
Mestské služby Nitra, Tehelná 3, 949 85 Nitra 

 

                                                                                  V Nitre dňa 25.08.2010 
 

                                                                                            Číslo materiálu:  1882/2010 
 

Mestskému zastupiteľstvu 

v Nitre 

k bodu :  Návrh Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine Mestských služieb Nitra v znení dodatkov  
č. 1-3 

 

Predkladá:                                                Návrh na uznesenie: 
Ing. Jozef Chrenko     Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
riaditeľ organizácie                                  p r e r o k o v a l o 

 Návrh Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine 
Mestských služieb Nitra  
v znení dodatkov č. 1-3 

         
                                  
       s c h v a ľ u j e 
Spracovala:      Dodatok  č. 4 k Zriaďovacej  
Ing. Mária Mochnáčová     listine Mestských služieb Nitra  
hlavná ekonómka v znení dodatkov č. 1- 3  
 s p l n o m o c ň u j e 
 riaditeľa organizácie 

 k vydaniu úplného znenia Zriaďovacej 
listiny  

Napísala: 
Ing. Mária Mochnáčová 
hlavná ekonómka 
 
 
Prizvať:            

                                                                                                     
______________________________ 

                                                                                       podpis predkladateľa 



                 

           Dodatok č. 4 
 k Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Mestské služby Nitra  

schválenej uznesením Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 164/93 – MZ zo dňa 
11. novembra 1993 

 
Týmto dodatkom č. 4 sa mení a dopĺňa Zriaďovacia listina nasledovne. 
 
Vypúšťa sa doterajšie znenie článku 1 a nahrádza sa novým znením, ktoré vrátane nadpisu  
znie: 

 
Článok  1 

Vymedzenie základného účelu a predmetu činnosti 
 

1.1. Mestské služby Nitra ako príspevková organizácia sú zriadené za účelom zabezpečenia 
verejnoprospešných služieb a prác pre Mesto Nitra, ako svojho zriaďovateľa a nad rámec 
rozpočtu pre príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené Mestom Nitra. 
1.2. Do predmetu hlavnej činnosti príspevkovej organizácie patrí: 
1.2.1.   Správa a údržba miestnych komunikácií, chodníkov 
1.2.2. Čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, ostatných verejných  priestranstiev a ich 
zimná údržba, zber a odvoz odpadu z čistenia miestnych komunikácií a priestranstiev 
1.2.3.   Udržiavanie a čistenie dažďových vpustí 
1.2.4.   Správa a údržba autobusových prístreškov 
1.2.5.   Údržba verejnej zelene  
1.2.6.  Správa a údržba domov smútku a cintorínov, vrátane údržby cintorínskej zelene, zberu 
a odvozu odpadu z cintorínov 
1.2.7.   Odchyt túlavých zvierat a zber kadáverov 
1.2.8.   Správa a údržba detských ihrísk,  pieskovísk a lavičiek 
1.2.9.   Správa, prevádzka a údržba verejných WC, fontán a iných verejných zariadení 
1.2.10. Prenájom nevyužitého majetku zvereného do správy, prenájom hnuteľného 
a nehnuteľného majetku 
1.2.11. Správa majetku zriaďovateľa 
1.2.12. Iné verejnoprospešné služby pre zriaďovateľa, príspevkové a rozpočtové organizácie 
zriadené Mestom Nitra vykonávané nad rámec rozpočtu na základe objednávok. 
 
 
 
 
 
 



Vypúšťa sa  doterajšie znenie článku 3 a nahrádza sa novým znením, ktoré vrátane nadpisu 
znie: 
  
             Článok  3 
                                               Organizačné rozčlenenie 

 
Organizáciu Mestských služieb Nitra, počet zamestnancov a ich pracovné funkcie ustanovuje 
organizačná štruktúra Mestských služieb Nitra. 
 
 
Vypúšťa sa doterajšie znenie článku 4 a nahrádza sa novým znením, ktoré vrátane nadpisu  
znie: 
 

Článok 4 
Vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý príspevková organizácia spravuje 

 
Mestské služby Nitra, príspevková organizácia, budú hospodáriť s majetkom zvereným mu 
do užívania zriaďovateľom k 01.01.1994 formou zmlúv, podľa účtovnej uzávierky predchodcu 
k 31.12.1993 overenej audítorom. Následne budú hospodáriť s majetkom zvereným mu do 
užívania zriaďovateľom formou zmlúv o správe majetku, uzatvorených po termíne zriadenia 
príspevkovej organizácie.  
 
