 11 ods. 3 písm. ch) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 28 a nasl. zákona č. 567/1992 Zb. o rozpočtových 

pravidlách SR v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Trebišove č. 51/1995 zo dňa 29. 

06. 1995 zriadilo s účinnosťou od 01. 07. 1995 Technické služby mesta Trebišov, ako samostatnú 

príspevkovú organizáciu. 
 

Zriaďovacia listina bola následne doplnená prostredníctvom Dodatkov č. 1 až 6 o ďalšie náležitosti 

a to najmä o predmety činnosti, ktoré reagovali na vývoj organizácie a prispôsobovali jej činnosť 

aktuálnym potrebám mesta a jeho obyvateľov. 

 

Predložený Dodatok č. 7 k Zriaďovacej listine zo dňa 29.6.1995 najmä rozširuje predmety činnosti 

Technických služieb mesta Trebišov a nahrádza niektoré doterajšie predmety podnikania, ktoré sú 

obsahovo totožné s pôvodnými predmetmi podnikania a zmenený je len samotný názov predmetu 

činnosti tak, aby vyhovoval súčasným legislatívnym požiadavkám. 

 

Dodatok ďalej upravuje niektoré formulácie pôvodnej zriaďovateľskej listiny, ktoré nemajú vplyv 

na samotnú činnosť alebo postavenie Technických služieb. Ich úlohou je spresnenie a zosúladenie 

pojmov používaných v samotnej Zriaďovacej listine. 

  

Primárnym zámerom zmeny zriaďovacej listiny je umožniť Technickým službám mesta Trebišov 

výkon podnikateľskej činnosti nad rámec plnenia hlavných úloh a to za účelom zlepšenia 

finančného postavenia Technických služieb mesta Trebišov 

 

V Trebišov 12.12.2018 

Spracoval: JUDr. Martin Galgoczy 
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Dodatok č. 7  
k Zriaďovacej listine zo dňa 29.6.1995 v znení dodatkov č. 1 až 6 

 

Text pôvodnej zriaďovateľskej listiny v znení jej dodatkov sa vypúšťa a nahrádza sa 

týmto novým znením : 

 

Úplné znenie 

Zriaďovateľskej listiny  
príspevkovej organizácie mesta Trebišov 

Technické služby mesta Trebišov     

so sídlom na ul. Stavebná 2165/2, 075 01 Trebišov, IČO: 00 188 433 ( ďalej aj ako 

„organizácia“) 

Rozhodnutím zriaďovateľa mesta Trebišov, v zmysle § 11 ods. 4 písm. l zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení, uznesením Mestského zastupiteľstva v Trebišove č.   /2018 zo dňa 

19.12.2018  došlo k zmene zriaďovacej listiny organizácie a jej úplný text znie takto: 

 

Zriaďovacia listina 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trebišove na základe ustanovenia § 11 ods. 3 písm. ch) zákona 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 28 a nasl. z. č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách 

SR v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Trebišove č. 51/1995 zo dňa 29. 06. 

1995 zriadilo s účinnosťou od 01. 07. 1995 Technické služby mesta Trebišov, ako samostatnú 

príspevkovú organizáciu. 

 

Článok I 

Názov a sídlo organizácie  

 

1) Názov organizácie: Technické služby mesta Trebišov 

2) Sídlo organizácie: Trebišov, ul. Stavebná 2165/2 

3) IČO: 00188433 

 

Článok II 

Zriaďovateľ podniku 

 

1) Zriaďovateľom organizácie je mesto Trebišov so sídlom M. R. Štefánika 862/204, 075 25 

Trebišov, IČO: 00331996 

 

2) Technické služby mesta Trebišov boli ako príspevková organizácia zriadené mestom 

Trebišov uznesením č. 51/1995 Mestského zastupiteľstva v Trebišove zo dňa 29. 06. 

1995, ku dňu 01.07. 1995 na čas neurčitý. 
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Článok III 

Právne postavenie organizácie 

 

Technické služby mesta Trebišov sú právnickou osobou s vlastnou právnou subjektivitou. 

Technické služby mesta Trebišov sú príspevkovou organizáciou mesta Trebišov. 

