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NÁVRH UZNESENIA 
 
 
Miestne zastupiteľstvo  
 
schvaľuje: 
 
 
 
 
plné znenie Zriaďovacej listiny EKO–podniku verejnoprospešných služieb v aktualizovanom 
znení so zapracovanými zmenami a dodatkami 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 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 14.07.1994; zmeny 
schválenej uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 
II/4/19 zo dňa 11.04.1995; Dodatku č. 3 schváleného uznesením Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. II/7/11 zo dňa 05.09.1995; 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 30.07.2002; 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 21.06.2005; 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 16.06.2009; Dodatku č. 10 schváleného uznesením 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 11/20 zo dňa 26.06.2012 
a Dodatku č.11 schváleného uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – 
Nové Mesto č. 14/12 zo dňa 11.12.2012 
 
 
 
a/ bez pripomienok 
 
b/ s pripomienkami 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

DÔVODOVÁ  SPRÁVA  

 

 Podľa § 21 ods. 3 Zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
523/2004 Z. z.) rozpočtové a príspevkové organizácie možno zriadiť na plnenie úloh štátu, 
obce alebo vyššieho územného celku vyplývajúcich z osobitných predpisov. Mestská časť 
Bratislava – Nové Mesto zriadila EKO-podnik verejnoprospešných služieb na vykonávanie 
činností, ktoré jej vyplývajú najmä zo Zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, resp. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov. EKO-podnik verejnoprospešných služieb vznikol ako samostatný 
právny subjekt a je právnym nástupcom Obvodnej správy verejnoprospešných služieb 
Bratislava III a investičnej akcie „Z“ Obvodného národného výboru Bratislava III. Bol 
zriadený ako rozpočtová organizácia napojená na rozpočet mestskej časti Bratislava – Nové 
Mesto s účinnosťou od 01.01.1991 na dobu neurčitú. EKO-podnik verejnoprospešných 
služieb má samostatnú právnu subjektivitu, ktorá vyplýva zo Zriaďovacej listiny schválenej 
Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava – Nové Mesto dňa 20.12.1990 uznesením 
č. 2/1990 s účinnosťou od 01.01.1991. V priebehu svojej činnosti sa EKO podnik zmenil na 
príspevkovú organizáciu na základe Dodatku č. 8 k Zriaďovacej listine (schváleným MZ 
uznesením č. 18/11 z 18.10.2005) a Dodatkom č. 9 k Zriaďovacej listine (schváleným MZ 
uznesením č. 17/08 zo 16.06.2009) bolo hospodárenie organizácie zmenené na rozpočtovú 
organizáciu od 01.01.2010. Na základe Dodatku č. 10 k Zriaďovacej listine (schváleným MZ 
uznesením č. 11/20 z 26.06.2012) sa od 01.01.2013 stal príspevkovou organizáciou napojenou 
na rozpočet mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. Účelom vzniku EKO-podniku 
verejnoprospešných služieb bolo zabezpečovanie verejnoprospešných činností vyplývajúcich 
priamo zo Zákona o hlavnom meste SR Bratislave a Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, 
ktoré boli vymedzené v Zriaďovacej listine. Predmet činností bol upravený v časti 
„Zabezpečovanie verejnoprospešných služieb pri výkone samosprávnych funkcií mestskej 
časti Bratislava – Nové Mesto“ a „Podnikateľská činnosť v predmetoch podnikania“, 
Dodatkom č. 11, ktorý schválilo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Nové 
Mesto dňa 11.12.2013 uznesením č. 14/12, ktorého obsahom bolo jeho nahradenie novým 
znením. V zmysle platného Zoznamu živností ku dňu schválenia Dodatku č. 11 k Zriaďovacej 
listine, vydaného Odborom živnostenského podnikania Ministerstva vnútra SR a v súlade so 
Živnostenským zákonom, EKO-podnik verejnoprospešných služieb predložil návrh 
zosúladenia predmetov podnikania tak, ako je uvedené v návrhu Dodatku č. 11 k Zriaďovacej 
listine EKO-podniku verejnoprospešných služieb. Zriaďovacia listina má ku dnešnému dňu 
jedenásť (11) Dodatkov. 
 
