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Dôvodová správa

V súlade s podmienkami zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladáme Informatívnu 
správu o činnosti Mestského sociálneho podniku za rok 2011, ktorú je obec povinná predložiť 
Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v termíne do konca marca aktuálneho roku               
za predchádzajúci kalendárny rok.

Mesto Nitra zriadilo Mestský sociálny podnik v súlade so zákonom č. 4/205 Z. z. o službách 
zamestnanosti, cieľom ktorého bolo vykonávanie verejnoprospešnej činnosti a ktorá bola
nevyhnutná pre potreby obyvateľov mesta a prispievala k rozvoju mesta. Mestský sociálny 
podnik začal fungovať od 01.10.2009, kedy prijal do trvalého pracovného pomeru 16 
uchádzačov o zamestnanie, z toho 14 znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. 

K 30.09.2011 bolo v Mestskom sociálnom podniku zamestnaných 13 uchádzačov 
o zamestnanie, z toho 12 na podporovanom pracovnom mieste. 

Mesto Nitra ukončilo činnosť sociálneho podniku ku dňu 30.09.2011 a neplánuje pokračovať 
v jeho činnosti. Z toho dôvodu Mesto Nitra požiadalo v zmysle § 50 b ods. 5 Zákona                 
č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti o zrušenie postavenia sociálneho podniku pre Mesto 
Nitra. 

Mestský sociálny podnik je v zmysle platnej legislatívy povinný predkladať Ústrediu práce, 
sociálnych vecí a rodiny ročnú správu o svojej činnosti preukazujúcu plnenie § 50 b ods. 1 
písm. a) až c):

- zamestnávať zamestnancov, ktorí pred prijatím do pracovného pomeru boli 
uchádzačmi o zamestnanie v počte, ktorý predstavuje najmenej 30 % 
z celkového počtu  jeho zamestnancov,

- poskytovať pomoc a podporu zamestnancom, ktorí pred prijatím do 
pracovného pomeru boli uchádzačmi o zamestnanie, nájsť zamestnanie na 
otvorenom trhu práce,

- najmenej 30 % z finančných prostriedkov získaných z príjmu z predmetu 
činnosti, ktoré zostanú po úhrade  všetkých výdavkov na predmet činnosti za 
príslušné zdaňovacie obdobie podľa daňového priznania, každý rok použiť na 
vytváranie nových pracovných miest alebo na zlepšovanie pracovných 
podmienok.

Prílohou tohto materiálu je Informatívna správa o fungovaní Mestského sociálneho 
podniku, ktorá deklaruje plnenie vyššie uvedeného ustanovenia a zároveň prináša informácie 
o činnosti jednotlivých zamestnancov ako aj prehľad čerpania rozpočtu Mestského sociálneho 
podniku za obdobie od januára do septembra 2011.

Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí dňa 13.03.2012 prerokovala Informatívnu správu 
o fungovaní Mestského sociálneho podniku za rok 2011 a odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu v Nitre zobrať na vedomie Informatívnu správu o fungovaní Mestského 
sociálneho podniku za rok 2011.
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MESTSKÝ SOCIÁLNY PODNIK

Zriadenie Mestského sociálneho podniku bolo navrhnuté v roku 2009 ako jeden z piatich 
pilierov projektu SOLIDARITA S OBČANOM, ktorý Mesto Nitra vytvorilo z dôvodu 
pomoci obyvateľom mesta Nitry v čase hospodárskej a ekonomickej krízy.

Mesto Nitra vytvorilo Mestský sociálny podnik v zmysle zákona  č. 5/2004 Z. z. o službách 
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako 
samostatné oddelenie Mestského úradu v Nitre.

Cieľom Mestského sociálneho podniku (MSP) bola verejnoprospešná činnosť, ktorá je 
nevyhnutná pre potreby obyvateľov mesta a prispieva k rozvoju mesta. Naplnením sociálneho 
cieľa tak Mestský sociálny podnik vytváral podmienky a poskytoval prácu obyvateľom, ktorí 
boli evidovaní na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre ako uchádzači o zamestnanie. 
Mestský sociálny podnik poskytuje zamestnanie uchádzačom o zamestnanie, ktorí tak môžu 
rozvíjať  svoje pracovné zručnosti a návyky  a pripravujú sa na uplatnenie na otvorenom trhu 
práce. 

