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NÁVRH UZNESENIA

Miestna rada
o d p o r ú č a  

Miestnemu  zastupiteľstvu po prerokovaní materiálu
s ch v á l i ť

Dodatok č. 10
k zriaďovacej listine EKO – podniku verejnoprospešných služieb schválenej Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava – Nové Mesto dňa 20.12.1990 uznesením č. 2/1990 s účinnosťou od 01.01.1991 v znení Dodatku č. 1 schváleným uznesením č. 31/13/B2 zo dňa 24.12.1993; Dodatku č. 2 schváleným uznesením č. 38/07 zo dňa 14.07.1994; Dodatku č. 3 schváleným uznesením č. II/7/11 zo dňa 05.09.1995; Dodatku č. 4 schváleným uznesením č. II/22/14 zo dňa 16.12.1997; Dodatku č. 5 schváleným uznesením č. M5/03A zo dňa 30.07.2002; Dodatku č. 6 schváleným uznesením č. 24/34 zo dňa 15.10.2002; Dodatku č. 7 schváleným uznesením č. 16/18 zo dňa 21.06.2005; Dodatku č. 8 schváleným uznesením č. 18/11 zo dňa 18.10.2005 a Dodatku č. 9 schváleným uznesením č. 17/08.3 zo dňa 16.06.2009

s pripomienkami
bez pripomienok

































Dôvodová správa
	Na základe zriaďovacej listiny  rozpočtovej organizácie EKO – podniku VPS v znení neskorších dodatkov zo dňa 20.12.1990 subjekt zabezpečuje výhradne činnosti určené mu uvedenou zriaďovacou listinou.
 	Hlavným predmetom činnosti je zabezpečovanie verejnoprospešných služieb pri výkone samosprávnych funkcií mestskej časti Bratislava – Nové Mesto:
1)vykonávanie zimnej údržby miestnych komunikácií III. a IV. kategórie, verejných priestranstiev, parkovísk, chodníkov a lávok pre chodcov,
2)vykonávanie letnej údržby miestnych komunikácií III. a IV. kategórie, verejných priestranstiev, parkovísk, chodníkov a lávok pre chodcov,
3)zabezpečenie odvozu komunálneho odpadu veľko-objemovými kontajnermi,
4)zabezpečenie likvidácie nelegálnych skládok odpadu,
5)zabezpečenie údržby a vyberanie malých nádob na odpad,
6)zabezpečenie vyberania žúmp, septikov a prečisťovanie kanalizačných rozvodov, ktoré tvoria súčasť vlastných prevádzok, alebo s prevádzkou súvisia,
7)vykonávanie správy a údržby zverených obecných zariadení,
8)vykonávanie správy a údržby zverených obecných plôch,
9)zabezpečenie výstavby, údržby správy kultúrno – rekreačno  -športového charakteru v areáli Kuchajda,
10) vykonávanie správy a údržby Tržnice,
11) vykonávanie vnútropodnikových služieb v odboroch zámočníctvo, maliarstvo, vodoinštalatérstvo, elektroinštalatérstvo, stolárstvo, záhradníctvo a autoopravárenstvo,
12) prevádzkovanie lanovej dráhy a dopravy na lanovej dráhe Bratislava - Železná studnička –Kamzík.

Činnosť EKO – podniku VPS navrhujeme rozšíriť o ďalšie činnosti. Tieto by predstavovali podnikateľskú činnosť v stanovených predmetoch podnikania a činnosti by boli poskytované pre súkromný sektor na komerčnej báze.
	Pre realizáciu rozšírenia činností navrhujeme zmenu v spôsobe hospodárenia EKO – podniku VPS z organizácie rozpočtovej na organizáciu príspevkovú. Došlo by k zmene spôsobu hospodárenia organizácie, kedy by táto bola napojená na rozpočet mestskej časti príspevkom. Uvedená zmena umožní vykonávať činnosti podnikateľského charakteru  na komerčnej báze aj mimo činností verejnoprospešných služieb, zabezpečovaných pre zriaďovateľa - mestskú časť Bratislava – Nové Mesto.

