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Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre

Smernica mesta Nitry č. 5/2012 o riešení nájomných vzťahov a úhrade energií a služieb 
mimovládnych neziskových organizácií pôsobiacich na území mesta Nitry

Čl. I
Úvodné ustanovenia

1. Táto smernica upravuje:
a) postup pri riešení nájmu nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Nitra subjektmi, ktoré na území 

mesta Nitry vykonávajú činnosť mimovládnych neziskových organizácií v súlade so zákonom 
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so 
zákonom č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele v znení neskorších 
zmien a doplnkov (ďalej len „MNO“) a činnosť chránených dielní, 

b) postup pri vyčíslení podielu Mesta Nitra na úhrade energií a služieb spojených s užívaním 
priestorov, v ktorých MNO vykonávajú svoju činnosť.

2. Táto smernica sa nevzťahuje na nájomné vzťahy a úhrady energií a služieb mimovládnych 
neziskových organizácií pôsobiacich v objekte na Nedbalovej ulici č. 17 v Nitre, ktorý je vo 
vlastníctve Mesta Nitry a v správe Službytu Nitra, s.r.o., ktorý ako správca uskutočňuje úhrady 
energií a služieb v predmetnom objekte v plnom rozsahu v súlade s Komisionárskou zmluvou                 
č. 1479/07/OM.

3. Táto smernica sa nevzťahuje na nájomné vzťahy a úhrady energií a služieb mimovládnych 
neziskových organizácií pôsobiacich v objekte na Topoľovej 6 v Nitre, ktorý je vo vlastníctve              
a správe Mesta Nitry. 

4. Táto smernica sa nevzťahuje na nájomné vzťahy a úhrady energií a služieb tých MNO, u ktorých si 
Mesto Nitra zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb ako u neverejných poskytovateľov 
v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších zmien a doplnkov. 

Čl. II
Všeobecné ustanovenia

1. Predmetom úpravy podľa tejto smernice je:
a) uzatvorenie zmluvy o partnerstve a spolupráci,
b) uzatvorenie nájomnej zmluvy s MNO alebo chránenou dielňou vykonávajúcimi svoju činnosť 

v objektoch vo vlastníctve Mesta Nitra,
c) podiel Mesta Nitra na úhrade energií a služieb spojených s užívaním nebytových priestorov vo 

vlastníctve Mesta Nitra alebo vo vlastníctve inej fyzickej alebo právnickej osoby, v ktorých 
MNO vykonáva svoju činnosť. 

Čl. III
Zmluva o partnerstve a spolupráci

1. Mesto Nitra uzavrie zmluvu o partnerstve a spolupráci s mimovládnou neziskovou organizáciou 
(MNO) pôsobiacou v sociálnej oblasti a chránenou dielňou pôsobiacou v Meste Nitra na základe jej 
žiadosti. 

2. MNO alebo chránená dielňa podáva žiadosť o uzavretie zmluvy o partnerstve a spolupráci Mestu 
Nitra cestou Mestského úradu v Nitre - Odboru sociálnych služieb (ďalej len „MsÚ v Nitre – OSS“) 
na predpísanom tlačive spolu s povinnými prílohami. Vzor žiadosti tvorí Prílohu č. 1 k tejto 
smernici. 
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3. Žiadosť o uzavretie zmluvy o partnerstve a spolupráci obsahuje povinné náležitosti nevyhnutné 
k posúdeniu žiadosti:
a) žiadateľ vypĺňa predpísané tlačivo v slovenskom jazyku,
b) formulár je potrebné vyplniť kompletne (vo všetkých bodoch) a zrozumiteľne,
c) vyplnený formulár musí byť podpísaný štatutárnym zástupcom žiadateľa a potvrdený pečiatkou 
žiadateľa.

4. Povinné prílohy k žiadosti MNO tvoria:
a) fotokópia platnej nájomnej zmluvy k priestorom, v ktorých MNO vykonáva svoju činnosť, ak 

nájomná zmluva bola uzatvorená pred podaním žiadosti o uzatvorenie zmluvy o partnerstve 
a spolupráci,

b) fotokópia stanov organizácie,
c) fotokópia dokladu potvrdzujúceho registráciu/akreditáciu v zmysle príslušnej legislatívy,
d) čestné vyhlásenie MNO, ktoré preukazuje počet zamestnancov a rozsah pracovných úväzkov

MNO ku dňu podania žiadosti. V prípade predloženia nepravdivého čestného vyhlásenia, bude 
vylúčená z posudzovania v súlade s touto smernicou. 

