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Návrh uznesenia: 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 
s ch v a ľ u j  e  
 
1. Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Miestneho podniku verejnoprospešných služieb 

Petržalka, zo dňa 29.12.1985 v znení neskorších dodatkov  
 
2.  Dodatok č. 1 k Štatútu Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka, zo dňa 

1.7.2009  
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Dôvodová správa 
 
 Mestská časť Bratislava Petržalka ako zriaďovateľ MP VPS súhlasila s vykonávaním 
podnikateľskej činnosti zriaďovanej osoby. V zmysle § 28 ods. 2) zákona č. 523/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
„ZoRP“), príspevková organizácia môže v prípade splnenie zákonných predpokladov, so 
súhlasom zriaďovateľa, vykonávať podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej činnosti, pre 
ktorú bola zriadená. 
 
 Hoci zriaďovateľ v zriaďovacej listine vyslovil súhlas predpokladaný § 28 ZoRP, MP 
VPS v súčasnosti nemôže vykonávať podnikateľskú činnosť. Podľa § 10 ods. 1. a 2 zákona č. 
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní  v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„živnostenský zákon“) totiž nemožno vykonávať činnosti vykazujúce znaky živnosti bez 
živnostenského oprávnenia.  
  
 Predpokladom získania živnostenského oprávnenia je predloženie listiny 
preukazujúcej (v prípade príspevkovej organizácie) súhlas zriaďovateľa s vykonávaním 
podnikateľskej činnosti. Súhlas mestskej časti Bratislava Petržalka s podnikaním MP VPS bol 
daný 6.5.1997, v dôsledku čoho je obsahové vymedzenie jednotlivých živností neaktuálne. 
V súčasnosti je potrebné vychádzať zo „Zoznamu odporúčaných označení voľných živností 
a ich bližšieho vymedzenia“, ktorý zverejňuje odbor živnostenského podnikania, sekcia 
verejnej správy, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 
 
 Nakoľko MP VPS má záujem na vydaní živnostenských oprávnení je pre proces ich 
získania potrebné zosúladiť ich pôvodné znenie s aktuálnymi podmienkami potrebnými na ich 
vydanie. Navrhované znenia živnostenských oprávnení v sebe obsahujú podnikateľské 
činnosti aktuálne uvádzané v Zriaďovacej listine, resp. sa im podľa možností čo najviac 
obsahovo  približujú.   
 
 
 V súvislosti s uvažovaným rozšírením základného predmetu činností MP VPS o stolársku 
činnosť, navrhuje MP VPS, aby v prípade rozšírenia základného predmetu činnosti bol 
Článok VIII. Zriaďovacej listiny rozšírený aj o remeselnú činnosť „Stolárstvo“ .  
 
 S poukazom na znenie Článku III Zriaďovacej listiny je potrebné premietnuť zmenu 
znenia Zriaďovacej listiny aj do znenia Štatútu MP VPS.  
 
 V oboch vyššie uvedených listinách je taktiež potrebné zmeniť označenie sídla 
organizácie z dôvodu zmeny názvu ulice Čapajevova na Ondreja Štefanka.   
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Dodatok č. 4 
k Zriaďovacej listine Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka,  

zo dňa 29.12.1985 v znení neskorších dodatkov. 
 
Mestská časť Bratislava-Petržalka podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. l) zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 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 znení neskorších predpisov vydáva tento Dodatok č. 
4, ktorým sa mení a dopĺňa Zriaďovacia listina Miestneho podniku verejnoprospešných 
služieb Petržalka zo dňa 29.12.1985 v znení neskorších dodatkov nasledovne: 
 

I. 
 