	Na príspevkovú organizáciu sa vzťahuje ustanovenie, podľa ktorého na rozpočet svojho zriaďovateľa je napojená príspevkom a platia pre ňu finančné vzťahy určené zriaďovateľom v rámci jeho rozpočtu. Príspevková organizácia hospodári podľa svojho rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia.
	Ako významný faktor v prospech formy príspevkovej organizácie je už spomenutá skutočnosť, že príspevková organizácia môže so súhlasom zriaďovateľa vykonávať aj podnikateľskú činnosť, ktorá zahrnie aktivity nad rámec hlavnej činnosti.
	Na výkon podnikateľskej činnosti pritom EKO – podnik VPS  môže využiť súčasné technické a ľudské zdroje, tak aby bolo dosiahnuté ich čo najefektívnejšie využitie.

	Náklady z podnikateľskej činnosti musia pritom byť pokryté dosiahnutými výnosmi. V zmysle § 28 ods. 3 zákona 523/2004 Z.z. ak je hospodárskym výsledkom podnikateľskej činnosti k 30. septembru rozpočtového roka strata, je vedúci rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie povinný zabezpečiť, aby bola do konca rozpočtového roka vyrovnaná, alebo urobiť také opatrenia na ukončenie podnikateľskej činnosti, aby sa v ďalšom rozpočtovom roku už nevykonávala.
	Z hľadiska celkovej výkonnosti príspevkovej organizácie je potrebné mať na zreteli, že  tržbami smie byť celkovo pokrytých menej ako 50% jej výrobných nákladov. Tržby sa na tento účel vykazujú spolu za hlavnú i podnikateľskú činnosť.
	Pokiaľ EKO - podnik VPS svojou podnikateľskou činnosťou dosiahne zisk, bude ako pozitívny dôsledok takto dodatočne získaných zdrojov, možné buď znížiť potrebnú výšku príspevku od zriaďovateľa (za predpokladu, že celková výška príspevku neklesne na úroveň nižšiu ako 50% výrobných nákladov alebo naopak využiť takto získané zdroje na ďalší rozvojový program v rámci programu obce.
	Prvoradou úlohou EKO – podniku VPS  bude samozrejme aj naďalej zabezpečovanie verejnoprospešných funkcií, ktoré plní aj v súčasnosti.

	V prípade, že po zmene  EKO – podniku VPS na príspevkovú organizáciu, zahrnutia vykonávaných podnikateľských činností do ponúkaných služieb a dosahovaním pozitívneho hospodárskeho výsledku s vyrovnaným rozpočtom by malo dôjsť k prekročeniu stanoveného limitu 50% vlastných tržieb, podieľajúcich sa na krytí výrobných nákladov, je možné uvažovať nad zriadením nového právneho subjektu, na ktorý by sa, v záujme zachovania zákonných podmienok pre existenciu príspevkovej organizácie, preniesla časť podnikateľských aktivít.
	Ako vhodná forma sa v takom prípade pre tento účel  javí spoločnosť s ručením obmedzeným. Táto spoločnosť by kooperáciou s príspevkovou organizáciou a koordináciou vykonávaných činností mohla zabezpečovať efektívne identické služby a činnosti tak, aby pokrytie výrobných nákladov zriaďovanej príspevkovej organizácie tržbami nepresiahlo stanovených 50%.

	V súvislosti so zmenou spôsobu hospodárenia EKO – podniku VPS  z rozpočtovej na príspevkovú organizáciu je však potrebné dať do pozornosti jedno znevýhodnenie v oblastí daní. V podstate jedinou nevýhodou príspevkovej organizácie oproti súčasnej forme rozpočtovej organizácie je skutočnosť, že príjmy príspevkovej organizácie z prenájmu majetku nie sú oslobodené od dane z príjmov.
	Popri príjmoch z podnikateľskej činnosti teda v prípade príspevkových organizácií  podliehajú zdaneniu aj príjmy z prenájmu majetku,
	Základom dane z príjmov je však v tomto prípade samozrejme rozdiel medzi dosiahnutými príjmami a výdavkami, vynaloženými na ich dosiahnutie v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o dani z príjmov.
	Možnosťou v prípade všeobecného záujmu je nastavenie hospodárenia prenajímaných objektov tak, že vynaložené náklady na ich prevádzku a údržbu budú „kopírovať“ výšku dosiahnutých výnosov, čo by v praxi znamenalo (aspoň na potrebné obdobie) investovať všetky získané prostriedky späť do údržby a skvalitnenia dotknutého majetku. 
	V prípade, že príjmy z prenájmu majetku prevýšia vynaložené náklady, súvisiace s týmto prenájmom, EKO – podnik VPS , ako príspevková organizácia sa nevyhne plateniu dane z príjmov.
Informácia  k reštrukturalizácii EKO podniku VPS ďalej obsahuje návrh uznesenia, ktorého prijatím sa zabezpečí realizácia zmien.

