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Spišská Nová Ves, 3.6.2015  

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

dňa 15.6.2015 
 

PREDMET:   Schválenie zriaďovacej listiny Správy telovýchovných zariadení 
 

 

 

 

Predkladá:    Ján Magdoško, riaditeľ STEZ     

                           

Spracoval:     Ján Magdoško, riaditeľ STEZ 

 JUDr. Lucia Baldovská, vedúca oddelenia právneho a sociálnych vecí  

                        

Prerokované:    v kolégiu primátora mesta Spišská Nová Ves, dňa 4. 5. 2015  

 

Dôvod predloženia: aktualizácia zriaďovacej listiny za účelom jej zosúladenia s platným  

 právnym stavom 

 

Prizvaný: ------------  

 

Podpisy:    

 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 

 

a) schvaľuje  

zmenu zriaďovacej listiny Správy telovýchovných zariadení Spišská Nová Vés 

b) súhlasí 

s vykonávaním podnikateľskej činnosti nad rámec jej hlavnej činnosti v rozsahu 

oprávnení na výkon podnikateľskej činnosti vydaných príslušným orgánom štátnej 

správy v súlade s čl. VII bod 2 zriaďovacej listiny. 
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Dôvodová správa 

 

Správa telovýchovných zariadení, v skrátenej podobe STEZ, bola zriadená na základe 

uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 108/1995 zo dňa 14. 12. 1995 s účinnosťou od 1. 1. 

1996 ako príspevková organizácia mesta Spišská Nová Ves, za účelom plnenia základných 

verejných funkcií. Jej hospodárenie sa riadi zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

V zmysle § 4 ods. 3 písm. h) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 

znení mesto utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov mesta, 

chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, 

na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport.  

Správa telovýchovných zariadení vytvára podmienky pre rozvoj záujmovej telovýchovnej, 

športovej  a rekreačnej činnosti, vytvára podmienky pre zvyšovanie fyzickej a psychickej  

odolnosti a zdravý spôsob života obyvateľov  mesta Spišská Nová Ves. 

  

Zriaďovacia listina zo dňa 24. 6. 2004 obsahuje informácie, ktoré sú v rozpore so 

skutočným  výkonom činnosti, resp. niektoré činnosti sú už neplatné po stránke legislatívnej. 

Z uvedeného dôvodu sme v zriaďovacej listine uskutočnili tieto zmeny: 

  

1. v čl. II sa zrušil predmet činnosti združovanie športových klubov,  

2. v čl. IV sa rušia záväzné úlohy,  limity určené zriaďovateľom a ustanovenie o fonde 

reprodukcie hmotného majetku, o ktorých už legislatíva nepojednáva,  

3. v čl. III rušia sa podnikateľské činnosti, ktoré boli organizáciou zrušené z dôvodu 

nevykonávania týchto činnosti a doplňuje sa nová činnosť. 

Zriaďovaciu listinu bolo potrebné podrobiť kompletnej aktualizácii, a preto v súlade s 

odporúčaním Najvyššieho kontrolného úradu SR na základe vykonanej kontroly v STEZ-e 

Spišská Nová Ves v novembri r. 2014, predkladáme návrh na schválenie zmien zriaďovacej 

listiny.   

 

Aktualizovaná verzia zriaďovacej listiny tvorí prílohu tohto návrhu. 

 

 

 

 

  

 

 

V Spišskej Novej Vsi, 3. 6. 2015 

Vypracoval: Jozefina Olosová, sekret. STEZ  
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ZRIAĎOVACIA LISTINA 
príspevkovej organizácie mesta Spišská Nová Ves 

 

 

Správa telovýchovných zariadení 

Za Hornádom 15, 052 01 Spišská Nová Ves 

 

 

 

     Zriaďovateľ, Mesto Spišská Nová Ves, so sídlom Radničné námestie č. 7, 052 70 Spišská Nová Ves, 

IČO: 00 329 614, podľa § 4 ods. 3 písm. l) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením 

Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi č. ....... / 2015 zo dňa 15. 6. 2015, vydáva túto zriaďovaciu 

listinu 

 

 

Čl. 1 

Identifikácia príspevkovej organizácie 

 

Názov organizácie: Správa telovýchovných  zariadení    

Sídlo organizácie: Za Hornádom 15, 052 01 Spišská Nová Ves 

Identifikačné číslo: 35 514 035 

Právna forma: príspevková organizácia 

Dátum zriadenia: 1. 1. 1996     

 

 