Mestský sociálny podnik začal fungovať od 01.10.2009 ako samostatné oddelenie, ktoré bolo
priamo riadené prednostom Mestského úradu v Nitre, nakoľko činnosť podniku bola
rôznorodá a bola nevyhnutná súčinnosť a koordinácia pri plnení činností viacerých odborov
MsÚ v Nitre. V Mestskom sociálnom podniku bolo vytvorených 16 pracovných pozícií:

- správca multifunkčných ihrísk (5 pracovných pozícií) – tranzitní zamestnanci
- asistent učiteľa (2 pracovné pozície) - tranzitní zamestnanci
- prevádzkar Amfiteátra (1 pracovná pozícia) - tranzitný zamestnanec
- údržbár (1 pracovná pozícia) – tranzitný zamestnanec
- opatrovateľka (3 pracovné pozície) - tranzitní zamestnanci
- operatívno-technický pracovník na údržbu verejných priestranstiev (2 pracovné 

pozície) - tranzitní zamestnanci
- strážca verejného poriadku (2 pracovné pozície) - tranzitní zamestnanci

Na výkone činnosti podľa zamerania sociálneho podniku a podnikateľského plánu v rámci 
jednotlivých pracovných pozícií spolupracovali aj mestské organizácie. Taktiež sa na činnosti 
MSP personálne a administratívne spolupodieľali ďalší zamestnanci MsÚ v Nitre podľa 
povahy pracovného zamerania.

V roku 2011 bolo zamestnaných 15 zamestnancov v šiestich pracovných pozíciách, nakoľko 
sa v záujme optimalizácie štruktúry sociálneho podniku ku dňu 30.12.2010 zrušila pracovná 
pozícia údržbár amfiteátra.

Pracovná náplň a činnosť jednotlivých pracovných pozícií:

1. správca multifunkčných ihrísk
- dozerá na prevádzku a čistotu areálu
- podieľa sa na organizovaní športovej činnosti na pridelenom ihrisku
- zabezpečuje drobné opravy a poškodenia
zamestnanci: Ján Főldesi

             Jaroslav Fuska
             Ján Gašparovič
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           Ľubomír Laca
           Peter Holecy

2. asistent učiteľa
- počas vyučovania pomáha žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia 

prekonávať sociálne bariéry
- spolupracuje s pedagogickými zamestnancami školy počas školského vyučovania 

alebo vo voľnočasových aktivitách organizovaných školou
- zapája rodičov detí do spolupráce so školou
- učí sociálne a hygienické návyky u detí so sociálne znevýhodneného prostredia
- sú priamo riadení riaditeľom školy a výsledky svojej činnosti vyhodnocujú na 

útvare školského úradu MsÚ
zamestnanci: Mgr. Peter Dyba

            Mgr. Zuzana Pavlendová

3. prevádzkar Amfiteátra
- koordinuje všetky činnosti súvisiace s prevádzkou objektu
- vykonáva bežnú údržbu objektu (drobné opravy, záhradkárske práce)
- počas organizovania podujatia zabezpečuje sprístupnenie priestorov pre užívateľov 

v zmysle uzatvorenej dohody 
- zabezpečuje dodržiavanie čistoty a poriadku v objekte
- zabezpečuje nákup interiér. zariadenia a techniky v zmysle schváleného rozpočtu
zamestnanec: Milan Studený

4. opatrovateľka
- vykonáva úkony opatrovateľskej služby v domácnostiach imobilných občanov 

alebo v zariadení opatrovateľskej služby
- vykonáva nevyhnutné práce v domácnosti
- zabezpečuje kontakt so spoločenským prostredím 
- vedie záznamy o vykonaných úkonoch
zamestnanci: Estera Poluchová

            Valéria Olšanská
            Eva Slížová Ondrčková
      

5. operatívno-technický pracovník na údržbu verejných priestranstiev
- podieľa sa na prípravných a prevádzkových prácach pri jarmokoch, trhových 

a kultúrnych akciách organizovaných mestom
- odstraňuje jednoduché lokálne závady na verejných priestranstvách a na

zariadeniach vo vlastníctve mesta
- odstraňuje jednoduché závady, ktoré nahlasujú obyvatelia mesta
- vykonáva drobné opravy a údržbu mestom spravovaných zariadení a priestranstiev 
zamestnanci: Igor Holkovič