Sumarizácia:

	V zmysle §28 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov príspevková organizácia môže vykonávať so súhlasom zriaďovateľa podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej činnosti, pre ktorú bola zriadená, iba ak plní úlohy určené zriaďovateľom. Náklady na podnikateľskú činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom účte.
Z uvedeného vyplýva, že po odsúhlasení predkladaných zmien (čo do spôsobu hospodárenia a rozsahu činností) dosiahneme  nasledovné pozitívne zmeny:

1. 	Organizácia zabezpečí väčší rozsah verejnoprospešných služieb v porovnaní s aktuálnym stavom.
2.	Za transparentných podmienok a v prípade, že má splnené stanovené verejnoprospešné úlohy môže využiť potenciál (personálny, materiálny,...) organizácie na vykonávanie podnikateľských činností v schválených predmetoch podnikania, ktoré nemusia mať charakter verejnoprospešnej služby a tým pádom nekolidujú s hlavným dôvodom zriadenia organizácie – podniku verejnoprospešných služieb.
3.	V prípade efektívneho zabezpečenia podnikateľských činností v stanovených predmetoch podnikania toto prináša pozitívny ekonomický efekt. Náklady na tieto činnosti nezaťažia rozpočet organizácie a tým pádom ani  rozpočet  zriaďovateľa,  nakoľko  musia  byť  vykryté  jednoznačne  len   výnosmi   z  podnikateľskej  činnosti. 
4.	Čo sa týka fondu reprodukcie, jeho tvorbu a povinnosť viazania finančných prostriedkov, ktoré sa následne používali na financovanie kúpy a opráv hmotného a nehmotného majetku, upravoval §25 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Toto ustanovenie platilo do 31.12.2007. Počnúc 1.1.2008 bola táto zákonná povinnosť zo zákona vypustená. Príspevkové organizácie už fond reprodukcie netvoria, a táto zjavná nevýhoda, čo sa týka potreby na tvorbu rezervných finančných zdrojov už bola odstránená. 
5.	Príspevkové organizácie tvoria iba rezervný fond. Rezervný fond príspevkovej organizácie sa tvorí z výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie. Rezervný fond príspevkovej organizácie možno použiť na vysporiadanie prípadnej straty príspevkovej organizácie.
6.	V prospech príspevkovej organizácie hovorí prípadná možnosť obstarávania majetku formou finančného lízingu. Zatiaľ, čo príspevkové organizácie môžu obstarávať majetok aj formou finančného lízingu, rozpočtové organizácie majú toto zakázané (pre úplnosť, výnimka pre rozpočtové organizácie platí iba pokiaľ by nájomné pri finančnom lízingu bolo uhrádzané z prostriedkov EÚ alebo prostriedkov štátneho rozpočtu, určených na spoločné financovanie projektov SR a EÚ). Pre príspevkové organizácie však v súvislosti s možnosťou využitia finančného lízingu ako formy obstarania majetku tiež platí jedno obmedzenie, a to že na nájomné pri finančnom lízingu môže použiť len vlastné zdroje alebo rovnaké zdroje ako boli uvedené vyššie pre rozpočtovú organizáciu.
7.	Príspevková organizácia využíva na obstaranie hmotného majetku, jeho prevádzku, opravy a údržbu primárne vlastné zdroje, a ak vlastné zdroje nepostačujú, zriaďovateľ určí výšku príspevku na konkrétny majetok.
8.	Príspevková organizácia môže rovnako ako rozpočtová organizácia uskutočniť technické zhodnotenie prenajatého alebo vypožičaného majetku, ak tento majetok bude mať prenajatý alebo vypožičaný ešte aspoň ďalšie 4 roky od momentu vynaloženia výdavku na takéto technické zhodnotenie.
9.	Čo sa vedenia účtovníctva týka, rovnako rozpočtová ako aj príspevková organizácia musia viesť účtovníctvo v súlade so zákonom o účtovníctve. Rozpočtové a príspevkové organizácie pri vedení účtovníctva vychádzajú z tých istých postupov účtovania a rámcovej účtovej osnovy, ktorá platí pre oba typy subjektov ako účtovných jednotiek.






























