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14. Návrh na rozšírenie predmetu činnosti príspevkovej organizácie 
Mestský podnik služieb 

 
 
PREDKLADÁ:  Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok 
SPRACOVAL: Mgr. Peter Štetka, právnik MsÚ v Pezinku 
 
 
Stanovisko mestskej rady zo dňa 11.12.2019: 
 
 

UZNESENIE MsZ č. 1-....../2019 
 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, 
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb.  

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
 
 

schvaľuje 
 

rozšírenie predmetu činnosti v Zriaďovacej listine Mestského podniku služieb o 

 voľné živnosti: 

 4701 Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 
(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 

 7702   Prenájom hnuteľných vecí 

 viazanú živnosť: 

 53.  Masérske služby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(a) bez pripomienok 
 
(b) s týmito pripomienkami 
 
 
 



Dôvodová správa: 
 
Na základe žiadosti riaditeľa MPS predkladáme návrh na rozšírenie predmetu činnosti Mestského 
podniku služieb. 
 
Po schválení predkladaného návrhu, sa dodatkom k zriaďovacej listine MPS, v článku 6, rozšíri 
predmet činnosti MPS. 
 
Informácie, ktoré poskytol RNDr. Dušan Chudý, riaditeľ MPS: 

Chceme na plavárni zaviesť tzv. doplnkový predaj - občerstvenie (výrobky, nápoje, výživové doplnky) 

a športové potreby. 

Tiež chceme v nevyužitých priestoroch poskytovať masáže, resp. fyzioterapiu. 

Materiál, ktorý teraz často poskytujeme tretím stranám zdarma, najmä stoly, lavice, stánky, zábrany a 

pod. budeme môcť prenajímať.  

Lepším o využitím majetku a priestorov, ktoré máme v správe, bez dodatočných investícií zlepšíme 

služby a získame príjem navyše. 

 
 
V rámci voľných živností uvádzame zo zoznamu voľných živností, ktoré služby plánuje MPS 
využívať: 
 
4701 Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 
 
V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti: (okrem iných) 
Maloobchod a veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakovými výrobkami (s ovocím a zeleninou, s 

mäsom a mäsovými výrobkami, s rybami a výrobkami z rýb, s pekárenskými výrobkami, s 

cukrárenskými výrobkami, s nápojmi (alkoholické, nealkoholické), s tabakovými výrobkami, s 

mliečnymi výrobkami, s dietetickými výrobkami a potravinovými doplnkami pre zdravú výživu) 

 
7702 Prenájom hnuteľných vecí 
V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti: 
Prenájom dopravných prostriedkov (pozemných, vodných, vzdušných) 

Prenájom prístrojov 

Prenájom strojov a zariadení 

Prenájom vnútorného zariadenia a vybavenia prenajímaných priestorov 
 
 
V rámci viazanej živnosti bude musieť MPS preukazovať aj spôsobilosť: 
 
53. Masérske služby 
Preukaz spôsobilosti: 
– absolvovanie strednej zdravotníckej školy alebo 
– absolvovanie lekárskej fakulty alebo zdravotníckej univerzity alebo 
– absolvovanie vysokej školy telovýchovného smeru 
 
 
 
Spracoval Mgr. Peter Štetka 


