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Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

p r e r o k o v a l o

Návrh na odovzdanie majetku mesta Nitry do správy príspevkovej organizácii 
Mestské služby Nitra

s c h v a ľ u j e
odovzdanie majetku mesta Nitry do správy príspevkovej organizácii
Mestské služby Nitra
- parkovací systém MsÚ Nitra v obstarávacej hodnote 21.631,39 €
- nákladné motorové vozidlo Multicar M31 v obstarávacej hodnote 157.800,-€

u k l a d á
vedúcemu odboru majetku
zabezpečiť uzatvorenie dodatku k zmluve o odovzdaní a prevzatí majetku do správy
príspevkovej organizácii Mestské služby Nitra

                                                                                                               T: 28.2.2015
                                                                                                               K: MR 
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Návrh na odovzdanie majetku mesta Nitry do správy príspevkovej organizácii
Mestské služby Nitra

   V súlade s § 6 a 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nitry predkladáme 
návrh na odovzdanie majetku mesta Nitry do správy príspevkovej organizácii Mestské služby 
Nitra.

Dňa 12.8.2014 bola odborom investičnej výstavby a rozvoja odstúpená ukončená investičná
akcia:
- parkovací systém MsÚ Nitra v obstarávacej hodnote 21.631,39 €, počas ktorej sa 
  realizovalo osadenie sieťového inteligentného vydávača časových lístkov s časovým kódom 
  v rôznych módoch s optickou kontrolou odberu lístku, integrovaný detektor vozidiel, 
  inteligentný autonómny skener na výjazd  s dynamickou správou pamäti a rýchla 
  automatická závora s príslušenstvom – 3 ks stojan s rampou.

Dňa 20.10.2014 bol odborom komunálnych činností a životného prostredia  doručený 
protokol na zaradenie do majetku mesta Nitry:
– nákladné motorové vozidlo Multicar M31 v obstarávacej hodnote 157.800,-€, ktorého 
financovanie bolo z nasledovných zdrojov: 5 % vo výške 7.890,-€ z vlastných zdrojov mesta 
a  95 % vo výške 149.910,-€ z cudzích zdrojov na základe poskytnutej dotácie
prostredníctvom Enviromentálneho fondu so sídlom Bukurešťská 4, Bratislava. 
Predmetné vozidlo je klasifikované ako špeciálne zametacie motorové vozidlo so 
samozbernou zametacou nadstavbou Trilety MCK 3 S, ktorého účelom bude údržba 
a čistenie ciest mesta Nitry.   
V zmysle Zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Mestské služby Nitra  je uvedená 
mestská organizácia oprávnená vykonávať činnosti pre Mesto Nitra, na ktoré je určené 
predmetné nákladné špeciálne motorové vozidlo. Vzhľadom k tomu, že finančné prostriedky
boli poskytnuté zo zdrojov Enviromentálneho fondu, bude mestská organizácia zaviazaná 
nevykonávať týmto vozidlom podnikateľskú činnosť za účelom vytvárania zisku.  
V súčasnosti je medzi Mestom Nitra a Mestskými službami uzatvorená Zmluva o výpožičke 
č,j. 2096/2014/OKČaŽP zo dňa 24.10.2014, ktorá dňom podpisu Dodatku k Zmluve 
o odovzdaní a prevzatí do správy stratí svoju platnosť a účinnosť. 
   
Mestský úrad v Nitre odporúča odovzdanie majetku do správy príspevkovej organizácii 
Mestské služby Nitra.

Stanovisko komisie MZ v Nitre pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť
bude predložené priamo na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa 20.11.2014.

Na základe uvedeného sme predložili na rokovanie Mestskej rady v Nitre návrh na 
odovzdanie majetku do správy príspevkovej organizácii Mestské služby Nitra tak, ako je 
uvedený v návrhu na uznesenie.

Mestská rada v Nitre na svojom riadnom zasadnutí konanom dňa 4.11.2014 odporučila 
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre s c h v á l i ť odovzdanie majetku mesta Nitry do správy 
príspevkovej  organizácii Mestské služby Nitra tak, ako je uvedené v návrhu na uznesenie.