Stanovisko právnej skupiny k materiálu
Návrh na zmenu hospodárenia rozpočtovej organizácie EKO – podnik VPS
Podľa § 21ods. 12 zákona č. 523/2004 Z.z. rozpočtové alebo príspevkové organizácie zriadené rozhodnutím zriaďovateľa podľa ods. 5 pís. b) (teda aj obcou) možno zrušiť, meniť ich podriadenosť alebo spôsob financovania z rozpočtovej organizácie na príspevkovú alebo naopak rozhodnutím zriaďovateľa od prvého dňa nasledujúceho rozpočtového roka. Pripúšťa sa i iný termín, avšak v  metodickom pokyne Ministerstva financií SR a ŠP k postupu pri aplikácii § 21 zákona č. 523/2004 Z.z. je uvedené: Z hľadiska rozpočtu je žiadúce a zároveň sa predpokladá, že rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie budú zrušené prioritne k prvému dňu nasledujúceho rozpočtového roka. To vylučuje neprehľadnosť k čiastkovému čerpaniu rozpočtu, prechodu rozpočtovaných príjmov a výdavkov na „právneho nástupcu“, a zároveň eliminuje možnosť vzniku nezrovnalostí z hľadiska účtovníctva a výkazníctva. Podobne to platí i pri zmene spôsobu financovania organizácie, pretože termín zmeny z rozpočtovej organizácie na príspevkovú počas roka, keď sa každoročne robí konsolidácia so štátnym rozpočtom, je nevhodný z dôvodu možných problémov pri konsolidácii s ostatnými organizáciami, ktoré s nami vstupujú do konsolidačných vzťahov.

Preto sa navrhuje termín na zmenu spôsobu financovania rozpočtovej organizácie EKO – podnik VPS na príspevkovú organizáciu od prvého januára 2013. Zároveň je to dostatočný časový priestor na prípravu celej transakcie. 

Spracovala: 
RNDr. Jana Ondrová
Poverená vedením hospodárskeho a finančného rozvoja

















Návrh:
Mestská časť
BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
---------------------------------------------------------------
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Nové Mesto v zmysle § 15 ods. 2 písmeno ch) zákona SNR č. 377/1990 zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov svojim uznesením č. 17/08.3 zo dňa 16. 6. 200
s c h v a ľ u j e

DODATOK č. 10

k Zriaďovacej listine EKO - podniku verejnoprospešných služieb schválenej Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 20.12.1990 uznesením č. 2/1990 s účinnosťou od 1.1.1991 v znení Dodatku č. 1 schváleného uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 31/13/B2 zo dňa 24.12.1993, Dodatku č. 2 schváleného uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 38/07 zo dňa 14.7.1994, zmeny schválenej uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. II/4/19 zo dňa 11.4.1995, Dodatku č. 3 schváleného uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.II/7/11 zo dňa 5.9.1995, Dodatku č. 4 schváleného uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. II/22/14 zo dňa 16.12.1997, Dodatku č. 5 schváleného uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. M5/03A zo dňa 30.7.2002, Dodatku č. 6 schváleného uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 24/34 zo dňa 15.10.2002, Dodatku č. 7 schváleného uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 16/18 zo dňa 21.6.2005, Dodatku č. 8 schváleného uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 18/11 zo dňa 18.10.2005 a Dodatku č. 9 schváleného uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 17/08 zo dňa 16.6.2009 , ktorým sa mení a dopĺňa takto :

Čl. I
Spôsob hospodárenia podniku sa ruší a nahrádza novým znením :
„EKO - podnik verejnoprospešných služieb je príspevková organizácia, napojená na rozpočet mestskej časti Bratislava - Nové Mesto“.
 