  V zmysle platného Zoznamu živností, vydaného Odborom živnostenského 
podnikania Ministerstva vnútra SR a v súlade so Živnostenským zákonom predkladáme 
zosúladenie znenia predmetov podnikania v Čl. II, ods. 2 Podnikateľská činnosť 
v predmetoch podnikania tak, ako je uvedené v návrhu znenia Zriaďovacej listiny EKO-
podniku verejnoprospešných služieb v aktualizovanom znení. EKO-podnik 
verejnoprospešných služieb získal osvedčenie o živnostenskom oprávnení na vykonávanie 
nasledovných živností, a to: 
 

- Osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek; 
- Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu; 
- Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov; 
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby; 



  

- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo 
iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod); 

- Skladovanie a pomocné činnosti v doprave; 
- Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu 

konzumáciu; 
- Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov. 
-  

Predmet činnosti EKO-podniku verejnoprospešných služieb navrhujeme rozšíriť o uvedené 
činnosti v stanovených predmetoch podnikania v Čl. II, ods. 2 Podnikateľská činnosť 
v predmetoch podnikania tak, ako je uvedené v návrhu znenia Zriaďovacej listiny EKO-
podniku verejnoprospešných služieb podľa jej aktualizovaného znenia. Uvedené zmeny 
v predmete podnikania umožnia EKO-podniku verejnoprospešných služieb vykonávať ďalšie 
činnosti podnikateľského charakteru, zabezpečovaných pre zriaďovateľa – mestskú časť 
Bratislava – Nové Mesto. Na výkon podnikateľskej činnosti EKO-podnik verejnoprospešných 
služieb využije súčasné technické a ľudské zdroje tak, aby bolo dosiahnuté ich čo 
najefektívnejšie využitie. V prípade, ak EKO-podnik verejnoprospešných služieb svojou 
podnikateľskou činnosťou dosiahne zisk, pozitívnym dôsledkom takto dodatočne získaných 
zdrojov je možné zníženie potrebnej výšky príspevku od zriaďovateľa alebo využitie takto 
nadobudnutých zdrojov na ďalší rozvoj. Hlavným predmetom činnosti EKO-podniku 
verejnoprospešných služieb je prioritne aj naďalej zabezpečovanie verejnoprospešných 
služieb pri výkone samosprávnych funkcií mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, ktoré plní 
aj v súčasnosti. Rozšírenie predmetu činnosti EKO-podniku verejnoprospešných služieb 
zabezpečí väčší rozsah verejnoprospešných služieb v porovnaní s aktuálnym stavom 
a v prípade efektívneho zabezpečenia podnikateľských činností v stanovených predmetoch 
podnikania prinesie pozitívny ekonomický efekt. 
 
 Predloženým materiálom predkladáme návrh na schválenie nového aktualizovaného 
znenia Zriaďovacej listiny EKO-podniku verejnoprospešných služieb. .Schválením novej 
Zriaďovacej listiny v aktualizovanom znení stratí účinnosť toho času platná Zriaďovacia 
listina vrátane jej jedenástich (11) Dodatkov, ktorými sa dopĺňala. Schválenie 
aktualizovaného znenia novej Zriaďovacej listiny prinesie sprehľadnenie a jasne vymedzí 
súčasné postavenie a pôsobenie EKO-podniku verejnoprospešných služieb pri výkone 
samosprávnych funkcií zriaďovateľa. 
 
Materiál bol prerokovaný v komisiách Miestneho zastupiteľstva a v Miestnej rade MČ BA-
NM dňa 28.11.2017 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Návrh: 

Mestská časť 
BRATISLAVA - NOVÉ MESTO 

--------------------------------------------------------------------------- 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Nové Mesto v zmysle § 15 ods. 2 písm. h) 
Zákona Slovenskej Národnej Rady o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení 
neskorších predpisov svojim uznesením č. ..................... zo dňa .......................  

 
vydáva 

 
túto 

 
 

Zriaďovaciu listinu 
 
 

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,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 mení a v plnom znení znie takto : 
 

 
Čl. I 

Všeobecné ustanovenia 
 

Zriaďovateľ:  Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–
Nové Mesto 

Názov organizácie:    EKO–podnik verejnoprospešných služieb  
Sídlo organizácie:    Halašova 20, 832 90 Bratislava – Nové Mesto 
Identifikačné číslo organizácie:  00 491 870 
Forma hospodárenia: Príspevková organizácia napojená na rozpočet 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. 
Dátum zriadenia:    20.12.1990 
 
 

Čl. II 
Predmet činnosti 

 



  

Hlavným predmetom činnosti príspevkovej organizácie EKO-podnik verejnoprospešných 
služieb je zabezpečovanie verejnoprospešných služieb pri výkone samosprávnych funkcií 
zriaďovateľa – mestskej časti Bratislava – Nové Mesto: 
 
