
Zriflďovflc ia  listino
príspevkovej organizácie Hlavného mesta Slovonskoj republiky Bratislavy

Konuinálny podnik Bratislavy

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava podľa § 11 ods. 5 písm. I) zákona Slovonskoj 
národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislavo znoní noskorSích 
predpisov a § 21 a nasl. zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva túto zriaďovaciu 
listinu:

ČI.1
Preambula

Medzi základné úlohy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto") 
vyplývajúce z osobitných prepisov patrí zabezpečenie údržby, zjazdnosti a schodnosti 
miestnych komunikácií a verejných priestranstiev, zabezpečenie starostlivosti o mestskú zeleň 
na území hlavného mesta, ako aj povinnosť zhodnocovať, chrániť a zveľaďovať majetok hlavného 
mesta. S cieľom dosiahnuť zvýšenie efektivity, kvality a zlepšenie podmienok poskytovania 
služieb, ktoré sú poskytované oddelením komunálneho podniku ako súčasti organizačnej 
štruktúry magistrátu za účelom naplnenia základných úloh hlavného mesta sa vedenie hlavného 
mesta rozhodlo zabezpečovať úlohy oddelenia komunálneho podniku prostredníctvom 
samostatnej príspevkovej organizácie, ktorú na tento účel touto zriaďovacou listinou zriaďuje.

ČI. 2 
Zriaďovateľ

Názov: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zastúpené: štatutárom. Ing. Arch. Matúš Vallo, primátor
Sídlo: Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
IČO: 00 603 481

ČI. 3
Zriaďovaná organizácia

Názov organizácie: Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KRB
Sídlo organizácie: Technická 6, 821 04 Bratislava
IČO:
Forma hospodárenia: príspevková organizácia hlavného mesta SR Bratislavy
Štatutárny orgán: riaditeľ

ČI. 4
Forma hospodárenia

(1) KRB je právnická osoba, ktorá je svojim príspevkom zapojená na rozpočet hlavného mesta.

(2) KRB hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku 
hospodárenia a v súlade s čl. 80 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a 
príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

(3) KRB vo svojom mene nadobúda práva a povinnosti a zaväzuje sa ich plniť.

(4) KRB je povinný vykonať po uplynutí rozpočtového roka zúčtovanie finančných vzťahov 
s rozpočtom zriaďovateľa podľa pokynov zriaďovateľa.

(5) KRB nie je oprávnená ručiť za zaplatenie zmenky, vystavovať, nadobúdať a prijímať zmenky. 
Nakladanie s ostatnými cennými papiermi môže len vtedy ak tak ustanovuje osobitný právny 
predpis.



0  KFS acD nájomca alebo vypožičiavateľ môže použiť kapitálové výdavky na technické 
zhccírctenje pn^a ja tého majetku alebo majetku vo výpožičke, pokiaľ doba nájmu, alebo 
výpcsäcy trvá mtnirnálne štyri roky od vynaloženie takéhoto výdavku,

Čl. 5 
Predmet činnosti

(1) KPB sa zriaďuje na plnenie úloh vo verejnom záujme, ktoré zriaďovateľovi vyplývajú zo zákona 
Slovensky národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 
v znení neskorších predpisov.

(2) Hlavným predmetom činnosti KPB je:
a) vykonávanie letnej a zimnej údržby pozemných komunikácií, cyklotrás, parkovísk, 

inžinierskych objektov a cestnej (dopravnej) zelene, spevnených verejných 
priestranstiev,

b) vykonávanie údržby plôch verejnej zelene, parkov, ktoré sú vo vlastníctve a v správe 
Bratislavy a verejných priestranstiev vrátane kosby, okopávania štvorcov a kríkových 
skupín, rezu kríkov a živých plotov, polievanie zelene, orezov a výrubov stromov,

c) údržba zverených parkov vo vlastníctve hlavného Mesta SR Bratislavy,
d) opravy povrchov vozoviek a chodníkov komunikácií,
e) vykonávanie výmeny a údržby zvislého a vodorovného dopravného značenia,
f) vysýpanie odpadkových košov,
g) údržba areálov, objektov, strojov, vozidiel a cyklotrás vo vlastníctve Hlavného mesta SR 

Bratislavy,
h) údržba a opravy mestského mobiliáru,
i) urgentné zásahy pri havarijných situáciách v meste,
j) vykonávanie nakládok, vykládok a prevoz materiálu pre organizácie a zložky mesta, 
k) servisné, opravárenské, stavebné, natieračské, stolárske, zámočnícke a pomocné práce 

pre zriaďovateľa a ním zriadené organizácie.

