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Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej ako príslušný orgán obce Valaská na základe 

ustanovenia § 4 ods.3 písm. l)  a  § 11 ods.4, písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v platnom znení a podľa § 21 ods.5 písm. b)  a  ods. 9 zákona č. 523/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov     

v y d á v a: 

 

Zriaďovacia listina 

príspevkovej organizácie obce Valaská 

 

Zriaďovateľ: Obec Valaská, Námestie 1.mája 460/8, 976 46  Valaská, IČO: 00313904 

Názov príspevkovej organizácie: Technické služby Valaská 

Sídlo:    Námestie 1. mája 460/8, 976 46  Valaská 

Identifikačné číslo:    

Forma hospodárenia: príspevková organizácia 

Dátum zriadenia organizácie: 1.1.2017 

Štatutárny orgán: riaditeľ príspevkovej organizácie  

 

Článok 1 

Vymedzenie predmetu hlavnej činnosti 

 

a,  Oprava a údržba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev v obci 

- oprava a údržba miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev, 

- opravy výtlkov a prekopávok, 

- oprava a údržba parkovísk a dopravného značenia 

- oprava, údržba a čistenie dažďových kanálových vpustí, 

- oprava, údržba a čistenie dažďovej kanalizácie, 

- zimná údržba ciest a chodníkov, 

- oprava a údržba zariadení drobnej architektúry – lavičky, detské ihriská, 
 

b,  Oprava a údržba verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu 

- oprava a údržba trás verejného osvetlenia, 

- oprava a údržba stĺpov verejného osvetlenia, 

- oprava a údržba trás miestneho rozhlasu, 

- oprava a údržba stĺpov miestneho rozhlasu, 

- oprava a údržba ampliónov, 
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c,  Údržba verejnej zelene 

- údržba zelene v obci – kosenie ručné a strojové, výsadba 

- výrub a orez drevín 
 

 

d,  Čistenie obce  

- ručné a strojné čistenie miestnych komunikácií, chodníkov a priestranstiev, 
 

e,  Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom  

- zber a odvoz drobného stavebného odpadu za účelom jeho zneškodnenia 

skládkovaním prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov, 

- prevádzkovanie Zberného dvora na zber separovaných zložiek,  

- likvidácia čiernych skládok, 

- zber odpadov z verejných priestranstiev, 

- ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom, 
 

f,  správa a údržba majetku zriaďovateľa súvisiaceho s činnosťou príspevkovej 

organizácie 

 

g,  oprava a údržba majetku vo vlastníctve zriaďovateľa 

 

h,  ostatné služby 

- výzdoba obce a súčinnosť pri príležitosti sviatkov, osláv a podujatiach v obci, 

- vykurovanie obecných budov, 

- zemné práce zadávané obecným úradom, 

- nákladná doprava do 3,5 tony pre potreby obce Valaská, 

- služby špeciálnym vozidlom – multifunkčný stroj na čistenie kanalizácií, 

- údržba cintorína obce Valaská, 

- obsluha a údržba čistiarne odpadových vôd, údržba a oprava stokovej siete,   
 

 

 

 

i,  vykonávanie drobných a jednoduchých stavieb, stavebných úprav, prípravných 

a dokončovacích prác 

 

Článok 2 

Vymedzenie predmetu vedľajšej činnosti  

Nad rámec predmetu hlavnej činnosti môžu Technické služby Valaská vykonávať túto 

podnikateľskú činnosť: 

 

- poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, 

- diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov, 

- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, 

- uskutočňovanie stavieb a ich zmien, 

- prípravné práce k realizácii stavby, 

- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,  
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- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo 

iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) 

- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 

tony vrátane prípojného vozidla, 

- správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností, 

- výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu, 

- vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo, 

 

 

Článok 3 

Forma hospodárenia 
 

3.1. Technické služby Valaská sú príspevkovou organizáciou obce s právnou subjektivitou, 

ktorá je zapojená na rozpočet obce Valaská každoročne upravovaným príspevkom. 

Hospodárenie Technických služieb Valaská ako príspevkovej organizácie sa riadi zákonom 

č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

3.2. Technické služby Valaská môžu so súhlasom zriaďovateľa vykonávať podnikateľskú 

činnosť nad rámec hlavnej činnosti, pre ktorú bola organizácia zriadená, v zmysle zákona  

č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

3.3. Technické služby Valaská vo svojom mene nadobúdajú práva odo dňa svojho 

zriadenia. 