 
Vypúšťa sa doterajšie znenie článku 6 a nahrádza sa novým znením, ktoré vrátane nadpisu  
znie: 

 
Článok 6 

Finančný vzťah k rozpočtu zriaďovateľa 
 

Mesto Nitra bude zo svojho schváleného rozpočtu poskytovať Mestským službám Nitra 
finančné prostriedky potrebné na výkon činností v súlade s článkom 1 tejto zriaďovacej 
listiny a na nákup a obnovu dlhodobého hmotného majetku v súlade s prevádzkovými 
potrebami organizácie. 
 
Mestské služby Nitra budú vykonávať činnosti pre zriaďovateľa do výšky schváleného 
rozpočtu pre tieto činnosti. 
 
Požiadavky zriaďovateľa nad rámec rozpočtu a všetky požiadavky príspevkových 
a rozpočtových organizácií  zriadených  Mestom Nitra budú vykonávané na základe 
objednávok a budú Mestským službám Nitra uhrádzané z rozpočtových prostriedkov 
príslušných žiadateľov. 



Vypúšťa sa doterajšie znenie článku 7 a nahrádza sa novým znením, ktoré vrátane nadpisu  
znie: 

 
Článok 7 

Podnikateľská činnosť príspevkovej organizácie 
 

Mestské služby Nitra, príspevková organizácia, môže vykonávať podnikateľskú činnosť nad 
rámec hlavnej činnosti, pre ktorú bola zriadená, iba ak plní úlohy určené zriaďovateľom. 
Náklady na podnikateľskú činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. V podnikateľskej činnosti 
nie je pôsobnosť organizácie územne ohraničená. 
 
Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú, sledujú sa na samostatnom účte. 
 
 
Vypúšťa sa doterajšie znenie článku 8 a nahrádza sa novým znením, ktoré vrátane nadpisu  
znie: 
 

Článok 8 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
8.1.  Pracovno-právne vzťahy zamestnancov Mestských služieb Nitra, príspevkovej 
organizácie, sú upravené platnými všeobecne záväznými predpismi a to najmä Zákonníkom 
práce a Kolektívnou zmluvou. 
8.2.  Odmeňovanie zamestnancov Mestských služieb Nitra sa riadi platnými zákonmi 
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a v súlade 
s uzatvorenou Kolektívnou zmluvou. 
8.3.   Zriaďovacia listina príspevkovej organizácie Mestské služby Nitra bola schválená 
uznesením Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 164/93 – MZ dňa 11. novembra 1993, v znení  
Dodatku č. 1 účinného odo dňa 01.01.1994, dodatku č. 2 účinného odo dňa 01.06.1997, 
dodatku č. 3 účinného odo  dňa 01.01.2000 a dodatkom č. 4 účinného odo dňa .......... . 
 
                                  

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

Mestské služby Nitra predkladajú návrh dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine príspevkovej 
organizácie Mestské služby Nitra s cieľom zosúladiť ustanovenia s platnými právnymi 
predpismi.  

Článok 1 -  Aktualizujeme vymedzenie základného účelu a predmetu činnosti v súlade so 
skutočnosťou, nakoľko v pôvodnej zriaďovacej listine sa nachádzajú činnosti, ktoré 
organizácia nevykonáva a to: správa a údržba verejného osvetlenia, správa a údržba cestnej 
svetelnej signalizácie, odťahová služba. Navrhujeme doplniť ustanovenie v bode 1.2.12. Iné 
verejnoprospešné služby pre zriaďovateľa, príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené 
Mestom Nitra, na základe čoho budeme môcť za objednané práce vykonané pre príspevkové 
a rozpočtové organizácie zriadené Mestom Nitra v rámci predmetu hlavnej činnosti 
fakturovať bez dane z pridanej hodnoty. 

Článok 4  -  Navrhujeme doplniť ustanovenie o tom, že následne bude organizácia hospodáriť 
s majetkom zvereným mu do užívania zriaďovateľom formou zmlúv o správe majetku, 
uzatvorených po termíne zriadenia príspevkovej organizácie. 

Článok 6 - Navrhujeme doplniť ustanovenie o tom, že požiadavky zriaďovateľa nad rámec 
rozpočtu a všetky požiadavky príspevkových a rozpočtových organizácií  zriadených  Mestom 
Nitra budú vykonávané na základe objednávok a budú Mestským službám Nitra uhrádzané 
z rozpočtových prostriedkov príslušných žiadateľov.  
 
Článok 7  -  Aktualizujeme podnikateľskú činnosť príspevkovej organizácie v súlade s platnou 
legislatívou. 
 
Článok 8  -  Aktualizujeme spoločné a záverečné ustanovenia v súlade s platnou legislatívou. 
 


