
 M E S T O   R O Ž Ň A V A 

  

  

 Pre  zasadnutie 

 Mestského zastupiteľstva 

 v Rožňave dňa 28. 5. 2020 

  

 K bodu rokovania číslo: 

  
Názov správy:  
  

Odpadové služby mesta Rožňava – kreovanie orgánov 
príspevkovej organizácie 
 
Predkladá: 
Michal Domik 
primátor 

Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
v Rožňave 
  
 
1. schvaľuje zriadenie príspevkovej organizácie 
Odpadové služby mesta Rožňava od 1.6.2020 
a menuje do funkcie jej riaditeľa ............. na 
obdobie od 1. 6. 2020 až do vymenovania riaditeľa 
na základe výsledkov výberového konania, 
 
 
2. volí 
za členov dozornej komisie príspevkovej 
organizácie Odpadové služby mesta Rožňava 
poslancov Mestského zastupiteľstva v Rožňave: 
 
1. .................... 
2. .................... 
3. ...................., 
  
 
3. žiada 
primátora vypísať výberové konanie na obsadenie 
pracovného miesta „riaditeľ príspevkovej 
organizácie Odpadové služby mesta Rožňava“ 
 
 
 
 
 

 
Prerokované: 
 
 
 
Vypracoval: 
Mgr. Juraj Halyák 
 
 
 
Materiál obsahuje: 
Dôvodovú správu 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 
k materiálu: 

Odpadové služby mesta Rožňava – kreovanie orgánov príspevkovej 
organizácie 

 

Legislatívne východiská: § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, § 5 ods. 1 a ods. 9 zákona               
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 
neskorších predpisov 

Prijaté uznesenia MZ 
a ich realizácia: 

209/2016 – schválené zachovanie dozorných komisií 
príspevkových organizácií mesta 
39/2020 – uložené vypracovať tento materiál 

Hospodársky a finančný 
dopad na rozpočet 
mesta: 

Za účasť na zasadnutí dozornej komisie patrí jej členovi odmena 
vo výške 1% zo základného platu primátora za 1 zasadnutie. 

Nároky na pracovné 
miesta: 

Počet pracovných miest určí Organizačný poriadok 
príspevkovej organizácie.  

Súlad návrhu na 
uznesenie s právnymi 
predpismi SR: 

Návrh na uznesenie je – nie je v súlade so zákonom č. 369/1990 
Zb., 552/2003 Z. z. 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 39/2020 zo dňa 12. 3. 2020 zriadenie 
príspevkovej organizácie na zber a nakladanie s komunálnym odpadom a uložilo pripraviť 
a predložiť na najbližšie zasadnutie MZ príslušné dokumenty k schválenej právnej forme. 

Podľa § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov obecnému zastupiteľstvu je vyhradené zakladať a zrušovať obchodné 
spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a 
kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe. 

 Mestské zastupiteľstvo na rokovaní dňa 1. 12. 2016 uznesením č. 209/2016 okrem iného 
schválilo zachovanie dozorných komisií príspevkových organizácií mesta. 

Na rozdiel od dozorných orgánov obchodných spoločností, ktorých právna úprava je 
zakotvená v Obchodnom zákonníku, dozorné orgány príspevkových organizácií obcí 
neupravuje žiaden právny predpis. 

Štatúty príspevkových organizácií mesta upravujú dozorné komisie nasledovne: 

Dozorná komisia je dozorným orgánom príspevkovej organizácie a má troch členov. Členov 
dozornej komisie volí mestské zastupiteľstvo z radov poslancov mestského zastupiteľstva. 
 
Dozorná komisia sa vyjadruje k: 
 

- návrhu rozpočtu, návrhu na zmenu rozpočtu a k plneniu rozpočtu príspevkovej 
organizácie 

- plánu hospodárenia príspevkovej organizácie 
- ročnej účtovnej závierke a výsledkom hospodárenia príspevkovej organizácie. 



     Dozorná komisia je oprávnená nahliadať do obchodných a účtovných kníh a iných 
dokladov a kontrolovať tam obsiahnuté údaje. 
 

     Na prijatie rozhodnutia dozornej komisie sa vyžaduje prítomnosť všetkých jej členov 
a za jeho prijatie musia hlasovať aspoň 2 členovia. 
 

V zmysle § 7a ods. 1 „Poriadku odmeňovania predstaviteľov volených orgánov mesta 
Rožňava“ poslancovi – členovi dozornej komisie príspevkovej organizácie mesta patrí                  
k poslaneckej odmene za účasť na zasadnutí dozornej komisie odmena vo výške 1%                    
zo základného platu primátora za 1 zasadnutie.  

Poslancovi za neúčasť na rokovaní dozornej komisie odmena nepatrí. 
 
Podľa § 5 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 

neskorších predpisov miesto vedúceho zamestnanca, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho 
orgánu príspevkovej organizácie mesta, sa obsadzuje na základe výsledku výberového 
konania. 
 

Podľa § 5 ods. 9 citovaného zákona voľné miesto vedúceho zamestnanca možno obsadiť 
bez výberového konania len do vymenovania po úspešnom vykonaní výberového konania, a to 
najdlhšie na šesť mesiacov.    

 