1.  Zabezpečovanie verejnoprospešných služieb pri výkone samosprávnych funkcií 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto: 
1.1. Vykonáva letnú údržbu miestnych komunikácií III. a IV. triedy, verejných 

priestranstiev, parkovísk, chodníkov a lávok pre chodcov vo vlastníctve a správe 
mestskej časti Bratislava – Nové Mesto: 
1.1.1. strojné zametanie vytypovaných komunikácií, verejných priestranstiev 

a parkovísk; 
1.1.2. ručné zametanie ostatných komunikácií, verejných priestranstiev, 

parkovísk, chodníkov a lávok pre chodcov; 
1.1.3. polievanie a kropenie všetkých miestnych komunikácií, parkovísk 

a vytypovaných verejných priestranstiev proti víreniu prachu, 
popolčeka a iných pevných exhalátov; 

1.1.4. čistenie a splachovanie vytypovaných miestnych komunikácií v zmysle 
platnej všeobecne záväznej vyhlášky Krajského úradu životného 
prostredia v Bratislave, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie 
kvality ovzdušia; 

1.1.5. odstraňovanie nánosov po záplavách a mimoriadnych poveternostných 
situáciách na miestnych komunikáciách, verejných priestranstvách, 
chodníkoch a lávkach pre chodcov; 

1.1.6. čistenie kanalizačných vpustí; 
1.1.7. oprava a údržba komunikácií. 

1.2. Vykonáva zimnú údržbu miestnych komunikácií  III. a IV. triedy, verejných 
priestranstiev, parkovísk, chodníkov a lávok pre chodcov vo vlastníctve a správe 
mestskej časti Bratislava – Nové Mesto: 
1.2.1. strojné odhŕňanie snehu a likvidácia poľadovice na vytypovaných 

komunikáciách; 
1.2.2. zimný posyp pre zabezpečenie a udržiavanie zjazdnosti miestnych 

komunikácií; 
1.2.3. odpratávanie a likvidácia snehu na vytypovaných parkoviskách 

a verejných priestranstvách, kde sneh tvorí prekážku; 
1.2.4. ručné odhŕňanie snehu a posyp na chodníkoch a lávkach pre chodcov. 

1.3.  Zabezpečuje a vykonáva správu a údržbu zverených obecných zariadení: 
1.3.1. detských ihrísk a pieskovísk; 
1.3.2. verejných hygienických zariadení; 
1.3.3. budov a plotov; 
1.3.4. trhovísk; 
1.3.5. ostatných zverených obecných zariadení; 
1.3.6. parkovísk; 
1.3.7. verejných priestranstiev. 

1.4.  Zabezpečuje a vykonáva údržbu škôl a školských zariadení. 
1.5. Zabezpečuje výstavbu, údržbu a správu kultúrno-rekreačno-športového areálu 

Kuchajda. 
1.6. Vykonáva správu a údržbu Tržnice. 
1.7. Prevádzkuje lanovú dráhu a dopravu lanovej dráhy Bratislava Železná studnička – 

Kamzík. 
1.8. Vykonáva výstavbu, správu a údržbu verejnej zelene vo vlastníctve a správe 

mestskej časti: 



  

1.8.1. celoročnú údržbu verejnej zelene; 
1.8.2. tvorbu a revitalizáciu verejnej zelene; 
1.8.3. náhradnú výsadbu a starostlivosť o ňu; 
1.8.4. udržiava čistotu verejnej zelene; 
1.8.5. pasportizáciu prvkov verejnej zelene. 

1.9. Vykonáva systém zberu komunálnych odpadov prostredníctvom malých nádob na 
odpad: 
1.9.1. obstarávanie a umiestňovanie nádob; 
1.9.2. údržbu a opravu nádob; 
1.9.3. nakladanie s odpadom z týchto nádob. 

1.10. Vykonáva systém zberu psích exkrementov na území mestskej časti: 
1.10.1. umiestňovanie a údržbu nádob na psie exkrementy a špeciálnych 

stojanov so zásobníkom na vrecká pre psie exkrementy; 
1.10.2. obsluhu nádob na psie exkrementy a špeciálnych stojanov vrátane 

dopĺňania vreciek na zber psích exkrementov; 
1.10.3. nakladanie s odpadom z nádob na psie exkrementy. 