         Jozef Šumichrast

6. strážca verejného poriadku
- oznamuje páchanie trestných činov, priestupkov a inej protispoločenskej činnosti
- zabraňuje poškodzovaniu hnuteľného  a nehnuteľného majetku mesta Nitry
- dohliada na čistotu verejných priestranstiev
- vyhľadáva neoprávnené skládky odpadu v okolí rómskych príbytkov
- nahlasuje zistenú alkoholovú a nealkoholovú toxikomániu mládeže
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- poskytuje súčinnosť pri výkone úradných rozhodnutí
zamestnanci: Ján Stolárik

     Mgr. Marián Eckhardt

Preukázanie plnenia podmienok určených v § 50b písm. a), b), c)

§ 50 písm. a):
Prehľad o počte zamestnancov Mestského sociálneho podniku 
v období od 1/2011 – 09/2011

ZUoZ = znevýhodnený uchádzač o zamestnanie
UoZ = uchádzač o zamestnanie

Plnenie: 

Ku dňu 30.09.2011  Mestský sociálny podnik zamestnával 100% zamestnancov, ktorí pred 
prijatím do pracovného pomeru boli uchádzačmi o zamestnanie a z toho 92,31 % boli 
znevýhodnenými uchádzačmi o zamestnanie. 

Jednou z hlavných úloh Mestského sociálneho podniku je pomoc zamestnancom MSP pri 
uplatňovaní sa na otvorenom trhu práce. Zamestnanci MSP, ktorí preukázali svoje pracovné 
schopnosti a kvalitne vykonávali svoju prácu, majú možnosť nájsť uplatnenie v niektorej 
z mestských organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry. 

V období január – september 2011 na otvorenom trhu práce našli uplatnenie traja zamestnanci 
Mestského sociálneho podniku:

1. Marián Eckhardt (UoZ): z pozície – strážca verejného poriadku - je od 09/2011 
zamestnaný ako učiteľ;

2. Mgr. Zuzana Pavlendová (UoZ): z pozície - asistent učiteľa - je od 10/2011 
zamestnankyňou ZŠ Rázusova v Nitre;

3. Eva Slížová Ondrčková (ZUoZ): z pozície – opatrovateľka - je od 10/2011 
zamestnankyňou Zariadenia pre seniorov ZOBOR.

Pracovné 
pozície

ZUoZ Plánovaný
počet 
zamestnancov 
na začiatku 
projektu

Počet 
zamestnancov 
k 30.09.2011

Počet 
podporovaných 
miest k 
30.09.2011

Počet 
preobsadených 
pracovných 
miest počas 
roka 2011

Uplatnenie
na 
otvorenom 
trhu práce

Správca ihrísk 5 5 5 5 - -
Asistent učiteľa - 2 1 - - 1
Prevádzkar 1 1 1 1 - -
Údržbár - 1 - - - -
Opatrovateľka 3 3 3 3 - 1
Operatívny 
pracovník

2 2 2 2 - -

Strážca verej. 
poriadku

2 2 1 1 - 1

Spolu 13 16 13 12 0 3
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Podpora a pomoc zamestnancom MSP uplatniť sa na otvorenom trhu práce:

§ 50 písm. b): Konkrétne formy pomoci pri uplatnení sa na otvorenom trhu práce

Plnenie:
- bezplatný prístup k internetu s cieľom sprístupniť informácie o voľných pracovných 

miestach 

- komunikácia s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre za účelom získanie 
dostupných informácií o prehľade voľných pracovných miest

- každý zamestnanec MSP pri nástupe absolvoval školenie BOZP a školenie k získaniu 
potrebných zručností a vedomostí k výkonu pracovnej činnosti

- uvoľnenie zamestnanca z práce na absolvovanie osobného pohovoru s cieľom 
uplatnenia sa na otvorenom trhu práce

- možnosť zúčastnenia sa na rôznych školeniach a seminároch s cieľom získania 
a udržania pracovných návykov a zručností 

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov Mestského sociálneho podniku 
za obdobie január - december 2011.