 

Článok IV 

Predmet činnosti 

 

1) Technické služby mesta Trebišov boli zriadené najmä za účelom vykonávania výstavby, 

údržby, správy  a zabezpečenia: 

a) miestnych komunikácií, 

b) verejných priestranstiev a verejnej zelene, 

c) cintorínov,  

d) športových zariadení, 

e) skládky TKO, 

f) vývozu a likvidácie tuhého komunálneho odpadu, 

g) údržbu verejného osvetlenia mesta, 

i) poskytovania priestorov pre trhové služby, 

j) poskytovania mechanizácie a dopravy pre fyzické a právnické osoby, 

k) iných, najmä verejnoprospešných služieb. 

2) Technické služby mesta Trebišov v zmysle § 28 ods. 2 zák. č. 523/2004 Z. z o 

rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov môžu vykonávať podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej 

činnosti, pre ktorú boli zriadené, iba ak plnia úlohy určené zriaďovateľom. Náklady na 

podnikateľskú činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Príjmy a výdavky na túto činnosť 

sa rozpočtujú a sledujú na samostatnom účte. 

3) Predmetom činnosti Technických služieb mesta Trebišov sú: 

 Údržba verejného osvetlenia 

 Služby mestských verejných WC 

 Prenájom mestských parkovísk 

 Výroba, nákup a predaj palivového dreva 

 Prevádzkovanie pohrebnej služby 

 Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení 

 Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu 

a rekondíciu  

 Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí 

 Prevádzkovanie čistiarne a práčovne 

 Administratívne služby 

 Informačná činnosť 

 Čistiace a upratovacie služby 

 Prenájom hnuteľných vecí  

 Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky 

 Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu 

 Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností 
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 Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb 

spojených s prenájmom 

 Skladovanie a pomocné činnosti v doprave  

 Sťahovacie služby 

 Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t 

vrátane prípojného vozidla 

 Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami 

 Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo 

iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 

 Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby 

 Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla 

 Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov 

 Prípravné práce k realizácii stavby 

 Uskutočňovanie stavieb a ich zmien 

 Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 

 Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov 

 Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu 

 Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a 

údržba 

 Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva 

 Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve 

 Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve 

 Chov vybraných druhov zvierat 

 Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb 

spojených s prenájmom 

 Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností 

 Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu 

 Uskutočňovanie krajinno architektonických sadovníckych diel 

 Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom 

 Kamenárstvo 

 Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení 

4) Zakladateľ je oprávnený rozširovať, prípadne zužovať predmety činnosti organizácie, na 

základe súhlasu mestského zastupiteľstva. 

 

Článok V 

Základné imanie podniku 

 

1) Základné imanie organizácie „Technické služby mesta Trebišov“ ku dňu jej zriadenia 

tvorí zverený hnuteľný a nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta Trebišov, ktorý je 

obsiahnutý v delimitačnom protokole v hodnote 6.396.351,480 EUR. 

2) Technické služby mesta Trebišov užívajú a spravujú majetok, ktorý im bol zverený 

mestom v súlade so „Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta“. 

3) Technické služby mesta Trebišov vedú finančné prostriedky na samostatných bankových 

účtoch.  

4) Organizácia môže nadobudnúť len také práva a vstupovať do takých záväzkov, ktoré sú 

v súlade s plnením jej úloh a vykonávaním podnikateľskej činnosti. 
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Článok VI 

Štatutárny orgán 

 

1) Štatutárnym orgánom organizácie je riaditeľ, ktorý vystupuje navonok, riadi činnosť 

a rozvoj organizácie, koná v jej mene a na jej účet. 

2) Riaditeľa na návrh primátora vymenúva a odvoláva Mestské zastupiteľstvo 

v Trebišove v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. 1) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

3) V čase jeho neprítomnosti ho zastupuje zástupca riaditeľa v plnom rozsahu jeho práv 

a povinností. Zástupcu určuje riaditeľ. 

 

Článok VII 

Spoločné ustanovenia 

 

1) Právnu úpravu postavenia organizácie  bližšie vymedzuje „Štatút príspevkovej 

organizácie  Technické služby mesta Trebišov“ schválený Mestským zastupiteľstvom 

v Trebišove dňa 29. 06. 1995 uznesením č. 51/95. 

2) Vnútornú organizáciu príspevkovej organizácie „Technické služby mesta Trebišov“ 

bližšie upravuje „Organizačný poriadok Technických služieb mesta Trebišov“. 

3) Dodatok č. 7 k Zriaďovacej listine v znení jej dodatkov č. 1 až 6 a to v úplnom znení 

Zriaďovacej listiny bol schválený uznesením č. ... /2018 dňa 19.12.2018. 

 

V Trebišove ...................... 

 

 

 

 PhDr. Marek Čižmár 

         primátor mesta 