1.11. Zabezpečuje a vykonáva nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným 
odpadom na území mestskej časti a to nasledovne: 
1.11.1. zber a prepravu oddelene vytriedených zložiek odpadov z domácností 

bez obsahu škodlivín s vylúčením zmesového komunálneho odpadu za 
účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v zmysle platných 
predpisov v odpadovom hospodárstve pre nasledovné druhy odpadov: 

1.11.1.1. objemný odpad (katalógové č. 200307) minimálne počas 
jarného a jesenného upratovania v rámci harmonogramu 
pristavovania veľkokapacitných kontajnerov minimálne dva krát do 
roka; 

1.11.1.2.  biologicky rozložiteľný odpad zo zelene (katalógové č. 200201) 
v rámci celoročného zberu; 

1.11.1.3. drobný stavebný odpad (katalógové č. 200399) v rámci 
celoročného zberu; 

1.11.1.4. uličný odpad z čistenia miestnych komunikácií, verejných 
priestranstiev a parkovísk, chodníkov, detských ihrísk, pieskovísk 
a areálu Kuchajda. 

1.11.2.  zber a prepravu oddelene vytriedených odpadov z domácností s 
obsahom škodlivín za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia 
v zmysle platných predpisov v odpadovom hospodárstve minimálne 
dva krát do roka. 

1.11.3.  zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych 
odpadov s vylúčením zmesového komunálneho odpadu, ktoré vznikajú  
pri zabezpečovaní verejnoprospešných činností uvedených v bodoch 
1.1., 1.3., 1.5., 1.6., 1.7., 1.9., 1.12., 1.15.. 

1.12. Zabezpečuje zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu umiestneného na území 
mestskej časti v rozpore so zákonom odpadoch  na nehnuteľnostiach vo vlastníctve 
resp. správe mestskej časti a na nehnuteľnostiach iných právnických a fyzických 
osôb, pokiaľ sa nezistí zodpovedná osoba za umiestňovanie odpadu na nich. 

1.13. Vykonáva vnútropodnikové služby  v odboroch zámočníctvo, maliarstvo, 
vodoinštalatérstvo, elektroinštalatérstvo, stolárstvo, záhradníctvo, 
autoopravárenstvo. 

1.14. Vykonáva zásobovanie obyvateľstva  pitnou vodou: 
1.14.1.  do domácností bez zdroja pitnej vody; 



  

1.14.2.  do domácností s dlhodobou poruchou alebo znečistením zdroja pitnej 
vody. 

1.15. Zabezpečuje vyberanie žúmp, septikov a prečisťovanie kanalizačných rozvodov, 
ktoré tvoria súčasť vlastných prevádzok, alebo s prevádzkou súvisia. 

 
 
2. Podnikateľská činnosť v predmetoch podnikania: 

2.1. Administratívne služby;  
2.2. Vedenie účtovníctva;  
2.3. Informačná činnosť - mestské, turistické informačné centrá;  
2.4. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí;  
2.5. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov;  
2.6. Reklamné a marketingové služby;  
2.7. Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu;  
2.8. Prevádzkovanie športových zariadení;  
2.9. Prevádzkovanie verejných WC;  
2.10. Údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností;  
2.11. Čistiace a upratovacie služby;  
2.12. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb 

spojených s prenájmom;  
2.13. Prenájom garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá;  
2.14. Prenájom hnuteľných vecí;  
2.15. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve;  
2.16. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá;  
2.17. Hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších 

škodlivých činiteľov jedmi vrátane ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie; 
2.18. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom;  
2.19. Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom;  
2.20. Čistenie kanalizačných a dažďových vpustí;  
2.21. Sťahovacie služby;  
2.22. Vykonávanie odťahovej služby;  
2.23. Nepravidelná osobná cestná doprava;  
2.24. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t 

vrátane prípojného vozidla;  
2.25. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien;  
2.26. Prípravné práce k realizácii stavby;  
2.27. Dokončovanie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov;  
2.28. Nákup, predaj, dodávka a distribúcia energií;  
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 činnosti 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 



  

Forma hospodárenia 
 

1. EKO-podnik verejnoprospešných služieb je príspevková organizácia zriadená Miestnym 
zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, napojená na rozpočet mestskej 
časti Bratislava – Nové Mesto. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto garantuje 
a kontroluje činnosť príspevkovej organizácie EKO-podnik verejnoprospešných služieb pri 
využívaní finančných prostriedkov a nakladaní s majetkom vlastným a zvereným na výkon 
správy mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto a v prípade zistenia nedostatkov prijíma 
potrebné opatrenia. 

2. EKO-podnik verejnoprospešných služieb hospodári samostatne, podľa schválené rozpočtu 
mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a vo svojom mene nadobúda práva a zaväzuje sa. 
 