(3) Na zabezpečenie plnenia hlavného predmetu činnosti vykonáva KPB najmä tieto činnosti:
a) vykonávanie údržby pozemných komunikácií, inžinierskych objektov, dopravného 

značenia a cestnej (dopravnej) zelene, najmä odstraňovanie závad a vykonávanie prác 
a činností,

b) čistenie pozemných komunikácií strojným a ručným zametaním, dočisťovanie križovatiek 
a v zimnom období zimnú údržbu komunikácií,

c) práce a činnosti spojené s údržbou pozemných komunikácií a inžinierskych objektov:
i. plošné opravy povrchov vozoviek a chodníkov pri miestnych cestách,
ii. oprava výtlkov a sieťových rozpadov, prepadov, výškovou úpravou vývodov

inžinierskych sietí,
iii. čistenie, údržba a oprava uličných vpustov, odvodnenie vozoviek, zálievky Špár 

a trhlín na obrusnej vrstve,
iv. oprava povrchov zastávok MHD,
v. prevádzkovanie a čistenie lapačov olejov a tukov a drobné opravy a údržba prieťahov 

štátnych ciest cez hlavné mesto,
d) vykonávanie údržby a opravy mostov, múrov, lávok a podjazdov, nátery antikoróznou 

ochranou,
e) vykonávanie kontroly a opravy mostných ložísk, stavebnej údržby a opravy, oprava 

zvodidiel a zábradlí,
f) vykonávanie údržby vodorovného značenia, obnovy a zmeny vodorovných značiek, 

vodiacich a deliacich čiar, priechodov pre chodcov, obnovy a výmeny zvislých 
dopravných značiek,

g) vykonávanie údržby cestnej zelene kosením a polievaním, strihaním stromov, kríkov, 
vyzbieraním nečistôt, výrubmi suchých stromov.



h) ručné a strojové čistenie komunikácií (chodníkov, parkovísk, statickej dopravy, lávok) 
v sprave hlavného mesta,

i) strojné pluhovanie, zametanie a posyp komunikácií (strojné splachovanie, zametanie 
a čistenie komunikácií v správe hlavného mesta,

j) práce podľa potreby pri vonkajšej údržbe plôch, objektov, ciest, chodníkov a podchodov
(práce mimo LOP, odstraňovanie následkov po kalamitných a havarijných situáciách), 

k) plánované cyklické vykonávanie údržby zelene,(kosba, okopávanie štvorcov a kríkových 
skupín, rez kríkov a živých plotov, polievanie zelene, orezy a výruby stromov, kompletná 
údržba zverených parkov,

I) vykonávanie údržby zelene,
m) ručné čistenie komunikácií a krajníc, dočisťovanie za zametačkou, odstraňovanie buriny 

v obrubníkoch a na chodníkoch, 
n) vykonávanie ručných pomocných prác pri čistení zvereného úseku, 
o) vysýpanie odpadkových košov v okolí malých smetných nádob,
p) údržbu objektov, strojov, vozidiel, cyklotrás vo vlastníctve alebo v správe hlavného

mesta,
q) údržba a opravy mobiliáru mesta,
r) urgentné zásahy pri havarijných situáciách v meste,
s) vykonávanie nakládok, vykládok a prevoz materiálu pre organizácie v zriaďovateľskej 

a zakladateľskej pôsobnosti hlavného mesta, 
t) riešenie podnetov - odkaz pre starostu,
u) riešenie podnetov od dispečingu,
v) servisné, opravárenské, stolárske, zámočnícke a pomocné práce pre organizácie 

v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti hlavného mesta.

Č I.6
Podnikateľská činnosť

(1) Zriaďovateľ povoľuje nižšie uvedené podnikateľské činnosti
A. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
B. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
C. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a 

údržba
D. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov
E. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
F. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
G. Prípravné práce k realizácii stavby
H. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
I. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
J. Čistiace a upratovacie služby

(2) Zriaďovateľ môže vyjadriť súhlas s ďalšou činnosťou alebo podnikateľskou činnosťou 
uznesením mestského zastupiteľstva.

ČI.7
Majetok

(1) Komunálny podnik Bratislavy spravuje majetok, ktorý mu je zverený na plnenie vymedzeného 
predmetu činnosti, a ktorý je uvedený v prílohe č. 1 Zriaďovacej listiny. Komunálny podnik 
Bratislavy zároveň spravuje majetok, ktorý nadobudol vlastnou činnosťou. Tento majetok vedie 
vo svojej účtovnej evidencií.

Č I.8
Postavenie riadltoľa



(1) R iad iteľ vykonáva funkc ie  š ta tu tárneho orgánu organizácie  v p lnom  rozsahu v súlade s 
p rávnym i p redp ism i a uzneseniam i M estského zastup ite ľstva  h lavného m esta S lovenskej 
repub liky  B ra tis lavy a za č innosť a hospodárenie zodpovedá zriaďovate ľovi.

(2) Organizačné vzťahy organizácie upraví organizačný poriadok, ktorý vydá riaditeľ.

(3) R iad iteľ spo lupracu je  s riad ite ľom  m agistrá tu .

Č I.9
Záverečné  us tanoven ia

(1) KPB sa zriaďu je  dňom  1.5.2022 na dobu neurč itú .

(2) T á to  zriaďovacia  lis tina  sa m ôže meniť a dopĺňať len písom ným i čís lovaným i dodatkam i; 
r ia d ite ľ zodpovedá  za zvere jnenie  zriaďovacej lis tiny, je j doda tkov v schválenom  znení.

Ing. arch. M atúš Vallo 
prim átor

Príloha č. 1
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