Čl. II
Predmet činnosti sa ruší a nahrádza sa novým v znení:
1. Hlavným predmetom činnosti je zabezpečovanie verejnoprospešných služieb pri výkone samosprávnych funkcií mestskej časti Bratislava – Nové Mesto:
1.1. 	Vykonáva zimnú údržbu miestnych komunikácií III. a IV. kategórie, verejných priestranstiev, parkovísk, chodníkov a lávok pre chodcov:
1.1.1. 	strojné odhŕňanie snehu a likvidácie poľadovice na vytypovaných miestnych komunikáciách III. a IV. kategórie,
1.1.2.	zimný posyp pre zabezpečenie a udržanie zjazdnosti miestnych komunikácií,
1.1.3.	odpratávanie a likvidáciu snehu na vytypovaných parkoviskách a verejných priestranstvách, kde sneh tvorí cestnú prekážku,
1.1.4. 	ručné odhŕňanie snehu a posyp na chodníkoch a lávkach pre chodcov.
1.2.	Vykonáva letnú údržbu miestnych komunikácií III. a IV. kategórie, verejných priestranstiev, parkovísk, chodníkov a lávok pre chodcov:
1.2.1. strojné zametanie na vytypovaných miestnych komunikáciách, verejných priestranstvách a parkoviskách,
1.2.2. 	polievanie a kropenie miestnych komunikácií, verejných priestranstiev a parkovísk proti víreniu prachu, popolčeka a iných pevných exhalátov,
1.2.3.	ručné zametanie vytypovaných miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, parkovísk, chodníkov a lávok pre chodcov,
1.2.4. 	odstraňuje nánosy po záplavách a mimoriadnych poveternostných situáciách na miestnych komunikáciách, verejných priestranstvách, chodníkoch a lávkach pre chodcov.
1.3. 	Zabezpečuje odvoz komunálneho odpadu veľkoobjemovými kontajnermi:
1.3.1. 	v rámci harmonogramu na vytypovaných miestach,
1.3.2. 	uličného odpadu z čistenia miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, parkovísk, chodníkov, detských ihrísk, pieskovísk a areálu Kuchajda,
1.3.3. 	lístia a iného rastlinného odpadu z plôch parkov a verejných priestranstiev,
1.3.4. 	z malých smetných nádob.
1.4. 	Zabezpečuje likvidáciu nelegálnych skládok odpadu :
1.4.1. 	zo stojísk veľkoobjemových kontajnerov,
1.4.2. 	z verejných plôch.
1.5. 	Zabezpečuje údržbu a vyberanie malých nádob na odpad.
1.6. 	Vykonáva systém zberu psích exkrementov na území mestskej časti.
1.7.. 	Zabezpečuje zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou:
1.7.1. 	trvale do domácností bez zdroja pitnej vody,
1.7.2. 	do domácností s dlhodobou poruchou alebo znečistením zdroja pitnej vody.
1.8. 	Zabezpečuje vyberanie žúmp, septikov a prečisťovanie kanalizačných rozvodov, ktoré tvoria súčasť vlastných prevádzok, alebo s prevádzkou súvisia.
1.9. 	Vykonáva správu a údržbu zverených obecných zariadení :
1.9.1.	detských ihrísk a pieskovísk,
1.9.2. 	verejných hygienických zariadení,
1.9.3. 	budov a plotov,
1.9.4. 	trhovísk,
1.9.5. 	ostatných zverených obecných zariadení.
1.10. 	Vykonáva správu a údržbu zverených obecných plôch :
1.10.1. 	parkovísk,
1.10.2. 	verejných priestranstiev.
1.11. 	Zabezpečuje výstavbu, údržbu a správu kultúrno-rekreačno-športového charakteru v areáli Kuchajda.
1.12. 	Vykonáva výstavbu, správu a údržbu zverenej verejnej zelene:
1.12.1. 	výstavbu, rekonštrukciu, rekultiváciu zverenej verejnej zelene,
1.12.2. 	náhradnú výstavbu, rekonštrukciu a rekultiváciu verejnej zelene,
1.12.3. 	celoročnú údržbu zverenej verejnej zelene,
1.12.4. 	správu zverenej verejnej zelene, pasportizáciu, vyjadrovanie sa a kontrolu k zaujatiam a rozkopávkam verejnej zelene.
1.13. 	Vykonáva správu a údržbu Tržnice.
1.14. 	Vykonáva vnútropodnikové služby v odboroch zámočníctvo, maliarstvo, vodoinštalatérstvo, elektroinštalatérstvo, stolárstvo, záhradníctvo a autoopravárenstvo.
1.15. 	Prevádzkuje lanovú dráhu a dopravu lanovej dráhy Bratislava - Železná studnička -Kamzík.