 

Článok 4 

Štatutárny orgán 
 

 

3.1. Štatutárnym orgánom Technických služieb Valaská, príspevkovej organizácie, je 

riaditeľ organizácie. 

3.2. Riaditeľa vymenúva a odvoláva Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej na návrh starostu 

obce. Riaditeľ zodpovedá za činnosť organizácie Obecnému zastupiteľstvu vo Valaskej. 

3.3. Riaditeľ zastupuje organizáciu navonok a je oprávnený konať v jej mene vo všetkých 

veciach, týkajúcich sa činnosti organizácie v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, touto zriaďovacou listinou a v súlade z uzneseniami Obecného zastupiteľstva 

vo Valaskej. 

3.4. Riaditeľa v čase jeho neprítomnosti zastupuje ním poverený zamestnanec. 

 

Článok 5 

Organizačné rozčlenenie 
 

Organizačnú štruktúru Technických služieb Valaská, počet zamestnancov, náplň činností 

jednotlivých zložiek a vzájomné vzťahy medzi nimi upravuje organizačný poriadok 

Technických služieb Valaská, ktorý vydáva riaditeľ organizácie. 
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Článok 6 

Zriadenie organizácie 
 

Technické služby Valaská, ako príspevková organizácia je zriadená obcou Valaská 

k 1.1.2017 na dobu neurčitú. 

 

Článok 7 

Vecné a finančné vymedzenie majetku 
 

7.1 Technické služby Valaská, ako príspevková organizácia hospodári s majetkom vo 

vlastníctve obce, ktorý mu bol zverený zriaďovateľom k 1.1.2017 formou zmlúv, na 

plnenie predmetu jeho činnosti a s majetkom, ktorý nadobudol vlastnou činnosťou. Vo 

vzťahu k iným právnickým a fyzickým osobám vystupuje ako užívateľ a správca tohto 

majetku. Hnuteľný majetok spravovaný Technickými službami Valaská tvorí hmotný 

a nehmotný investičný majetok, drobný hmotný majetok a ďalší hnuteľný majetok vedený 

v účtovnej a operatívnej evidencii. 

7.2. Technické služby Valaská, ako príspevková organizácia, spravuje majetok v súlade so 

zásadami hospodárenia s majetkom obce Valaská a vedie majetok vo svojej účtovnej 

a operatívnej evidencii. Skutočný stav majetku Technické služby Valaská predkladajú 

zriaďovateľovi 1 krát ročne. 

7.3. Vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý je príspevkovej organizácii zverený do 

správy pri jej zriadení: 

 

1. nehnuteľný majetok: 

- Stavba: Iná budova so súp. č. 422, na parcele Kn C 1980/11 o výmere parcely     

725 m2, druh zastavané plochy a nádvoria v celkovej obstarávacej hodnote 31 479,07 ,- €. 

- Stavba na parcele Kn C 1980/12 o výmere  parcely 162 m2, druh zastavané plochy 

a nádvoria v celkovej obstarávacej hodnote 2 405,41 ,- €.  

- Stavba: Iná budova so súp. č. 423, na parcele Kn C 1653/1 o výmere parcely             

1 704 m2, druh zastavané plochy a nádvoria v celkovej obstarávacej hodnote 29 433,15 ,-€. 

 

Stavby sú zapísané: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky na liste 

vlastníctva č. 980. 

  

2. hnuteľný majetok: 

- zoznam hnuteľného majetku tvorí prílohu č. 1 k zriaďovacej listine 
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Článok 8 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

8.1. Pracovno – právne vzťahy zamestnancov Technických služieb Valaská, ako príspevkovej 

organizácie, sú upravené všeobecne záväznými právnymi predpismi a to najmä Zákonníkom 

práce. 

8.2. Odmeňovanie zamestnancov Technických služieb Valaská, ako príspevkovej organizácie, 

sa riadi platnými zákonmi o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 

8.3. Zriaďovacia listina bola schválená na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Valaská dňa 

23.11.2016 uznesením č.     /2016 a nadobudla platnosť dňom schválenia a účinnosť od 

1.1.2017. Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Valaská č.       /2016 zo dňa 23.11.2016 

tvorí neoddeliteľnú súčasť zriaďovacej listiny.    

 

 

 

 

Vo Valaskej dňa   14.11.2016 

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

                Ing. Juraj Uhrin 

     starosta obce Valaská 

 

 

 

 

 

 

 


