
ZRIAĎOVACIA LISTINA

L Zriaďovateľ,' Mesto Rožňava, zastúpené Ing, Františkom Kardosom, primátorom mesta 
sídlo: Šafárikova 0,29, 048 12 Rožňava 
IČO 328 758
bankové spojenie: VÚB a,s,, pobočka Rožňava 
č, účtu: 27228582/0200

H, Názov príspevkovej organizácie:
Ťeclmické služby mestá Rožňava 
sídlo: Štítnická č,213 0.48 01 Rožňava 
IČO ÔS' ľo-ío' .Zí-^ 
bankové spojenie: % ht£4s/r
o. účtu: 4 /é ť ŕ f ^o(F/Vj-Oo

III, Forma hospodárenia: .príspevková organizácia

rV", Dátum zriadenia: 1.1,2006

V, Predmet činnosti;
L Miestne komunikácie a spevnené plochy
a) bežná údržba
- čistenie miestnych komunikácií po zimnej údržbe
- oprava, rekonštrukcia a údržba miestnych komunikácií - vysprávky výtikov
- čistenie uličných vpustí a cestných rigolov
- oprava a výmena obrubníkov, výšková úprava poklopov v cestných telesách
- údržba, oprava a rekonštrukcia spevnených plôch, chodníkov a iné nepredvídané činnosti
- čistenie vodných tokov poď mostárni

b) ručné čistenie mesta
- denné ručné čistenie mesta - -y-
- zimné'ručné čistenie schodov, mostov a prechodov

c) mechanické čistenie mesta;
- strojné čistenie mesta a mestských častí
- zimná údržba mesta a mestských Častí

2, Údržba, oprava dopravného značenia
- údržba a realizácia vodorovného dopravného značenia
- údržba, oprava a výmena zvislého dopravného značenia

3, Údržba verejnej želene
- starostlivosť o kvetinové záhony a živé ploty vrátane dodávky materiálu
- ošetrenie stromov na území mesta
- povolený výrub stromov na území mesta
- ošetrenie trávnatých plôch - kosenie, zhrabovanie



4. Úäržbn občianskej vybavenosti
- správa a údržba kašne a fontány
- správa a údržba detských ihrísk.na sídliskách a v mestských parkoch
- dodávka, oprava a výmena parkových lavičiek
- vlajková výzdoba mesta.
- demontáž a montáž tribúny •

5. Dopravno - všeobecná údržba pre potreby zriaďovateľa
- prepravné výkony pri malých obecných službách
- stavebné práce s dopravnými mechanizmami
r oprava vozidiel a mechanizmov ;
- preprava osôb a nákladov
- montáž a demontáž reklamných tabúľ a iné výškové práce z plošiny
- montáž a demontáž vianočnej výzdoby
- montáž a demontáž elektrických prípojok počas Rožňavského jarmokip vianočných trhov, 

country bálu a na akciách organizovaných mestom

VI. Štatutárny orgán: Riaditeľ

VII. Vymedzenie spravovaného majetku ku ktorému majú Technické služby mesta Rožňava 
právo hospodárenia;.

1. Nehnuteľný majetok vo vlastníctve zriaďovateľa, zapísaný na LV c.BÔOÍ v k. ú. Rožňava,- 
ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zriaďovacej listiny.

2. Drobný hmotný majetok vo vlastníctve zriaďovateľa, ktorý tvorí Prílohu č.2 tejto 
Zriaďovacej listiny.

3. Dlhodobý hmotný majetok vo vlastníctve zriaďovateľa, ktorý tvorí Prílohu č,3 tejto 
Zriaďovacej listiny.

VIII. Doba zriadenia príspevkovej organizácie: neurčitá