2. Podnikateľská činnosť v predmetoch podnikania:
2.1.	administratívne práce, vedenie účtovníctva a výkazníctvo;
2.2.	letná a zimná údržbu súkromných komunikácií, priestranstiev, parkovísk, chodníkov a lávok pre chodcov;
2.3.	prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom;
2.4.	prenájom motorových vozidiel, strojov, prístrojov, dopravných a iných zariadení s obsluhujúcim personálom alebo bez neho;
2.5.	nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie;
2.6.	cestná nákladná doprava, prepravné činnosti, nákladné dopravné služby, sťahovacie služby;
2.7.	nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla;
2.8. 	prípravné práce k realizácii stavby;
2.9. 	dokončovanie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov;
2.10. 	uskutočňovanie stavieb, ich zmien a opráv;
2.11. 	údržbárske činnosti;
2.12.	prenájom veľkokapacitných kontajnerov, odvoz stavebného a iného odpadu;
2.13.	správa a údržba zelene a terénne úpravy; úprava trávnatých plôch, kríkov, stromov; sadovnícke práce;
2.14.	organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí;
2.15.	prevádzka budov na detských ihriskách a zverených plochách;
2.16.	služby sociálneho taxíka;
2.17.	správa a prevádzkovanie parkoviska;
2.18.	správa a prevádzka kolumbária;
2.19.	čistenie a udržiavanie parkov, cintorínov;
2.20.	čistenie kanalizačných vpustí;
2.21.	nakladanie (zber, výkup, spracovanie, zvoz, separovanie,) s druhotnými surovinami (papier, železné a neželezné kovy, plasty,...) ;
2.22.	nakladanie  (zber, zvoz, separovanie ) s nebezpečným odpadom a zabezpečenie odbornej likvidácie;
2.23.	zber, zvoz, separovanie elektroodpadu (domáce spotrebiče, elektroprístroje, elektrické zariadenia);
2.24.	zber, zvoz, separovanie, zneškodňovanie, kompostovanie  bioodpadu;
2.25.	likvidácia a spracovanie autovrakov;
2.26.	zneškodňovanie odpadov skládkovaním;
2.27.	sanácie starých skládok;
2.28.	prevádzka recyklačného centra;
2.29.	poradenstvo a poskytovanie služieb v oblasti separovaného odpadu;
2.30.	kontajnerové triediace systémy;
2.31.	odťahová služba;
2.32.	čistenie a upratovanie administratívnych budov;
2.33.	výkopové práce;
2.34.	výškové práce, čistenie fasád, protipožiarne nátery;
2.35.	kremačné služby spoločenských domácich zvierat;
2.36.	prevádzkovanie stacionáru a zariadenia pre krátkodobé ubytovanie spoločenských domácich zvierat;
2.37.	prevádzkovanie nádob, stojanov a zásobníkov, zvoz a likvidácia psích exkrementov;
2.38.	prevádzkovanie vodného areálu – aquaparku;
2.39.	prevádzkovanie činností rekreačného charakteru na vodnej ploche – vodné bicykle, požičovňa lodiek, usporadúvanie rybárskych súťaží,... ;
2.40.	prevádzkovanie lyžiarskeho strediska;
2.41.	prevádzkovanie strediska športových činností a trávenia voľného času (cyklotrasa, tenis, lezecká stena, plážový  volejbal, badminton, ... ;
2.42.	marketing, prenájom reklamných plôch, prevádzkovanie bilboardov, reklamné činnosti, výroba, spracovanie a distribúcia reklamného materiálu... ;
2.43.	informačná činnosť - mestské, turistické informačné centrá;
2.44.	prevádzkovanie verejných WC;
2.45.	prenájom majetku, zvereného do správy;
2.46.	hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi vrátane ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie;
2.47.	správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu;
2.48.	oprava a údržba komunikácií;
2.49.	nákup, predaj, dodávka a distribúcia energií;
2.50.	náhradná výsadba a starostlivosť o ňu.