Čl. II 

Základný účel a predmet činnosti 

Správa telovýchovných zariadení (v skrátenej podobe „STEZ“) vytvára podmienky pre rozvoj 

záujmovej telovýchovnej, športovej  a rekreačnej činnosti, vytvára podmienky pre zvyšovanie fyzickej 

a psychickej  odolnosti a zdravý spôsob života obyvateľov  mesta Spišská Nová Ves. V rámci svojho 

poslania a predmetu činnosti plní najmä tieto úlohy: 

a) spravuje  a zabezpečuje prevádzku  telovýchovných ,  športových  a hotelových   zariadení  mesta 

Spišská Nová Ves, ktoré jej boli zverené do správy,  zabezpečuje ich údržbu, rekonštrukciu 

a výstavbu, 

b) organizuje športové a športovo-kultúrne podujatia, 

c) zabezpečuje poskytovanie telovýchovných služieb v spravovaných telovýchovných a športových 

zariadeniach, 

d) zabezpečuje využívanie telovýchovných a športových zariadení formou krátkodobého nájmu na 

športovú činnosť a organizovanie  športových podujatí,  

e) zabezpečuje využívanie nebytových priestorov formou nájmu v spravovaných objektoch, 

f) spolupracuje pri spracovávaní koncepcie rozvoja  telovýchovných a športových zariadení v jej 

správe. 
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Čl. III 

Zriadenie organizácie 

1. Správa telovýchovných zariadení je mestská príspevková organizácia. 

2. Organizácia je zriadená s účinnosťou od 1. 1. 1996 na dobu neurčitú. 

 

 

Čl. IV 

Forma hospodárenia príspevkovej organizácie 

1. Správa telovýchovných zariadení je príspevkovou organizáciou mesta s právnou subjektivitou, 

ktorá je svojim príspevkom zapojená na rozpočet  mesta Spišská Nová Ves, každoročne 

upravovaným príspevkom. Mesto Spišská Nová Ves  vykonáva funkciu zriaďovateľa, garantuje 

a kontroluje jej činnosť a v prípade zistenia nedostatkov prijíma opatrenia. 

2. Správa telovýchovných zariadení hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu nákladov, 

výnosov a výsledku hospodárenia v súlade s čl. 5 Štatútu mesta Spišská Nová Ves a príslušnými 

všeobecne záväznými právnymi predpismi. Rozpočet zahŕňa aj príspevok od zriaďovateľa a 

prostriedky prijaté od iných subjektov.  

3. Správa telovýchovných zariadení vo svojom mene nadobúda práva a zaväzuje sa plniť povinnosti 

odo dňa svojho zriadenia. 

4. Správa telovýchovných zariadení je povinná vykonať po uplynutí rozpočtového roka zúčtovanie 

finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa. 

5. Pokiaľ sa bežný rozpočtový rok skončí stratou je príspevková organizácia povinná stratu uhradiť 

a vysporiadať  v zmysle príslušného právneho predpisu. 

6. Finančný vzťah medzi zriaďovateľom a Správou telovýchovných zariadení je určený minimálne 

týmito záväznými ukazovateľmi: 

a) príspevok zriaďovateľa na krytie rozdielu medzi vlastnými výnosmi a nákladmi organizácie na 

jej prevádzkovú činnosť, 

b) príspevok zriaďovateľa na ním určené obstaranie dlhodobého majetku. 

 

 

Čl. V 

Štatutárny orgán  

1. Štatutárnym orgánom mestskej príspevkovej organizácie je riaditeľ, ktorého na návrh primátora 

vymenúva a odvoláva Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi. 

2. Štatutárny orgán zastupuje organizáciu navonok a je oprávnený konať v jej mene vo všetkých 

veciach týkajúcich sa činnosti Správy telovýchovných zariadení v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, touto zriaďovacou listinou a uzneseniami Mestského zastupiteľstva v Spišskej 

Novej Vsi. 

3. Štatutárny orgán zodpovedá za  činnosť a hospodárenie mestskej príspevkovej organizácie 

zriaďovateľovi.  

4. Vnútorné organizačné vzťahy o mestskej príspevkovej organizácii upravuje organizačný poriadok, 

ktorý vydá riaditeľ organizácie po predchádzajúcom schválení primátorom mesta. 
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Čl. VI 

Správa majetku 

1. Správa telovýchovných zariadení spravuje nehnuteľný a hnuteľný majetok  mesta Spišská Nová 

Ves, ktorý mu bol zverený a bude zverený na plnenie vymedzeného poslania a predmetu činnosti 

samostatnými protokolmi o odovzdaní a prevzatí majetku.   

2. Hnuteľný majetok spravovaný mestskou príspevkovou organizáciou – STEZ tvorí hmotný 

a nehmotný majetok, drobný hmotný majetok a ďalší hnuteľný majetok vedený v účtovnej a 

operatívnej evidencii a majetok súvisiaci s výkonom činnosti organizácie, na ktorú bola zriadená. 

