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ZRIADOV ACIA LISTINA
Obecné zastupiteľstvo v Sihelnom v zmysle § 21 ods. 4, písm. b) a § 21 ods. 8 zák.
NR SR č. 303/1995 Zb. zák. o rozpočtových pravidlách a v súlade s ust. §II ods. 3 písm. i)
zák. SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zriaďuje
príspevkovú organizáciu obce Sihelné s názvom "Obec Sihelné drobná
prevádzka"

1. IDENTIFIKÁCIA

(OZNAČENIE) PRÍSPEVKOVEJ

ORGANIZÁCIE

a) Zriaďovateľ príspevkovej organizácie: Obec Sihelné
b) Sídlo príspevkovej organizácie: Sihelné 217,
c) Identifikačné číslo organizácie: 356 511 56
d) Forma hospodárenia: príspevková organizácia obce Sihelné
e) Príspevková organizácia sa zriaďuje dňom l. februára 1997
f) Príspevková organizácia sa zriaďuje: na dobu neurčitú
g) Štatutárny orgán: vedúci príspevkovej organizácie, Mgr. Vlasta Kutláková
2. ZÁKLADNÉ VEREJNOPROSPEŠNÉ
PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE

ČINNOSTI A PREDMET ČINNOSTI

A. Predmetom neziskovej činnosti príspevkovej organizácie sú:
1. Služby miestneho hospodárstva
- správa a údržba obecného bytového fondu,
- údržba a prevádzkovanie verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu,
- údržba a prevádzkovanie miestnych komunikácii vrátane zimnej údržby,
- údržba a prevádzkovanie verejných priestranstiev a cintorína,
- správa obecného majetku vrátane prenájmu nebytových priestorov,
- správa a údržba kultúrnych zariadení (kultúrny dom, amfiteáter),
- vývoz tekutého odpadu,
- likvidácia následkov živelných pohrôm,
- výpomoc sociálnym občanom, poskytovanie služieb dopravy,
- údržba športových a telovýchovných zariadení obce,
2. Služby v oblasti kultúry
- usporiadanie vlastných predstavení, koncertov, výstav, festivalov v oblasti kultúry a umenia,
- starostlivosť o zachovanie historických tradícií obce,
3. Služby v oblasti zásobovania obyvateľstva pitnou vodou v zmysle zákona Č. 442/2002 Z.z.
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona Č. 276/2001
Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach,
- správa a údržba verejného vodovodu,
- rekonštrukcia vodovodnej siete,
- montáž vodomerov,

- chlorácia a úprava vody,
B. Predmetom podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie sú:
Príspevková organizácia vykonáva so súhlasom zriaďovateľa obce Sihelné aj ďalšiu
podnikateľskú činnosť a to v rozsahu oprávnení na výkon podnikateľskej činnosti vydaných
príslušným orgánom štátnej správy (tejto) príspevkovej organizácii "Obec Sihelné-drobná
prevádzka" .
Oprávnenia na výkon podnikateľskej činnosti (živnostenské oprávnenia, koncesné
listiny apod.) musia byť pripojené k tejto zriaďovateľskej listine.
Podnikateľská činnosť príspevkovej organizácie musí byť realizovaná v súlade
s osobitnou právnou úpravou.
3. SPRAVOVANIE MAJETKU A OSTATNÝCH PRÁv PRÍSPEVKOVEJ
ORGANIZÁCIE
Príspevková organizácia spravuje nehnuteľný, hnuteľný majetok a majetkové práva
vymedzené v "Zmluve o koordinácií pri nakladaní s majetkom obce Sihelné" (tzv. Zmluva
o prevode správy majetku obce) a "Nájomnej zmluvy na hnuteľný a nehnuteľný majetok
obce Sihelné. Prílohou týchto zmlúv je podrobný písomný zoznam hnuteľného, nehnuteľného
majetku, prevádzaných majetkových práv a prevod pracovnoprávnych veci týkajúcich sa
pracovníkov hospodárskeho strediska.
Na príspevkovú organizáciu Obec Sihelné - drobná prevádzka, prechádzajú v plnom
rozsahu pracovné práva a povinnosti z doposiaľ uzatvorených prac. zmlúv pracovníkov
začlenených v rámci organizačnej štruktúry Obecného úradu v Sihelnom do hospodárskeho
strediska.
Právo správy k zhora uvedenému majetku slúži výlučne na zabezpečovanie činností
organizácie (predmetu činnosti) v súlade s touto zriaďovacou listinou.
Hnuteľný a nehnuteľný majetok, ako aj majetkové práva zriaďovateľ obec Sihelné
odovzdá príspevkovej organizácií do 15. dní odo dňa zriadenia organizácie osobitnou
písomnou zmluvou o prevode správy (delimitačnými protokolmi).
Vedúci organizácie je povinný požiadať o vyznačenie práva správy k majetku
v príslušnom katastri nehnuteľnosti najneskôr do 30 dní odo dňa odovzdania tohto majetku
obcou.
4. ŠTATUTÁRNY ORGÁN PRÍSPEVKOVEJ

ORGANIZÁCIE

Štatutárnym orgánom príspevkovej organizácie je vedúci organizácie. Štatutárny orgán
príspevkovej organizácie vymenúva do funkcie Obecné zastupiteľstvo v Sihelnom, na návrh
starostu obce Sihelné.
5. CHARAKTER PRÍSPEVKOVEJ

ORGANIZÁCIE

Príspevková organizácia obce Sihelné je samostatnou právnickou osobou a musí byť
napojená na rozpočet obce príspevkom alebo odvodom. Finančný vzťah medzi obcou
a príspevkovou organizáciou je určovaný záväznými úlohami a limitmi, príp. aj ďalšími
úlohami určovaný záväznými úlohami a limitmi, príp. aj ďalšími úlohami určenými
zriaďovateľom - obecným zastupiteľstvom (§21 a nasl. Zák. NR SR Č. 303/1995 Zb. z.
o rozpočtových pravidlách a Výnos MF SR z 27.2. 1996 uverejnený vo Finančnom
spravodajcovi Č. 4/1996.

6. ŠTATÚT PRÍSPEVKOVEJ

ORGANIZÁCIE

Zriaďovateľ - obec Sihelné schvaľuje Štatút príspevkovej organizácie "Obec Sihelné
prevádzka", v ktorom sa bližšie upraví postavenie a právne pomery organizácie, ako aj
finančné a majetkové postavenie organizácie a práva a povinnosti zriaďovateľa.
Zriaďovateľ môže schvaľovať aj Organizačný poriadok príspevkovej organizácie
a Pracovný poriadok príspevkovej organizácie pokiaľ, si to vyhradí v Štatúte.

V Sihelnom dňa ll. 3. 2013

ovateľa Obec Sihelné