Čl. III.	

	Dodatok č. 10 bol schválený Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava – Nové Mesto dňa ......................................... uznesením č. ........................

Dodatok č. 10 nadobúda účinnosť dňom 01.01.2013.

Bratislava: 									Mgr. Rudolf Kusý
											Starosta

Príloha č. 4  Aktuálne znenie zriaďovacej listiny:

EKO-podnik verejnoprospešných služieb
ul. Halašova č. 20, 832 90 Bratislava 
---------------------------------------------------------------
Zriaďovacia listina
EKO-podniku verejnoprospešných služieb
v znení
Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, zmeny schválenej uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava –Nové Mesto č. II/4/19 zo dňa 11. 4. 1995, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5, Dodatku č. 6, Dodatku č. 7, Dodatku č. 8 a Dodatku č. 9

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Nové Mesto v zmysle §15 ods. 2 písmeno ch/ zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave  znení neskorších predpisov, svojim uznesením č. 2/1990 z 2. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, konaného dňa 20. 12. 1990

z r i a d i l o
miestny podnik verejnoprospešných služieb
a
v y d á v a
túto
zriaďovaciu listinu
v znení
Dodatku č. 1 zo dňa 24. 12. 1993, Dodatku č. 2 zo dňa 14. 7. 1994, zmeny schválenej uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. II./4/19 zo dňa 11. 4. 1995, Dodatku č. 3 zo dňa 5. 9. 1995, Dodatku č. 4 zo dňa 16. 12. 1997, Dodatku č. 5 zo dňa 30. 7. 2002, Dodatku č. 6 zo dňa 15. 10. 2002, Dodatku č. 7 zo dňa 21. 6. 2005 , Dodatku č. 8 zo dňa 18. 10. 2005 a Dodatku č. 9 zo dňa 16.6.2009
Zriaďovateľ: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
Názov zriaďovacej organizácie: EKO-podnik verejnoprospešných služieb
Sídlo podniku: Halašova 20, 832 90 Bratislava
Identifikačné číslo podniku: 4 9 1 8 7 0
Predmet činnosti: Hlavným predmetom činnosti je zabezpečovanie verejnoprospešných služieb pri výkone samosprávnych funkcií mestskej časti Bratislava-Nové Mesto:
(1) Vykonáva zimnú údržbu miestnych komunikácií III. a IV. kategórie, verejných priestranstiev, parkovísk, chodníkov a lávok pre chodcov:
a) strojné odhŕňanie snehu a likvidácie poľadovice na vytypovaných miestnych komunikáciách III. a IV. kategórie,
b) zimný posyp pre zabezpečenie a udržanie zjazdnosti miestnych komunikácií,
c) odpratávanie a likvidáciu snehu na vytypovaných parkoviskách a verejných priestranstvách, kde sneh tvorí cestnú prekážku,
d) ručné odhŕňanie snehu a posyp na chodníkoch a lávkach pre chodcov.
(2) Vykonáva letnú údržbu miestnych komunikácií III. a IV. kategórie, verejných priestranstiev, parkovísk, chodníkov a lávok pre chodcov:
a) strojné zametanie na vytypovaných miestnych komunikáciách, verejných priestranstvách a parkoviskách,
b) polievanie a kropenie miestnych komunikácií, verejných priestranstiev a parkovísk proti víreniu prachu, popolčeka a iných pevných exhalátov,
c) ručné zametanie vytypovaných miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, parkovísk, chodníkov a lávok pre chodcov,
d) odstraňuje nánosy po záplavách a mimoriadnych poveternostných situáciách na miestnych komunikáciách, verejných priestranstvách, chodníkoch a lávkach pre chodcov.
(3) Zabezpečuje odvoz komunálneho odpadu veľko objemovými kontajnermi:
a) v rámci harmonogramu na vytypovaných miestach,
b) uličného odpadu z čistenia miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, parkovísk, chodníkov, detských ihrísk, pieskovísk a areálu Kuchajda,
c) lístia a iného rastlinného odpadu z plôch parkov a verejných priestranstiev
d) z malých smetných nádob.
(4) Zabezpečuje likvidáciu nelegálnych skládok odpadu :
a) zo stojísk veľko objemových kontajnerov,
b) z verejných plôch.
(5) Zabezpečuje údržbu a vyberanie malých nádob na odpad.
(6) Zabezpečuje zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou:
a) trvale do domácností bez zdroja pitnej vody,
b) do domácností s dlhodobou poruchou alebo znečistením zdroja pitnej vody.
(7) Zabezpečuje vyberanie žúmp, septikov a prečisťovanie kanalizačných rozvodov, ktoré tvoria súčasť vlastných prevádzok, alebo s prevádzkou súvisia.
(8) Vykonáva správu a údržbu zverených obecných zariadení :
a) detských ihrísk a pieskovísk,
b) verejných hygienických zariadení,
c) budov a plotov,
d) trhovísk,
e) ostatných zverených obecných zariadení.
(9) Vykonáva správu a údržbu zverených obecných plôch :
a) parkovísk,
b) verejných priestranstiev.
(10) Zabezpečuje výstavbu, údržbu a správu kultúrno-rekreačno-športového charakteru v areáli Kuchajda.
(11) Vykonáva výstavbu, správu a údržbu zverenej verejnej zelene:
a) výstavbu, rekonštrukciu, rekultiváciu zverenej verejnej zelene,
b) náhradnú výstavbu, rekonštrukciu a rekultiváciu verejnej zelene,
c) celoročnú údržbu zverenej verejnej zelene,
d) správu zverenej verejnej zelene, pasportizáciu, vyjadrovanie sa a kontrolu k zaujatiam a rozkopávkam verejnej zelene.
(12) Vykonáva správu a údržbu Tržnice.
(13) Vykonáva vnútropodnikové služby v odboroch zámočníctvo, maliarstvo, vodoinštalatérstvo, elektroinštalatérstvo, stolárstvo, záhradníctvo a autoopravárenstvo.
(14) Prevádzkuje lanovú dráhu a dopravu lanovej dráhy Bratislava-Železná studnička -Kamzík.

