Zriaďovacia listina
Mesto Svidník ako zriaďovateľ príspevkovej organizácie v zmysle § 11 ods. 4, písm. l zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 21 ods. 9
zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších zmien
vydáva
s účinnosťou od 1. januára 2018
nové znenie
Zriaďovacej listiny Technických služieb mesta Svidník
A. Zriaďovateľ organizácie:
Sídlo:
IČO:

Mesto Svidník
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
00331023

B. Názov organizácie:
Sídlo:
IČO:

Technické služby mesta Svidník
Budovateľská 446/1, 089 01 Svidník
31301347

C. Forma hospodárenia:

Príspevková organizácia

D. Dátum zriadenia:

1.7.1993

E. Vymedzenie predmetu hlavnej činnosti:
1. Rekreačné a športové služby
a) prevádzkovanie športových a oddychových zariadení vo vlastníctve zriaďovateľa,
2. Rozvoj obce:
a) pestovanie kvetín na výsadbu,
b) údržba zelene,
c) obnova a údržba príslušenstva a doplnkov verejnej zelene,
d) údržba prenosnej zelene,
e) správa a prevádzkovanie verejných WC a verejných tržníc,
3. Cestná doprava:
a) oprava a údržba miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev,
b) živičné opravy výtlkov a prekopávok,
c) živičné opravy chodníkov,
d) výstavba chodníkov,
e) oprava a údržba zvislého a vodorovného dopravného značenia,
f) zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov,
g) oprava a údržba fontán, parkových lavičiek, odpadkových košov a kontajnerov,
h) ručné a strojové čistenie miestnych komunikácií, chodníkov a verejných
priestranstiev.
4. Verejné osvetlenie:

a) správa, oprava a údržba verejného osvetlenia a osvetlenia prechodov pre chodcov.
5. Nakladanie s odpadmi:
a) pravidelný zber a odvoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu z
územia mesta Svidník za účelom jeho zneškodnenia na skládke komunálneho
odpadu,
b) likvidácia divokých a nepovolených skládok odpadu na území mesta Svidník,
c) prevádzkovanie a údržba zrekultivovaných a uzavretých skládok komunálneho
odpadu vo vlastníctve zriaďovateľa.
6. Zberný dvor, kompostáreň:
a) prevádzkovanie Zberného dvora na zber separovaných zložiek komunálneho odpadu
kategórie ostatný odpad a kategórie nebezpečný odpad,
b) pravidelný zber a odvoz separovaných zložiek komunálneho odpadu z územia mesta
Svidník a okolitých obcí okresu na Zberný dvor,
c) zhromažďovanie, triedenie, lisovanie a skladovanie separovaných zložiek
komunálneho odpadu pred jeho ďalším zhodnotením, príp. zneškodnením
zmluvnými partnermi,
7. Správa a údržba
organizácie.

majetku

zriaďovateľa

súvisiaceho

s činnosťou

príspevkovej

8. Oprava a údržba ostatného majetku zriaďovateľa.
9. Ostatné služby:
a) výzdoba mesta pri príležitosti sviatkov, osláv a podľa potrieb zriaďovateľa,
b) prevádzkovanie letiska Svidník v zmysle zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom
letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Prioritnou úlohou je zabezpečovanie hlavnej činnosti. Voľné kapacity môže organizácia
použiť aj na vykonávanie vedľajších činností.
F. Vymedzenie predmetu vedľajšej činnosti:
1. Cestná doprava:
a) oprava a údržba miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev,
b) živičné opravy výtlkov a prekopávok,
c) živičné opravy chodníkov,
d) výstavba chodníkov,
e) oprava a údržba zvislého a vodorovného dopravného značenia,
f) zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov,
g) oprava a údržba fontán, parkových lavičiek, odpadkových košov a kontajnerov,
h) ručné a strojové čistenie miestnych komunikácií, chodníkov a verejných
priestranstiev.
2. Nakladanie s odpadmi:
a) zber a odvoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu za účelom jeho
zneškodnenia na skládke komunálneho odpadu,
3. Zberný dvor, kompostáreň:

a) zber a odvoz separovaných zložiek komunálneho odpadu na Zberný dvor,
b) zhodnotenie separovaných zložiek komunálneho odpadu.
4. Iné vedľajšie činnosti príspevková organizácia môže vykonávať len s predchádzajúcim
písomným súhlasom zriaďovateľa.
G. Štatutárny orgán:

riaditeľ príspevkovej organizácie

H. Vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý je príspevkovej organizácii zverený do
správy:
Na zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z tejto zriaďovacej listiny zriaďovateľ zveruje svoj
majetok príspevkovej organizácii v súlade so zákonom č. 138/1991 o majetku obcí
v platnom znení a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
Svidník.
I. Určenie doby, na ktorý sa príspevková organizácia zriaďuje:

na dobu neurčitú

Svidník, 27. septembra 2017

___________________________
Ing. Ján Holodňák
primátor mesta

