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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI 

 
 
 

 

 
 
 

NÁVRH NA UZNESENIE  
 

M E ST SK ÉH O Z AST U PI T EĽ ST V A  
 

zo dňa 19. 9. 2019  číslo /2019 
 
 

K bodu: Návrh na zmenu zriaďovacej listiny Verejnoprospešných služieb    

Liptovský Mikuláš 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  

I .  k o n š t a t u j e ,  ž e  

V zmysle § 15 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a Rozhodnutia Slovenskej inšpekcie životného prostredia Žilina č. 

449/770140103/105-Gl, Mt zo dňa 21.04.2005  je potrebné vykonať zmeny v Zriaďovacej listine 

Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš v Článku III. ods. 1 písm. f). 

I I .  schvaľu je         

Dodatok č. 7 k Zriaďovacej listine Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš zo dňa 

22.05.1997 v znení Dodatku č. 1 až 6, ktorý je prílohou tohto uznesenia, s účinnosťou dňom jeho 

schválenia mestským zastupiteľstvom. 

   I I I .  vyh lasu je   

po zapracovaní zmien k 19.09.2019 úplné znenie Zriaďovacej listiny Verejnoprospešných služieb 

Liptovský Mikuláš, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia. 

     

Ing. Ján Blcháč, PhD. 
     primátor mesta 

    
 

 
Dátum podpisu uznesenia:                2019 
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Dôvodová správa 

 

Rozhodnutím  č. 449/770140103/105-Gl, Mt zo dňa 21.04.2005 v znení zmien Slovenskej inšpekcie 

životného prostredia Žilina bolo prevádzkovateľovi skládky, Verejnoprospešným službám Liptovský 

Mikuláš, vydané povolenie na vykonávanie činnosti v prevádzke „Skládka TKO Veterná Poruba“.  

Z dôvodu, že toto rozhodnutie v znení vykonaných zmien je platné a povinnosti prevádzkovateľa skládky 

odpadov, stanovené v právnych predpisoch v oblasti odpadového hospodárstva, VPS vykonávajú, je 

potrebné uskutočniť zmenu  Zriaďovacej listiny Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš  a to tak, že  

v Článku III. ods. 1 písm. f)  sa text: „Správa a realizácia monitoringu uzavretej skládky Veterná Poruba“  

nahradí textom: „Prevádzkovanie  Skládky TKO Veterná Poruba“.  
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Príloha: 1 

Dodatok č. 7 

k 

Zriaďovacej listine 

 

Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš so sídlom Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, identifikačné 

číslo 00 183 636. 

 

Zriaďovacia listina sa mení nasledovne: 

 

článok III bod 1 písm. f) znie:  „Prevádzkovanie  Skládky TKO Veterná Poruba“. 

 

Ostatné ustanovenia zriaďovacej listiny v znení dodatkov č. 1 – 6 sa nemenia. 

 

 

V Liptovskom Mikuláši dňa 19.09.2019 

 

 

Ing. Ján Blcháč, PhD. 
     primátor mesta 
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Príloha: 2 

 

Úplné znenie zriaďovacej listiny so zapracovanými zmenami a dodatkami č. 1 a ž 7 

 

                                               Zriaďovacia listina 

                                              mesto Liptovský Mikuláš 

I. 
Zriaďuje 

 
Podľa § 4 ods.3 písm. l) a § 11 ods. 4 písm. I) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov v nadväznosti na § 21 ods. 5, písm. b) a ods. 9 zákona č. 523/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

 

Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš (v skratke VPS) so sídlom Liptovský Mikuláš, Družstevná 

1, identifikačné číslo 00 183 636 ako svoju príspevkovú organizáciu. 

 

II. 

l. Za dátum vzniku organizácie sa považuje v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Liptovskom 

Mikuláši č. 5/1991 z 28. 3. 1991, ktorým bola schválená zmena formy hospodárenia doterajšej 

organizácie Technické služby mesta Lipt. Mikuláš z rozpočtovej na príspevkovú a zmena názvu 

organizácie na Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš l. apríl 1991. 

 

2. Forma hospodárenia organizácie: 

Príspevková organizácia hospodári podľa svojho rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia. 

Jej rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a prostriedky prijaté od iných subjektov. 

Príspevková organizácia je povinná dosahovať výnosy určené svojim rozpočtom. Finančný vzťah medzi 

zriaďovateľom a príspevkovou organizáciou je určený záväznými ukazovateľmi, určenými 

zriaďovateľom. 

