Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
Uznesenie
z XXIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
zo dňa 1. júla 2021
číslo: 704

Zmena zriaďovacej listiny SMsZ v Košiciach
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa § 10 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov
a v súlade s § 21 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
A. zrušuje
zriaďovaciu listinu príspevkovej organizácie Správa mestskej zelene v Košiciach,
Rastislavova 79, 040 01 Košice, IČO: 17078202 zo dňa 11.11.2004 v znení dodatku č. 1
zo dňa 30.05.2007, dodatku č. 2 zo dňa 15.10.2008, dodatku č. 3 zo dňa 17.06.2009, dodatku
č. 4 zo dňa 17.02.2011 a dodatku č. 5 zo dňa 12.07.2019,
B. schvaľuje
novú Zriaďovaciu listinu príspevkovej organizácie Správa mestskej zelene v Košiciach,
Rastislavova 79, 040 01 Košice, IČO: 17078202 podľa prílohy k uzneseniu.

Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice
Podpísal dňa: 07.07.2021

Za správnosť: Mgr. Marcel Čop
Mgr. Matej Čontofalský

Zapisovateľka: Blanka Lukáčová

Príloha k uzneseniu

Návrh
Zriaďovacia listina
príspevkovej organizácie Správa mestskej zelene v Košiciach
Mesto Košice v súlade s § 21 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon č. 523/2004 Z. z.“) vydáva túto zriaďovaciu listinu.

Čl. I
Identifikácia príspevkovej organizácie
Zriaďovateľ:

Mesto Košice
IČO: 00691135
Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
zastúpená Ing. Jaroslavom Polačekom primátorom mesta Košice

Názov organizácie:
Identifikačné číslo:
Sídlo:
Dátum zriadenia:

Správa mestskej zelene v Košiciach
17078202
Rastislavova 79, 040 01 Košice
dňa 7. 1. 1992 (uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 69
zo dňa 7.1.1992)
(ďalej len „príspevková organizácia“)

Čl. II
Predmet činnosti
1. Základný účel a predmet činnosti príspevkovej organizácie:
1.1. spravuje zeleň v rozsahu:
a) parky,
b) sprievodná zeleň komunikácií,
c) zeleň obytných skupín,
d) stromoradia,
1.2. spravuje:
a) detské ihriská a parkové chodníky,
b) fontány, potôčiky, studňa pri Immaculate a vodné prvky v zeleni,
c) minerálny prameň Anička,
d) Mlynský náhon,
e) umelecké diela osadené v zeleni, zvonkohra,
f) Pamätník padlým v 2. svetovej vojne na Námestí osloboditeľov a Pamätník
Medzinárodného maratónu mieru,
g) horizontálne a vertikálne vrty, pevné body a pilotové steny podmieňujúce stabilitu
územia Sídliska Dargovských hrdinov,
h) svah Šibená hora,
i) oporné múry v zeleni podchycujúce terén,
j) rigoly a kanalizačné vpuste v zeleni odvodňujúce zeleň,
k) budovy a stavby skleníkového hospodárstva na Rastislavovej 79,

l) Kompostáreň Košice,
m) Záhrada Bernátovce,
n) Verejný cintorín a Krematórium,
1.3. pestuje okrasné stromy, kríky a kvety,
1.4. realizuje geodetické zamerania pre spracovanie pasportizácie verejnej zelene,
1.5. vykonáva projektovo-rozpočtovú a inžiniersko-investorskú činnosť na realizáciu
a rekonštrukciu zelene,
1.6. realizuje zber, nakladanie a zhodnocovanie odpadu v zmysle Vyhlášky Ministerstva
životného prostredia SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
v znení Vyhlášky č. 320/2017 Z.z. ako odpad zo záhrad a parkov, biologicky
rozložiteľný odpad, drevný odpad z orezov a výrubov, lístie, tráva a pod., respektíve
v zmysle pre túto oblasť platnej legislatívy.
2.