1. V článku II. sa mení adresa sídla organizácie na: 
Ondreja Štefanka 6, 851 01 Bratislava 

 
2. Článok VIII. znie :  

„Mestská časť Bratislava-Petržalka súhlasí s vykonávaním nasledovnej podnikateľskej 
činnosti nad rámec hlavnej činnosti za odplatu pre fyzické a právnické osoby, ak 
organizácia plní úlohy uvedené v článku VII.: 

1) uskutočňovanie stavieb a ich zmien, 
2) vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m,  
3) prípravné práce k realizácii stavby, 
4) dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, 
5) čistiace a upratovacie služby, 
6) poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, 
7) nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t 
vrátane prípojného vozidla, 
8) podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, 
9) stolárstvo.“ 
 

 
II. 
 

1. Ostatné ustanovenia Zriaďovacej listiny Miestneho podniku verejnoprospešných 
služieb Petržalka zo dňa 29.12.1985 v znení dodatku č. 1 zo dňa 18.04.1991, dodatku 
č. 2 zo dňa 06.05.1997 a dodatku č. 3 zo dňa 10.03.2009 zostávajú nezmenené.  

 
2. Tento Dodatok č. 4 bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Bratislava-Petržalka č. ………zo dňa 10.12.2019 a nadobúda účinnosť dňom jeho 
podpisu starostom mestskej časti Bratislava-Petržalka.  

 
V Bratislave dňa ....... 

 
 
Ing. Ján Hrčka 
      starosta 
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Dodatok č. 1 
k Štatútu Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka,  

zo dňa 1.7.2009. 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka uznesením č. .... zo dňa ......2019 
schvaľuje tento Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Štatút Miestneho podniku 
verejnoprospešných služieb Petržalka zo dňa 1.7.2009 nasledovne: 
 

I. 
 

1. V článku 1 bod 3. sa mení adresa sídla organizácie na: 
Ondreja Štefanka 6, 851 01 Bratislava 

 
2. V Článku 3 bod 2. znie:  

„Ak podnik plní úlohy uvedené v článku 2, vykonáva nad rámec hlavnej činnosti za 
odplatu pre fyzické a právnické osoby nasledovné podnikateľské činnosti: 
 

1) uskutočňovanie stavieb a ich zmien, 
2) vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m,  
3) prípravné práce k realizácii stavby, 
4) dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, 
5) čistiace a upratovacie služby, 
6) poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, 
7) nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t 
vrátane prípojného vozidla, 
8) podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, 
9) stolárstvo.“ 
 

 
II. 
 

Ostatné ustanovenia Štatútu Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka zo dňa 
1.7.2009 zostávajú nezmenené.  
 
Tento Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom jeho podpisu starostom mestskej časti 
Bratislava-Petržalka.  
 
 
V Bratislave dňa ....... 

 
Ing. Ján Hrčka 
      starosta 

 
Rozšírenie podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie 

  
Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka 
Ondreja Štefanka 6, 851 01 Bratislava 
IČO : 00 492 485  
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Vec: Návrh úpravy aktuálneho znenia Zriaďovacej listiny Miestneho podniku 
verejnoprospešných služieb Petržalka 
 
 
  Predmetom návrhu je zmena Zriaďovacej listiny Miestneho podniku 
verejnoprospešných služieb Petržalka (ďalej len „MP VPS“ ) v časti Článku VIII, upravujúcej 
súhlas zriaďovateľa s vykonávaním podnikateľských činností zo strany MP VPS. Aktuálne 
znenie Článku VIII. rámcujúceho rozsah podnikateľskej činnosti MP PVS je nasledovný:  
 
„1) Poskytovanie dopravných a mechanizačných služieb  

- odvoz odpadov na povolené a kontrolovateľné skládky  
- odvoz veľkorozmerného odpadu od obyvateľov, správcov bytových domov 

a podnikateľských subjektov  
- preprava tovaru  
- zimná údržba  

2) Poskytovanie služieb vykonávaných ručnou prácou  
- čistenie areálov  
- výsadba zelene, sadovnícke úpravy  

 
3) Výstavba kontajnerových stanovíšť  
 
4) Poskytovanie opravárenských a údržbárskych služieb stavebného a zámočníckeho 
charakteru  
 