Súpis hnuteľného majetku a jeho finančné vymedzenie, ktorý bol organizácii zverený do správy, je 

vyšpecifikovaný v Protokoloch o odovzdaní a prevzatí majetku  mesta   Spišská Nová Ves. 

3. Správa telovýchovných zariadení uhrádza výdavky na prevádzku, opravy a údržbu  hmotného 

majetku, ako aj  obstarávania hmotného a nehmotného majetku vrátane jeho technického 

zhodnotenia z vlastných zdrojov a z príspevku od zriaďovateľa, pričom vlastné zdroje používa 

prednostne.  

4. Nehnuteľný majetok je vo vlastníctve  mesta Spišská Nová Ves a je spravovaný mestskou 

príspevkovou organizáciou – STEZ. Súpis nehnuteľného majetku a jeho finančné vymedzenie, ktorý 

bol organizácii zverený do správy, je vyšpecifikovaný v Protokole o odovzdaní a prevzatí majetku  

mesta   Spišská Nová Ves. 

5. Správa telovýchovných zariadení tvorí z výsledku hospodárenia rezervný fond, ktorý môže použiť 

na vysporiadanie záporného výsledku hospodárenia. 

 

 

Čl. VII 

Podnikateľská činnosť 

1. Správa telovýchovných zariadení môže vykonávať podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej 

činnosti, pre ktorú bola zriadená, a to za predpokladu, že plní úlohy v oblasti svojej hlavnej činnosti. 

Náklady na podnikateľskú činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Výnosy a náklady na túto činnosť 

sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom účte. Prostriedky po zdanení získané podnikateľskou 

činnosťou využíva na podporu a skvalitňovanie svojej hlavnej činnosti. V prípade dosiahnutia 

hospodárskeho výsledku, ktorým je strata, je štatutárny orgán povinný vykonať opatrenia na 

odvrátenie záporného hospodárskeho výsledku alebo urobiť opatrenia na ukončenie 

podnikateľskej činnosti, aby sa už v ďalšom rozpočtovom roku nevykonávala. 

2. Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi uzn. č. 108/1995 zo dňa 14. 12. 1995, uzn. č. 261/1997 

zo dňa 11. 12. 1997, uzn. č. 28/1999 zo dňa 22. 4. 1999, uzn. č. 38/1999 zo dňa 24. 6. 1999, uzn. č. 

348/2002 zo dňa 25. 4. 2002 , uzn. č. 255/2004 zo dňa 24. 6. 2004 a uzn. č. ...../2015 zo dňa 15. 6. 

2015 povoľuje príspevkovej organizácii – STEZ podnikateľskú činnosť nad rámec jej hlavnej 

činnosti, ktorej predmetom je: 

a) reklamná, propagačná a inzertná činnosť, 

b) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod) alebo iným 

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 

c) poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu 

d) pohostinská činnosť a výroba hotových  jedál  pre výdajne, 

e) ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním  pohostinských činností 

v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, kempingoch triedy 3 a 4, 

f) sprostredkovateľská  činnosť v oblasti služieb. 
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Čl. VIII  

Záverečné ustanovenia 

1. Rozšírenie predmetu činnosti podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Spišskej Novej Vsi. 

2. Dodatky a zmeny zriaďovacej listiny možno vykonať len písomne, po schválení Mestským 

zastupiteľstvom v Spišskej Novej Vsi a v zmysle platných právnych predpisov. 

3. Právne vzťahy neupravené v zriaďovacej listine sa spravujú všeobecne platnými právnymi 

predpismi. 

4. Zriaďovacia listina Správy telovýchovných zariadení bola schválená uznesením Mestského 

zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi č. 108/1995 zo dňa 14. 12. 1995. Zmeny a doplnky boli 

schválené uznesením Mestského zastupiteľstva č. 261/1997 zo dňa 11. 12. 1997, uzn. č. 28/1999 

zo dňa 22. 4. 1999, uzn. č. 38/1999 zo dňa 24. 6. 1999, uzn. č. 348/2002 zo dňa 25. 4. 2002 , uzn. č. 

255/2004 zo dňa 24. 6. 2004 a uzn. č. ...../2015 zo dňa 15. 6. 2015. 

5. Táto zriaďovacia listina nadobúda účinnosť 16. 6. 2015. 

 

 

 

 

V Spišskej Novej Vsi, dňa 16. 6. 2015. 

 

 

 

 

PhDr. Ján Volný, PhD. 

primátor mesta Spišská Nová Ves 

         