 

Čl. IV 
Vecné a finančné vymedzenie majetku 

 
1. EKO-podnik verejnoprospešných služieb spravuje majetok, ktorý mu bol zverený na 

plnenie vymedzeného poslania a predmetu jeho činnosti a ktorý nadobudol vlastnou 
činnosťou. Tento majetok vedie vo svojej účtovnej a operatívnej evidencii. 

2. Nehnuteľný majetok spravovaný EKO-podnikom verejnoprospešných služieb tvoria 
nehnuteľnosti evidované v príslušnom katastri nehnuteľností ku dňu vydania tejto 
Zriaďovacej listiny. 

3. Hnuteľný majetok spravovaný EKO-podnikom verejnoprospešných služieb tvorí hmotný 
a nehmotný investičný majetok, drobný a ďalší hnuteľný majetok vedený v účtovnej 
a operatívnej evidencii so stavom ku dňu vydanie tejto Zriaďovacej listiny. 

 
Majetok zverený podniku: 
 
Novozriadenému miestnemu podniku bol zverený majetok obhospodarovaný Obvodnou 
správou verejnoprospešných služieb Bratislava III a dňom 01.01.1991 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 predstavoval: 
 
ZP 124 226 563,- Sk 4 123 566,00 EUR 
DKP 5 309 529,- Sk 176 244,00 EUR 
OTE 116 544,- Sk 3 868,00 EUR 
Investície 1 540 405,- Sk 51 132,00 EUR 
Ceniny 282 420,- Sk 9 375,00 EUR 
Peniaze v hotovosti 1 326,- Sk 44,00 EUR 
Pohľadávky 230 368,- Sk 7 647,00 EUR 
Záväzky 476 451,- Sk 15 815,00 EUR 
Nehnuteľnosti – pozemky 94 782 m²  
 
Finančná hodnota majetku neinvestičnej časti akcie „Z“ bola vyčíslená v delimitačnom 
protokole podľa stavu k 01.01.1991. 



  

Prírastky a úbytky majetku hospodárskych prostriedkov Obvodnej správy 
verejnoprospešných služieb Bratislava III od poslednej inventarizácie boli vyčíslené 
čiastkovou inventúrou ku dňu 31.12.1990. 

 
 

Čl. V 
Štatutárny zástupca podniku 

 
1. Štatutárny zástupca EKO-podniku verejnoprospešných služieb je riaditeľ, ktorý je 

oprávnený konať v mene podniku. 
2. Štatutárneho zástupcu EKO-podniku verejnoprospešných služieb na návrh starostu 

vymenúva a odvoláva Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. 
3. Štatutárny orgán riadi činnosť EKO-podniku verejnoprospešných služieb a v súlade so 

zriaďovacou listinou zodpovedá za svoju činnosť Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava – Nové Mesto a starostovi mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. 

4. Organizačnú štruktúru EKO-podniku verejnoprospešných služieb, náplň jednotlivých 
pracovísk a vzájomné vzťahy medzi nimi upravuje Organizačný poriadok, ktorý vydáva 
riaditeľ EKO-podniku verejnoprospešných služieb. 

 
 

Čl. VI 
 

1. EKO–podnik verejnoprospešných služieb bol zriadený dňom 20.12.1990 na dobu 
n e u r č i t ú. 

 
2. EKO–podnik verejnoprospešných služieb 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. 

 
 

Čl. VII 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zriaďovacia listina EKO-podniku verejnoprospešných služieb v aktualizovanom znení 

bola schválená Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava – Nové Mesto dňa 
.......................... uznesením č. ....................... . 

2. Zriaďovacia listina EKO-podniku verejnoprospešných služieb nadobúda účinnosť dňom 
01.01.2018. 

3. Dňom nadobudnutia účinnosti Zriaďovacej listiny EKO-podniku verejnoprospešných 
služieb, schválenej Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava – Nové Mesto dňa 
............................ uznesením č. ......................... stráca platnosť Zriaďovacia listina EKO-
podniku verejnoprospešných služieb schválená 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 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 14.07.1994; zmeny schválenej uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava – Nové Mesto č. II/4/19 zo dňa 11.04.1995; Dodatku č. 3 schváleného 
uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. II/7/11 zo 
dňa 05.09.1995; 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 30.07.2002; 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 21.06.2005; 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 16.06.2009; Dodatku č. 10 schváleného uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava – Nové Mesto č. 11/20 zo dňa 26.06.2012 a Dodatku č.11 schváleného 
uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 14/12 zo 
dňa 11.12.2012. 

 
 
 

Bratislava  ..............2017  
  Mgr. Rudolf Kusý 
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