MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo registrácie: V/159

Rozhodnutie
ministra zahraničných vecí SR
č. 71/2009 zo dňa 20. júla 2009
ktorým sa mení a dopĺňa Štatút Správy účelových zariadení a vydáva sa jeho úplné
znenie, v znení rozhodnutí č. 49/93 a 29/94

ŠTATÚT
Správy účelových zariadení č. 49/1993 vydaný dňa 31. 8. 1993

Minister zahraničných vecí Slovenskej republiky vydáva na základe Rozhodnutia č. 48/1993
tento Štatút Správy účelových zariadení.

Prvá časť
Právne postavenie, pôsobnosť a činnosť Správy účelových zariadení
Čl. 1
1. Správa účelových zariadení (ďalej len SUZA) bola zriadená Rozhodnutím ministra
zahraničných vecí SR č. 48/93 zo dňa 30. 8. 1993 v súlade so zákonom NR SR č.
567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách SR a ustanovením § 13 vyhlášky č. 638/1992
Zb. o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu SR a hospodárení rozpočtových
a príspevkových organizácií.
2. SUZA je účelovou príspevkovou organizáciou, hospodáriacou podľa vlastného
rozpočtu schváleného zriaďovateľom.
3. Sídlo organizácie je v Bratislave.
Čl. 2
Základný predmet činnosti
1. SUZA spravuje v súlade s príslušnými predpismi zverený majetok hnuteľný
a nehnuteľný na území SR, prípadne v zahraničí, zabezpečuje ochranu a ostrahu
majetku a osôb v objektoch zverených do správy.
2. SUZA v rámci svojej pôsobnosti zabezpečuje najmä:
a. odbornú a jazykovú prípravu pracovníkov vysielaných zriaďovateľom do
zahraničia, včítane záverečných pohovorov a skúšok,
b. prenájom objektov medzinárodným organizáciám a ďalším organizáciám,
ktorých činnosť súvisí s činnosťou zriaďovateľa, príp. iným organizáciám,
c. ubytovacie služby, včítane prevádzkovania stravovacích zariadení
a poskytovania reštauračných služieb,

d. usporiadanie kurzov, seminárov, doškoľovacích podujatí, sympózií, odborných
prednášok s medzinárodnou a domácou účasťou, poradenskú činnosť,
e. tlmočnícke a prekladateľské služby,
f. prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na
regeneráciu a rekondíciu
g. služby súvisiace so zabezpečovaním prevádzky objektov Ministerstva
zahraničných vecí Slovenskej republiky
3. SUZA ďalej zabezpečuje:
a. uzatváranie zmlúv o podmienkach užívania priestorov, ktorými disponuje,
b. materiálno-technické vybavenie prenajatých priestorov,
c. poskytovanie služieb (dopravných, softvérových, skladovacích a pod.)
súvisiacich so zabezpečením činnosti medzinárodných organizácií
a prevádzky.
4. SUZA môže v zmysle § 28 zákona č. 523/2004 Zb. vykonávať so súhlasom
zriaďovateľa podnikateľskú činnosť, pre ktorú bola zriadená, iba ak plní úlohy určené
zriaďovateľom. V tom prípade je potrebná registrácia podľa príslušných právnych
predpisov.
Čl. 3
Pôsobnosť SUZA
1. Pôsobnosť SUZA je v rámci jej činnosti stanovená pre územie SR a po dohode so
zriaďovateľom i pre zahraničie.
2. Riaditeľ SUZA môže so súhlasom zriaďovateľa zriadiť pobočku, resp. detašované
pracovisko aj v iných mestách SR.
3. Pôsobnosť SUZA môže byť rozšírená výlučne na základe rozhodnutia zriaďovateľa.

Druhá časť
Čl. 4
Styk SUZA s orgánmi a organizáciami SR a orgánmi a organizáciami cudzích
štátov
1. SUZA je pri výkone svojej činnosti v priamom styku s orgánmi, organizáciami
a inštitúciami SR a subjektmi cudzích štátov na území SR.
2. SUZA je oprávnená viesť vlastným menom so subjektmi uvedenými
v predchádzajúcom odstavci písomný styk a osobné rokovania, vstupovať do právnych
vzťahov a uzatvárať zmluvy.
Čl. 5
1. Za realizovanú činnosť a služby je SUZA oprávnená požadovať úhradu podľa
platných cenových predpisov.

Tretia časť
Čl. 6
Zásady riadenia a organizácia SUZA
1. Na čele SUZA je riaditeľ, menovaný a odvolávaný ministrom zahraničných vecí SR
na návrh vedúceho úradu, na základe výberového konania.
2. Riaditeľ zastupuje SUZA navonok a rokuje jej menom. Právo rokovať menom SUZA
majú aj ďalší poverení zamestnanci v rozsahu určenom riaditeľom.
3. SUZA sa vo svojej činnosti riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi, rozhodnutiami ministra a služobnými predpismi Ministerstva zahraničných
vecí SR.
4. SUZA je metodicky riadená riaditeľom SEVS.
5. Zabezpečenie vzdelávacej činnosti pre potreby zriaďovateľa koordinuje riaditeľ SUZA
v spolupráci s generálnym riaditeľom Osobného úradu MZV SR.
6. Organizačná štruktúra SUZA, náplň činnosti príslušných útvarov a ich vzájomné
vzťahy stanoví organizačný poriadok, ktorý vydáva riaditeľ, po predchádzajúcom
súhlase zriaďovateľa.

Štvrtá časť
Čl. 7
Záverečné ustanovenie

Štatút SÚZA č. 49/93 nadobudol účinnosť 1.9.1993
Rozhodnutie č.29/94 nadobudlo účinnosť 15.6.1994
Úplné znenie štatútu nadobúda účinnosť dňom 1. 8. 2009

Miroslav Lajčák
minister

