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NÁVRH UZNESENIA

Miestne  zastupiteľstvo

schvaľuje

Dodatok č. 12

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  schváleného  uznesením  č. 
31/13/B2  zo  dňa  24.12.1993;  Dodatku  č.  2  schváleného  uznesením  č.  38/07  zo  dňa 
14.07.1994; Dodatku č. 3 schváleného uznesením č. II/7/11 zo dňa 05.09.1995; Dodatku č. 
4  schváleného  uznesením  č.  II/22/14  zo  dňa  16.12.1997;  Dodatku  č.  5  schváleného 
uznesením č. M5/03A zo dňa 30.07.2002; Dodatku č. 6 schváleného uznesením č. 24/34 zo 
dňa  15.10.2002;  Dodatku  č.  7  schváleného  uznesením  č.  16/18  zo  dňa  21.06.2005; 
Dodatku  č.  8  schváleného  uznesením  č.  18/11  zo  dňa  18.10.2005; Dodatku  č.  9 
schváleného  uznesením  č.  17/08.3  zo  dňa  16.06.2009,  Dodatku  č.  10  schváleného 
uznesením č. 11/20 zo dňa 26.06.2012 a Dodatku č. 11 schváleného uznesením č. 14/12 zo 
dňa 11.12.2012

a) bez pripomienok

b) s pripomienkami



DÔVODOVÁ  SPRÁVA

Predmetom  Dodatku  č.12  k  Zriaďovacej  listine  príspevkovej  organizácie  EKO-podnik 
verejnoprospešných činností, Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO 00 491 870, je rozšírenie 
podnikateľskej  činnosti  v  predmetoch podnikania v súlade  s  platným Zoznamom živností, 
vydaného  Odborom  živnostenského  podnikania  Ministerstva  vnútra  SR  a v súlade  so 
Živnostenským zákonom tak, ako je uvedené v návrhu Dodatku.

Materiál bol prerokovaný v komisiách MZ MČ B-NM a v MR MČ B-NM dňa 30.5.2017.

Návrh:



EKO-podnik verejnoprospešných služieb
BRATISLAVA - NOVÉ MESTO

ul. Halašova č. 20, 832 90 Bratislava

---------------------------------------------------------------------------

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. .............  zo dňa 13.06.2017

s c h v a ľ u j e

DODATOK č. 12

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, Dodatku č. 9 schváleného uznesením Miestneho 
zastupiteľstva mestskej  časti  Bratislava - Nové Mesto č. 17/08 zo dňa 16.6.2009 a Dodatku č. 10 
schváleného uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 11/20 zo 
dňa  26.6.2012,  a Dodatku  č.  11  schváleného  uznesením  Miestneho  zastupiteľstva  mestskej  časti  
Bratislava - Nové Mesto č.14/12 zo dňa 11.12.2012,  ktorým sa dopĺňa takto:

Čl. II.

Podnikateľská  činnosť  v predmetoch  podnikania  sa  rozširuje  o predmety  podnikania 
nasledovne:

2.29. osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek;
2.30. výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu;
2.31. diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov;
2.32. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby;



2.33. kúpa  tovaru  na  účely  jeho  predaja  konečnému spotrebiteľovi  (maloobchod)  alebo  iným 
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod);

2.34. skladovanie a pomocné práce v doprave;
2.35. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu;
2.36. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov.

Čl. III.

1. Dodatok  č.12  bol  schválený  Miestnym  zastupiteľstvom  mestskej  časti  Bratislava  –  Nové 
Mesto dňa  13.06.2017  uznesením č. ........................

2. Dodatok  č. 12  nadobúda účinnosť dňom  01.07.2017.

Bratislava: 13.06.2017 Mgr. Rudolf Kusý
        starosta
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