Majetok zverený podniku: novozriadenému miestnemu podniku sa zveruje majetok obhospodarovaný Obvodnou správou verejnoprospešných služieb Bratislava III a dňom 1. 1. 1991 aj majetok neinvestičnej časti akcie „Z“ ObNV Bratislava III.
Finančná hodnota zvereného majetku: Podľa inventarizácie hospodárskych prostriedkov ku dňu 31. 10. 1990 majetok Obvodnej správy verejnoprospešných služieb Bratislava III predstavuje:
ZP 124 226 563,- Sk
DKP 5 309 529,- Sk
OTE 116 544,- Sk
investície 1 540 405,- Sk
ceniny 282 420,- Sk
peniaze v hotovosti 1 326,- Sk
pohľadávky 230 368,- Sk
záväzky 476 451,- Sk
nehnuteľnosti – pozemky 94 782 m/2
Finančná hodnota majetku neinvestičnej časti akcie „Z“ bude vyčíslená v delimitačnom protokole podľa stavu k 1. 1. 1991.
Prírastky a úbytky hospodárskych prostriedkov Obvodnej správy verejnoprospešných služieb Bratislava III od poslednej inventarizácie budú vyčíslené čiastkovou inventúrou ku dňu 31. 12. 1990.
Štatutárni zástupcovia podniku: je riaditeľ, ktorý je oprávnený konať v mene podniku.
Spôsob hospodárenia podniku: EKO-podnik verejnoprospešných služieb je rozpočtová organizácia napojená na rozpočet mestskej časti Bratislava–Nové Mesto.
EKO-podnik verejnoprospešných služieb sa zriaďuje dňom 20.12.1990 na dobu n e u r č i t ú.
EKO-podnik verejnoprospešných ako samostatný právny subjekt je právnym nástupcom Obvodnej správy verejnoprospešných služieb Bratislava III a neinvestičnej časti akcie „Z“ ObNV Bratislava III a preberá na seba všetky práva a povinnosti týchto organizácií.

V Bratislave dňa 1.1.2010
Ing. Richard Frimmel
starosta mestskej časti
Bratislava – Nové Mesto
 

