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4. Výška kmetiového majet.ku:

Zakladale1: zveruje Technick;;'J!1 služ.baJn mesta Sv:idn.ík majet.ok

podľa stavu k 30. 6. 1993:

- hmotný investiCný majetOk v hodnote 17 143 702,- Sk

- drobný hmot nS:'invest.ii:'ný ma.jetok v hodnote 3 803 363,06 Sk

5. yYmedzenie doby. nakt,or(í sa organizácia zakladá:

Pr:ts;:::'8v'KC)\}á ()y'g':4.ftlÉ:2J.cia. sa za.kla,;j;á~ na. dc;}:;u !"Áf-"?\.J,r'Cit.Ú a. uč i 11-

r,ost:ou, od 1. 7. 1993.
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Doplnok Č. 1

,kzakladacej listine Technických služieb mesta Svidník ZQ dňa 8.7.1993

Zakladacia listina Technických služieb mesta Svidník zo dňa 8.7. I 993 sa týmto doplnkom Č. l,
ktorý schválilo Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku svojím uznesením číslo 37 zo dňa 23.4.2007
mení a doplňa nasledovne:

Názov "Zakladacia listina" sa nahrádza ncvým.znením, ktoré znie:

ZRIAĎOVACIA LISTINA

Názov a obsah bodu č.1 sa nahrádza novým znením, ktoré znie:

1. Zriaďovatel':

Mesto Svidník
Sovietskych hrdinov 200/33
Svidník

Názov bodu Č. 3 sa nahrádza novým znením, ktoré znie:

3. Vymedzenie predmetu činnosti:
,.lY

Názov a obsah bodu čA sa nahrádza novým mením, ktoré znie:

4. Vecné a finančné vymedzenie spravovaného majetku:

a) Podľa stavu k 30.11.2006:
- Drobný hmotný investičný majetok v hodnote 18 590,- Sk v správe organizácie.

b) Zriaďovateľ zveruje organizácií do užívania majetok podľa zmluvy o výpožičke zo dňa
2.1.2004 a jej dodatkov číslo 1,2 a 3 podľa stavu k 30.11.2006 nasledovne:
- Dlhodobý hmotný majetok v hodnote 21 282064,30 Sk,
- Drobný hmotný majetok v hodnote 5 448 425,03 Sk.

Názov a obsah bodu č.ó sa nahrádza nOV)rrJ1 znením, ktoré znie:

6. Označenie štatutárneho orgánu:

Štatutárnym orgánom je riaditel' organizácie menovaný zriaďovateľom.
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Pôvodné znenie bodu Č. 7 sa nahrádza novým znením, ktoré znie:

7. Ustanovenie o prechode práv a povinnosti na organizáciu:

Zriaďovateľ vykonáva voči organizácií funkciu orgánu hospodárskeho riadenia za
podmienok stanovených mestským zastupiteľstvom, zákonom o obecnom zriadení
a zákonom číslo 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy il o zmene
a doplnení niektorých zákonov il v tomto postavení kontroluje hospodársku a ekonomickú
činnost' príspevkovej organizácie.
Zriaďovateľ súhlasí s vymedzením. predmetu činnosti príspevkovej organizácie v rozsahu
stanovenom mestským zastupiteľstvom a zriaďovacou listinou.

Ostatné body a ustanovenia pôvodnej zakladacej listiny, ktoré týmto doplnkom číslo 1 nie
sú dotknuté platia naďalej bezo zmeny.

Vo Svidníku, 23.4.2007



Doplnok Č. 2

k zriad'ovacej listine Technic.kých služieb mesta Svidník zo dňa 8.7.1993

Zriaďovacia listina 'Technických služieb mesta Svidník zo dňa 8.7.1993 v znení doplnku Č. l zo
dňa 23.4.2007 sa týmto doplnkom č. 2, ktorý schválilo Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku
svojím uznesením číslo 148 ZO dňa 10.6.2008 mení a doplňa nasledovne:

Znenie bodu Č. 3. "Vymedzenie predmetu činnosti" sa nahrádza novým znením, ktoré znie:

3. Vymedzenie predmetu činnosti:

Organizácia vykonáva verejno-prospešné služby v meste Svidník ako aJ okolitých obciach

okresu.

Hlavným predmetom činnosti činnosti organizácie je:
l. Prevádzka športových zariadení vo vlastníctve mesta - mestský futbalový štadión a ľadová

plocha
2. Rozvoj obcí - údržba verejnej zelene, prevádzkovanie verejných WC
3. Cestná doprava+ čistenie a údržba chodníkov a mestských komunikácií
4. Verejné osvetlenie - oprava a údržba verejného osvetlenia
5. Nakladanie s odpadmi - zber a preprava komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu

7. územia mesta Svidník a okolitých obci okresu, jeho zneškodňovanie na skládke
komunálneho odpadu.

6. Zberný dvor - zber, triedenie vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu z mesta Svidník
a okolitých.obcí okresu .

.,lO'

Prioritnou úlohou je zabezpečovanie služieb občanom na územímesta Svidník a v ďalšom
využívani existujúcich kapacít je uspokojovanie dopytu iných organizácii, súkromných firiem
a fyzických osôb.

Znenie bodu č. 4 "Vecné a finančné vymedzenie spravovaného majetku" sa nahrádza novým
znením, ktoré znie:

4. Vecné a finančné vymedzenie spravovaného majetku:

a) Podľa stavu k 10.6.2008:
_Drobný hmotn)' majetok v hodnote 48388,75,- Sk vo vlastníctve organizácie.

b) Zriaďovateľ zveruje organizácií do užívania majetok podľa Zmluvy o výpožičke a Zmluvy
o odovzdaní majetku do používania zo dňa 15.1.2004 podľa stavu k 10.6:2008 nasledovne:
_Dlhodob)' hmotn)! majetok v hodnote 24 755 611,30 Sk,
_Drobn)' hmotný majetok v hodnote 5 541 133,42 Sk.
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Znenie bodu č. 7 "Ustanovenie o prechode práv a povinnosti na organizáciu" sa nahrádza novým
znením, ktoré znie:

7. Ustanovenie o prechode práva povinnosti na organizáciu:

Zriaďovateľ vykonáva voči organizácii funkciu orgánu hospodárskeho riadenia za podmienok
stanovených mestským zastupiteľstvom, zákonom o obecnom zriadení a zákonom číslo
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a v tomto postavení kontroluje hospodársku a ekonomickú činnosť príspevkovej
organizácie.
Zriaďovateľ súhlasí s vymedzením predmetu činnosti príspevkovej organizácie v rozsahu
stanovenom zriaďovacou listinou.

Ostatné body a ustanovenia zríad'ovacej listiny a jej doplnku č. l, ktoré týmto doplnkom
číslo 2 nie sú dotknuté platia naďalej bezo zmeny.

Vo Svidníku, 12.6.2008

g Michal Bar t k o
, primátor mesta
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