Podnikateľská činnosť príspevkovej organizácie:
a) maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu predmetu činnosti – nákup a predaj
okrasných drevín, kvetov a stromov a zeminy,
b) poskytovanie záhradníckych služieb za úplatu,
c) vykonávanie projekčnej činnosti za úplatu,
d) prenájom nehnuteľností a poskytovanie služieb,
e) predaj na priamu konzumáciu,
f) prípravné práce pre stavby, demolácie, búracie a zemné práce,
g) prenájom strojov, zariadení a motorových vozidiel,
h) nakladanie s ostatným odpadom v súlade so základným účelom a predmetom činnosti,
i) prevádzkovanie športových zariadení a detských ihrísk,
j) diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel,
k) čistiace a upratovacie služby,
l) uskutočňovanie krajinno-architektonických sadovníckych diel,
m) výkon činnosti stavbyvedúceho,
n) výkon činnosti stavebného dozoru,
o) prevádzkovanie pohrebiska,
p) prevádzkovanie krematória,
q) prevádzkovanie pohrebnej služby,
r) maloobchod a veľkoobchod s kvetmi, rastlinami, semenami, výživovými (pevnými a
tekutými) prípravkami,
s) maloobchod a veľkoobchod s nábytkom, bytovými doplnkami, záhradným nábytkom,
prúteným tovarom,
t) maloobchod a veľkoobchod s výrobkami z dreva,
u) maloobchod a veľkoobchod so spomienkovými a darčekovými predmetmi,
v) maloobchod a veľkoobchod so železiarskym tovarom, sklom, porcelánom a domácimi
potrebami,
w) správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu.

Čl. III
Forma hospodárenia
1. Príspevková organizácia je príspevkovou organizáciou mesta Košice, ktorá je zapojená
na rozpočet mesta Košice príspevkom. Hospodárenie príspevkovej organizácie sa riadi
zákonom č. 523/2004 Z. z.

2. Príspevková organizácia môže vykonávať podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej
činnosti v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. so súhlasom zriaďovateľa a v rozsahu
uvedenom v tejto zriaďovacej listine.
Čl. IV
Štatutárny orgán
1. Štatutárnym orgánom príspevkovej organizácie je riaditeľ, ktorého na návrh primátora
vymenúva a odvoláva Mestské zastupiteľstvo v Košiciach.
2. Riaditeľ je oprávnený konať v mene príspevkovej organizácie vo všetkých veciach,
týkajúcich sa jej činnosti v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a v súlade
s uzneseniami Mestského zastupiteľstva v Košiciach.
3. Vnútorné organizačné vzťahy v príspevkovej organizácii upraví organizačný poriadok,
ktorý vydá riaditeľ.
Čl. V
Vecné a finančné vymedzenie majetku
1. Príspevková organizácia hospodári s majetkom vo vlastníctve mesta Košice, ktorý
jej bol zverený na plnenie predmetu činnosti. Vo vzťahu k iným právnickým a fyzickým
osobám vystupuje ako správca a užívateľ tohto majetku.
2. Súpis nehnuteľného majetku a hnuteľného majetku a jeho finančné vymedzenie, ktorý
bol zverený do správy príspevkovej organizácie ku dňu vydania tejto zriaďovacej listiny
je uvedený v prílohe tejto zriaďovacej listiny, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

Čl. VI
Určenie doby, na ktorú sa príspevková organizácia zriaďuje
Príspevková organizácia sa zriaďuje na dobu neurčitú.
Čl. VII
Záverečné ustanovenia
1. Touto zriaďovacou listinou sa ruší zriaďovacia listina príspevkovej organizácie
zo dňa 11.11.2004 v znení dodatku č. 1 zo dňa 30.5.2007, dodatku č. 2 zo dňa 15.10.2008,
dodatku č. 3 zo dňa 17.6.2009, dodatku č. 4 zo dňa 17.2.2011 a dodatku č. 5 zo dňa
12.7.2019.
2. Neoddeliteľnou súčasťou zriaďovacej listiny je príloha – súpis nehnuteľného majetku
a hnuteľného majetku a jeho finančné vymedzenie (čl. V ods. 2).
3. Táto zriaďovacia listina nadobúda účinnosť dňa ...................2021.

Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice
(Poznámka: k zriaďovacej listine bude pripojená príloha – aktuálny súpis majetku k dátumu nadobudnutia
účinnosti novej zriaďovacej listiny)