5) Inžiniersko investorská činnosť pre zabezpečovanie vykonávaných služieb a činností“  
 
 
 V súčasnosti MP VPS nemá vydané živnostenské oprávnenie na vykonávanie žiadnej 
z vyššie uvedených podnikateľských činností. Uvedené má za následok, že MP VPS nemá 
možnosť vykonávať podnikateľskú činnosť v súlade so zákonom. Podľa dostupných 
informácií MP VPS až do roku 2014, kedy prebehla kontrola zo strany Najvyššieho 
kontrolného úradu, podnikal v rozsahu Článku VIII. Zriaďovacej listiny. V ostatnom čase sa 
na MP VPS obrátili viaceré subjekty s dotazom na možnosť objednania služieb uvedených 
v rozsahu podnikateľskej činnosti, čomu však bráni aktuálny stav. MP VPS má záujem na 
získaní živnostenských oprávnení, aby v prípade voľných kapacít mohli byť tieto zužitkované 
tak ako to predpokladá samotná zriaďovacia listina MP VPS. V procese vydávania 
živnostenského oprávnenia je potrebné živnostenskému úradu preukázať doklad o zriadení 
(Zriaďovaciu listinu), ktorého súčasťou je aj vymedzenie predmetu podnikania.  Aktuálne 
znenie Článku VIII. Zriaďovacej listiny MP VPS však nekorešponduje so „Zoznamom 
odporúčaných označení voľných živností a ich bližšieho vymedzenia“ (ďalej len „Zoznam 
označení voľných živností“), ktorý zverejňuje odbor živnostenského podnikania, sekcia 
verejnej správy, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.  
 
 Navrhovaná úprava znenia Čl. VIII Zriaďovacej listiny MP VPS je tak dôsledkom 
zmeny označení pre činnosti uvedené v zriaďovacej listine a sleduje zosúladenie znenia 
označení podnikateľských činností uvedených v Čl. VIII Zriaďovacej listiny MP VPS 
a Zoznamu označení voľných živností vydávaného Ministerstvom vnútra Slovenskej 
republiky. 
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 Nakoľko MP VPS má záujem získať živnostenské oprávnenia v rozsahu, ktorý mu 
v minulosti bol už v Zriaďovacej listine MP VPS zriaďovateľom „priznaný“, MP VPS si 
dovoľuje z dôvodu potreby vydania živnostenských oprávnení požiadať o zmenu znenia Čl. 
VIII Zriaďovacej listiny MP VPS z pôvodného znenia na nasledovné: 
 
 
1) Uskutočňovanie stavieb a ich zmien 
2) Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m  
3) Prípravné práce k realizácii stavby 
4) Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov 
5) Čistiace a upratovacie služby 
6) Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve 
7) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t 
vrátane prípojného vozidla 
8) Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 
9) Stolárstvo.“ 
 
 
 
 Pozn.: navrhované živnostenské oprávnenia v sebe obsahujú podnikateľské činnosti 
aktuálne obsiahnuté v Zriaďovacej listine a im najviac sa približujúce.   
 
 
  V súvislosti s uvažovaným rozšírením základného predmetu činností MP VPS 
o stolársku činnosť, navrhuje MP VPS, aby v prípade rozšírenie základného predmetu 
činnosti bol Článok VIII. Zriaďovacej listiny rozšírený aj o remeselnú činnosť „Stolárstvo“ .  
 
 Nakoľko Zriaďovacia listina MP VPS v Článku III. odkazuje na Štatút podniku, je 
potrebné premietnuť zmenu jej znenia aj do Štatútu MP VPS.  
 
 V súvislosti so zmenou názvu ulice na ktorej sídli MP VPS z „Čapajevova“ na „Ondreja 
Štafanka“ je potrebné aktualizovať znenie príslušných ustanovení Zriaďovacej listiny MP 
VPS ako aj Štatútu MP VPS.  

 
 
 

                                                                                            Mgr. Viktor Baumann 
                                                                             poverený vedením MP VPS Petržalka 
 