Príjmy

Kód

Názov

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnenie 01-12 %

ekon.klasif. 2011 v EUR 2011 v EUR 2011 v EUR plnenia

300 Granty a transfery 0 0 31 360 -  

310
Tuzemské bežné 
granty a transfery 0 0 31 360 -

312
Transfery v rámci 
verejnej správy 0 0 31 360 -

Výdavky

Kód

Názov

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnenie 01-12 %

ekon.klasif. 2011 v EUR 2011 v EUR 2011 v EUR plnenia

600 Bežné výdavky 83 360 114 720 82 158 71,6

610 Mzdy, platy 61 750 84 010 59 685 71,1

620
Poistné a príspevok 
do poisťovní 21 610 28 980 21 134 72,9

621 Poistné do VšZP 0 5 410 4  395 81,3

623
Poistné do ostatných 
ZP 0 2 770 1 567 56,6
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625
Poistné do Sociálnej 
poisťovne 0 20 800 15 170 72,9

630 Tovary a služby 0 1 140 752 66,0

633 Materiál 0 0 0 0

634 Dopravné 0 500 117 23,6

637 Služby 0 640 635 99,1

640
Bežné transfery 
(nemocenské dávky) 0 590 585 99,3

Plnenie:
Mestský sociálny podnik vykonával verejnoprospešnú činnosť pre obyvateľov mesta a pre 
rozvoj mesta Nitry. MSP nebol podnikateľským subjektom, z tohto dôvodu nebola 
zabezpečený príjem z predmetu činnosti. Rozpočet MSP bol tvorený z rozpočtu mesta a na 
položku Mzdy a odvody v pomere 40 % počas druhého roka fungovania prispieval Úrad 
práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre. 
Rozpočet Mestského sociálneho podniku zahŕňal vlastné finančné zdroje kryté z rozpočtu 
mesta vo výške spolufinancujúceho podielu mesta schválené MZ a zdroje zo štátneho 
rozpočtu iba vo výške prijatých finančných prostriedkov v roku 2011 zo ŠR /z dôvodu 
zachovania rovnosti príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu mesta/.

V prílohe k Správe o výsledkoch činnosti sociálneho podniku za kalendárny rok 2011 
prikladáme Uznesenie MZ v Nitre č. xx/2012 – MZ zo dňa 05.04.2012, ktorým MZ schválilo 
Záverečný účet Mesta Nitry za rok 2011, ktorého súčasťou je aj hospodárenie Mestského 
sociálneho podniku. 

Hodnotenie fungovania Mestského sociálneho podniku

Mestský sociálny podnik napĺňal sociálny cieľ a obsahový zámer, to znamená, že vykonával 
verejnoprospešnú činnosť pre svojich obyvateľov a pre rozvoj mesta. MSP vytvára pracovné 
príležitosti pre uchádzačov o zamestnanie, zlepšil ich zamestnateľnosť podpornými aktivitami 
v podporovanom pracovnom prostredí a poskytoval pomoc a poradenstvo pri uplatňovaní sa 
na otvorenom trhu práce, čoho dôkazom bolo aj uplatnenie sa troch zamestnancov MSP        
na otvorenom trhu práce.  

Za účelom zefektívnenia činnosti a fungovania Mestského sociálneho podniku boli počas jeho 
fungovania prijaté určité opatrenia tak, aby pracovná vyťaženosť a ich využiteľnosť bola 
v súlade s cieľom  a obsahovým zámerom Mestského sociálneho podniku. Plnenie 
pracovných povinností a úloh zamestnancov Mestského sociálneho podniku bolo pravidelne 
monitorované vedúcimi zamestnancami MsÚ. 

Mesto Nitra ukončilo činnosť sociálneho podniku ku dňu 30.09.2011 a neplánuje pokračovať 

v jeho činnosti. Z toho dôvodu Mesto Nitra požiadalo v zmysle § 50b ods. 5 Zákona č. 5/2004 

Z.z. o službách zamestnanosti o zrušenie postavenia sociálneho podniku pre Mesto Nitra. 

V Nitre dňa 28.02.2012



9




