Obec Lendak

ZRIAĎOVACIA LISTINA

Obecné zastupiteľstvo v Lendaku, podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov vydáva novú zriaďovaciu
listinu pre svoju príspevkovú organizáciu:

I.
Názov a sídlo
Názov organizácie:
Sídlo:
IČO:
Právna forma:

Prevádzkareň obce Lendak
Kostolná 194/14, 059 07 Lendak
35 514 698
príspevková organizácia obce
II.
Forma hospodárenia

1. Prevádzkareň obce Lendak (ďalej len „PrO“) je príspevkovou organizáciou obce
s právnou subjektivitou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet
zriaďovateľa. Hospodári samostatne podľa svojho rozpočtu. Súčasťou tohto rozpočtu
je aj schválený príspevok od zriaďovateľa, ktorý bude súčasťou schvaleného rozpočtu
zriaďovateľa. Hospodárenie PrO ako príspevkovej organizácie sa riadi zákonom č.
523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších
predpisov.
2. PrO môže vykonávať so súhlasom zriaďovateľa podnikateľskú činnosť nad rámec
hlavnej činnosti, pre ktorú bola zriadená, v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Náklady na
podnikateľskú činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Prostriedky získané
podnikateľskou činnosťou používa PrO na skvalitňovanie služieb poskytovaných
v hlavnej činnosti. Svoje príjmy používajú na financovanie vlastnej činnosti.
3. PrO vo svojom mene nadobúda práva a zaväzuje sa odo dňa svojho zriadenia.

III.
Dátum zriadenia a doba, na ktorú sa zriaďuje
1. PrO je zriadená od 06.08.1993
2. PrO je zriadená na dobu neurčitú
IV.
Predmet činnosti
1. PrO je príspevková organizácia obce, ktorá plní úlohy obce v rozsahu vymedzenom
Obcou Lendak.
2. V rámci hlavnej činnosti vykonáva najmä:

a) zabezpečuje výstavbu, údržbu a správu miestnych komunikácií, obecného
cintorína,
b) zabezpečuje odvoz komunálneho odpadu a separovaného odpadu, čistenie obce,
,
c) zabezpečuje výstavbu a údržbu verejných priestranstiev, verejnej zelene,
verejného osvetlenia, miestneho rozhlasu, požiarnej zbrojnice, obecného
zdravotného strediska, budovy obecného úradu, trhoviska, kultúrnych,
športových a ďalších obecných zariadení a budov a miestnych kultúrnych
pamiatok,
d) zabezpečuje požiarnu ochranu a vykonáva protipožiarne preventívne prehliadky
v obci.
3. V rámci podnikateľskej činnosti vykonáva najmä:
a) prevádzkuje verejný vodovod, vykonáva správu a zabezpečuje jeho výstavbu
a údržbu,
b) prevádzkuje pohrebisko,
c) prevádzkuje a vykonáva správu verejnej kanalizácie a ČOV,
d) vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme
zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce.
V.
Štatutárny orgán
1. Štatutárnym orgánom PrO je vedúci, ktorého na návrh starostu vymenúva a odvoláva
Obecné zastupiteľstvo v Lendaku.
2. Vedúci PrO zastupuje organizáciu navonok a je oprávnený konať v jej mene vo
všetkých veciach, týkajúcich sa činnosti PrO v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi, touto zriaďovacou listinou a v súlade s uzneseniami Obecného
zastupiteľstva v Lendaku.
VI.
Vecné a finančné vymedzenie majetku
1. PrO hospodári s majetkom vo vlastníctve Obce Lendak, ktorý mu bol zverený na
plnenie predmetu jeho činnosti a s majetkom, ktorý nadobudlo vlastnou činnosťou.
Vo vzťahu k iným právnickým a fyzickým osobám vystupuje ako správca tohto
majetku. Hnuteľný majetok spravovaný PrO tvorí dlhodoby hmotný a nehmotný
majetok, drobný hmotný a nehmotný majetok a ďalší hnuteľný majetok vedený
v účtovnej a operatívnej evidencii. Súpis majetku k 1.1.2012 a jeho hodnota tvorí
prílohu tejto zriaďovacej listiny.
2. PrO spravuje tento majetok v súlade so zásadami hospodárenia s majetkom obce
a vedie majetok vo svojej účtovnej evidencii.
VII.
1. Táto zriaďovacia listina bola schválená Obecným zastupiteľstvom v Lendaku dňa
06.08.2012 uznesením č. /95/e).

2. Touto zriaďovacou listinou sa zrušuje Zriaďovacia listina č.j. 1/1993 so všetkými
dodatkami.
3. Táto zriaďovacia listina nadobúda účinnosť dňom schválenia Obecným
zastupiteľstvom v Lendaku.

Pavel Hudáček
starosta obce

V rámci hlavnej činnosti je Prevádzkareň obce Lendak zriadená za účelom
vykonávania týchto činností:
a) riadne hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce, ktorý má ponechaný na
dočasné hospodárenie,
b) zabezpečuje výstavbu, údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácii, verejných
priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení,
kultúrnych pamiatok,
c) zabezpečuje odvoz komunálneho odpadu, čistenie obce, verejnú dopravu, výstavbu
a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, miestneho rozhlasu, požiarnej zbrojnice,
Obecného zdravotného strediska, bytovky, budovy Obecného úradu a trhoviska,

V rámci podnikateľskej činnosti vykonáva Prevádzkareň obce Lendak tieto
činností:
a) prevádzkuje verejný obecný vodovod, zabezpečuje jeho výstavbu a údržbu,
b) prevádzkuje pohrebisko,
c) vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia
potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce.
Štatutárnym orgánom PrO je vedúci prevádzkarne. Zástupcu štatutárneho orgánu PrO volí obecné
zastupiteľstvo na návrh vedúceho prevádzkarne.
Prevádzkareň má právo hospodárenia s majetkom v hodnote
Eur k 1.1.2010. PrO
hospodári podľa Z. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších
predpisov.
Kontrolu hospodárenia Prevádzkarne obce Lendak vykonáva Obecné zastupiteľstvo.

