ŠTATÚT
OBECNÉHO PODNIKU SVRČINOVEC, príspevková organizácia
(ďalej len OPS p.o. s podnikaním)

Obec Svrčinovec na základe Zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov ana základe Zriaďovacej listiny Obecného podniku
Svrčinovec, p.o. s podnikaním vydáva tento

ŠTATÚT
l.
Právne postavenie OPS p.o. s podnikaním
Zriad'ovatel': Obec Svrčinovec, zast. Jurajom Strýčkom -,starostom, IČO: 00314323
Názov organizácie: Obecný podnik Svrčinovec, príspevková organizácia
Typ hospodárenia: príspevková organizácia s podnikaním
Sídlo: Svrčinovec Č. 858, 023 12 Svrčinovec
IČO: 42059364
Predmet činnosti: verejnoprospešné služby na základe Zákona Č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podnikanie podľa živnostenského
oprávnenia. OPS p.o. s podnikaním je právnickou osobou, ktorá vo svojich veciach
koná a vystupuje voči tretím osobám samostatne.

II.
Poslanie OPS p.o. s podnikaním
OPS p.o. s podnikaním bol založený na zabezpečenie verejnoprospešných funkcií
a úloh verejného záujmu Obce Svrčinovec, vyplývajúce 2:0 Zákona Č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a vykonávanie podnikateľskej
činnosti.

III.
Rozsah činností
. OPS p.o. s podnikaním vykonáva najmä tieto činnosti:

al Činnosti vo verejnom záujme:
1) údržba a opravy miestnych komunikácií - ciest, chodníkov a parkovísk
2) činnosti z oblasti ochrany životného prostredia: .
- zvoz a uskladnenie komunálneho odpadu, separácia zbieraného odpadu do
vytriedených zložiek

-2- čistenie miestnych komunikácií a verejných priestorov obce, starostlivosť
verejnú zeleň
3) údržba a opravy verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu
4) správa zariadení obce pre bývanie a občiansku vybavenosť, t.j. verejných
WC, tržnice
5) správa športových a rekreačných zariadení obce
6)

pohrebné a cintorínske služby

7) správa na úseku vodného hospodárstva
8) ostatné verejnoprospešné

služby

bl Podnikatel'ská činnosť:
OPS, p.o. s podnikaním vykonáva podnikatel'skú činnosť na základe
živnostenského oprávnenia.

IV.
Pracovno- právne vzťahy
Pracovno-právne
vzťahy
zamestnancov
sa riadia
Zákonníkom
práce
a príslušnými pracovnoprávnymi
predpismi. Odmeňovanie prebieha na základe
Zákona č.553/2003 Z.z. o odmeň. prác vo verejnom záujme
Miesto riaditel'a OPS p.o. s podnikaním je z hl'adiska pracovnoprávnych vzťahov
vždy pracovným miestom na dobu určitú, a to na 4 roky. Na uvol'nené pracovné
miesto zriaďovatel' podl'a Zákona č. 552/2003 Z.z. vyhlási výberové konanie, pričom
riaditeľa OPS p.o. s podnikaním schval'uje obecné zastupitel'stvo.
Riaditel' ako štatutárny orgán OPS, p.o. s podnikaním Svrčinovec je oprávnený
konať samostatne vo všetkých veciach v rozsahu vymedzenom právnymi predpismi.

V.
"

Hospodárenie organizácie
OPS p.o. s podnikaním je príspevková organizácia Obce Svrčinovec s právnou
subjektivitou. Príspevok obce nie je nižší ako 51 % výrobných nákladov OPS.
Riaditel' OPS p.o. s podnikaním je povinný predkladať správu o hospodárení
obecnému zastupitel'stvu vždy k 30.06. a k 31.12 ..
V prípade kladného hospodárskeho výsledku z podnikatel'skej činnosti sa tento
použije vo výške 20 % na mzdovú oblasť a o použití zvyšných 80% rozhodne obecné
zastupitel'stvo na návrh riaditel'a v týchto oblastiach: al tvorba rezervného fondu
bl rozvoj a investície
cl odvod do rozpočtu obce
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Zmeny a doplnky tohto štatútu schval'uje obecné zastupitel'stvo. Štatút bol
schválený Obecným zastupitel'stvom vo Svrčinovci dňa 27.06.2007 - číslo uznesenia
78/2007 a nadobudol účinnosť dňom 01.07.2007.

Vo Svrčinovci, dňa 27.06.2007
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Š TA T Ú TU
OBECNÉHO PODNIKU SVRČINOVEC,
(ďalej len OPS p.O. s podnikaním)
Štatút

OPS,

p.o.

bol schválený

Obecným

p.o. s podnikaním

zastupitel'stvom

vo Svrčinovci

dňa

27.06.2007 - uznesenie Č. 78/2007 a nadobudol účinnosť dňom 01.07.2007.
Obec Svrčinovec
neskorších

na základe zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení

predpisov

ana

základe

Zriaďovacej

listiny

Obecného

podniku

Svrčinovec, p.o. s podnikaním
vydáva
tento dodatok č.1 a doplňa ŠTATÚT nasledovne o článok:

VI.

Hospodárenie s majetkom

OPS, p.o. hospodári a nakladá samostatne so svojím majetkom a s vlastnými
majetkovými právami. Majetok OPS, p.O. s podnikaním slúži na plnenie úloh, pre
ktoré bola táto príspevková
organizácia zriadená, a ktoré sú uvedené v jej
základných dokumentoch.
OPS, p.o. je povinná svoj majetok zvel'aďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej
hodnote zásadne nezmenšený zachovať. OPS, p.o. s podnikaním, nesmie svoj
majetok darovať, ani previesť na inú fyzickú, alebo právnickú osobu bez súhlasu
obecného zastupiteľstva. Majetok obce je povinná OPS, p.o. s podnikaním používať
najmä na verejné účely a na podnikatel'skú činnosť.
Na základe § 6 z.č. 138/1991 zb. o majetku obcí obec Svrčinovec zverí na základe
písomného odovzdávacieho
protokolu majetok vo vlastníctve obce do správy a
užívania OPS, p.o. Pod správou sa rozumie, že OPS, p.O. s podnikaním má právo
majetok obce držať, užívať, brať úžitky a nakladať s ním len v rozsahu uvedenom
v odovzdávajúcom protokole. Na OPS, p.o. s podnikaním sa vzťahuje z.č. 138/1991
Zb. v znení neskorších predpisov. Vo dovzdávajúcom protokole sa uvedú sporné
práva
o evidencii
majetku
v účtovníctve
obce a v účtovníctve
OPS,
p.o.
s podnikaním.
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