III. 

Vymedzenie predmetu činnosti: 

1. verejnoprospešné služby 

a. Správa, údržba a čistenie miestnych komunikácií a dopravného značenia 

b. Údržba verejného osvetlenia 

c. Správa, výsadba a údržba verejnej zelene 

d. Správa pohrebísk a cintorínske služby 

e. Odvoz tuhého komunálneho odpadu 

f. Prevádzkovanie  Skládky TKO Veterná Poruba  

g. Správa a prevádzka verejných WC 

h. Stavebná činnosť v zmysle § 44 ods. 2 zák. č. 50/1978 Zb., v znení neskorších zmien a 

doplnkov 

i. Autodoprava 
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j. Správa plagátovacích zariadení, plagátovacia služba 

k. Správa športových zariadení 

l. Správa a prevádzka kompostárne 

m. Správa separačného strediska 

n. Správa a prevádzka zberných dvorov 

o. Správa detských zariadení a ihrísk 

p. Správa podchodu, lávok a mostov 

q. Správa svetelných signalizačných zariadení 

r. Prevádzka ČOV 

s. Údržba protipovodňových objektov 

t. Technické zabezpečenie podujatí mesta 

u. Prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá 

 

2. podnikateľská činnosť 

a. Prevádzka športových zariadení 

b. Nakladanie s odpadmi 

c. Montáž, údržba a prenájom informačných tabúľ a panelov 

d. Prenájom nosných prvkov na umiestnenie informačných systémov 

e. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu 

voľných živností 

f. Kúpa tovaru na účely predaja iným prevádzkovateľov živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných 

živností 

g. Búracie a zemné práce 

h. Montáž, demontáž a údržba dopravných zariadení a značiek 

i. Maliarske a natieračské práce 

j. Kosenie trávy na zákazku 

k. Výsadba, údržba a ošetrovanie okrasných, ovocných drevín a stavba okrasných skaliek na 

l. Poradenská činnosť v oblasti sadovníctva, záhradníctva a lesníctva 

m. Výroba záhradných potrieb a pomôcok v rozsahu voľných živností 

n. Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej 

hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla 

o. Stavebné práce pomocou strojov 

p. Strojné a ručné čistenie, zametanie a kropenie komunikácií a cestných objektov 

q. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi v rozsahu voľných živností 

r. Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností 

s. Reklamná a propagačná činnosť 

t. Prevádzkovanie a správa trhovísk 

u. Prevádzkovanie domu smútku 

v. Čistiace a upratovacie práce 

w. Prevádzkovanie pohrebnej služby 

x. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva 

y. Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčasti 
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z dreva do finálnych produktov a ich údržba 

z. Čistenie kanalizačných systémov  

aa.  Prípravné práce k realizácií stavby  

bb.  Uskutočňovanie stavieb a ich zmien 

cc.    Dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov 

dd.    Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s    

         prenájmom 

ee.    Prenájom hnuteľných vecí 

ff.  Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí  

gg.    Prevádzkovanie pohrebiska 

hh.    Výkon činnosti stavbyvedúceho 

ii.  výkon činnosti stavebného dozoru 

jj. Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu 

kk.    Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu 

 

IV. 

Štatutárnym orgánom organizácie je riaditeľ, ktorého do funkcie vymenováva Mestské zastupiteľstvo v 

Lipt. Mikuláši. Zástupcami štatutárneho orgánu v rozsahu podľa menovacieho dekrétu sú námestníci 

riaditeľa vymenovaní štatutárnym orgánom. 

V. 

Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš spravujú majetok mesta Liptovský Mikuláš v účtovnej 

hodnote 14.555.653,34 € v nasledovnom členení (podľa stavu k 30.9.2011): 

 

 Nadobúdacia hodnota v € 

nehmotný investičný majetok 16562,42 

hmotný investičný majetok 12827259,29 

-budovy, stavby 10 131 244,93 

-stroje, prístroje, zariadenia 1432542,56 

-inventár 34672,44 

-dopravné prostriedky 1228799,36 

pozemky 278729,33 

zásoby (materiál, tovar) 71 711,07 

finančný majetok 1 361 391,23 

SPOLU 14 555 653,34 

 

VI. 

Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš sa zriaďujú na neurčitý čas.  
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V Liptovskom Mikuláši 19. septembra 2019 

 

 

  .......................................... 

Ing. Ján Blcháč, PhD. 

primátor mesta 

 

 