5. Povinné prílohy k žiadosti chránenej dielne tvoria:
a) fotokópia platnej nájomnej zmluvy k priestorom, v ktorých chránená dielňa vykonáva činnosť,

ak nájomná zmluva bola uzatvorená pred podaním žiadosti o uzatvorenie zmluvy o partnerstve 
a spolupráci,

b) fotokópia dokladu potvrdzujúceho štatút chránenej dielne. 
6. Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o partnerstve a spolupráci s účinnosťou od nadchádzajúceho

kalendárneho roka sa podáva najneskôr do 31.08. bežného roka.
7. MsÚ v Nitre – OSS, referent pre spoluprácu s tretím sektorom preskúma, či žiadosť obsahuje 

povinné náležitosti a či je vyplnená v súlade s touto smernicou. V prípade, že formulár nie je 
vyplnený správne a úplne, referent vyzve MNO alebo chránenú dielňu, ktorá žiadosť o uzavretie 
zmluvy o partnerstve a spolupráci predkladala, aby v určenej lehote do 10 pracovných dní od 
doručenia výzvy doplnila potrebné náležitosti. Ak tak neučiní v určenej lehote, bude žiadosť 
o uzatvorenie zmluvy o partnerstve a spolupráci posudzovaná, ako keby nebola podaná.

8. MsÚ v Nitre – OSS vedie evidenciu žiadostí a zmlúv s MNO a chránenými dielňami. Za 
administratívu vyplývajúcu zo smernice zodpovedá referent pre spoluprácu s tretím sektorom. 
Taktiež predkladá žiadosti o uzavretie zmluvy o partnerstve a spolupráci na rokovania Komisie MZ 
pre sociálne veci, bytové otázky a zdravotníctvo.

9. Komisia MZ pre sociálne veci, bytové otázky a zdravotníctvo posúdi, či žiadateľ spĺňa podmienky 
stanovené smernicou a následne odporučí uzatvorenie zmluvy o partnerstve a spolupráci 
primátorovi mesta Nitra.

10. Mesto Nitra uzatvára s MNO alebo chránenou dielňou zmluvu o partnerstve a spolupráci na dobu 
neurčitú. Podmienky zmluvného záväzku budú upravené v predmetnej zmluve.

11. MNO je povinná každoročne, najneskôr do 15.05. kalendárneho roka predložiť Mestu Nitra cestou 
MsÚ v Nitre – OSS, referentovi pre spoluprácu s tretím sektorom správu o činnosti a hospodárení 
za predchádzajúci kalendárny rok alebo výročnú správu.

12. Chránená dielňa je povinná každoročne, najneskôr do 15.05. kalendárneho roka predložiť Mestu 
Nitra cestou MsÚ v Nitre – OSS, referentovi pre spoluprácu s tretím sektorom doklad o štatúte 
chránenej dielne. 

Čl. IV
Nájomné zmluvy v objektoch vo vlastníctve Mesta Nitry alebo v správe organizácií

Mesta Nitry

1. Podmienkou pre riešenie žiadosti o prenájom nebytových priestorov v objektoch vo vlastníctve 
Mesta Nitry alebo v správe organizácií mesta za finančne zvýhodnených podmienok v zmysle tejto 
smernice je platne uzatvorená zmluva o partnerstve a spolupráci medzi Mestom Nitra a MNO alebo 
chránenou dielňou v zmysle tejto smernice.

2. MsÚ v Nitre – OSS, referent pre spoluprácu s tretím sektorom preskúma predloží žiadosť 
o uzavretie nájomnej zmluvy na rokovanie Komisie MZ pre sociálne veci, bytové otázky 



5

a zdravotníctvo, ktorá vyjadrí svoje stanovisko k uzatvoreniu nájomnej zmluvy za zvýhodnených 
finančných podmienok 1 €/rok.  

3. Po odporučení Komisie MZ pre sociálne veci, bytové otázky a zdravotníctvo bude primátorovi 
mesta Nitra predložený na schválenie zámer prenájmu nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta 
Nitra, v ktorých má záujem vykonávať činnosť MNO alebo chránená dielňa, ako zámer prenájmu 
majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa na dobu neurčitú za nájomné vo výške 1 €/rok.

4. Po schválení zámeru bude na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre predložený materiál na 
schválenie prenájmu nebytových priestorov vo vzťahu ku konkrétnej MNO alebo chránenej dielni 
a súčasne sa schválený zámer prenájmu nebytových priestorov zverejní najmenej na 15 dní pred 
schvaľovaním nájmu mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli Mesta Nitra a na internetovej 
stránke Mesta Nitra, pričom zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby. 

5. Po schválení nájmu Mestským zastupiteľstvom v Nitre bude uzatvorená nájomná zmluva na 
príslušné nebytové priestory v zmysle podmienok schválených uznesením Mestského zastupiteľstva 
v Nitre. 

6. Na postup pri schvaľovaní nájmu nebytových priestorov v zmysle predchádzajúcich odsekov tohto 
článku sa primerane vzťahujú ustanovenia Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta 
Nitra s výnimkou povinnosti predložiť návrh na prenájom majetku mesta príslušnému VMČ
a Komisii mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú 
činnosť.

7. Platnosť nájomnej zmluvy sa viaže na platnosť zmluvy o partnerstve a spolupráci uzatvorenej 
medzi Mestom Nitra a MNO alebo chránenou dielňou.

Čl. V
Podiel mimovládnych neziskových organizácií na úhrade energií a služieb

spojených s užívaním nebytových priestorov

1. Mesto Nitra cestou MsÚ v Nitre – OSS po prijatí úplnej a správne vyplnenej žiadosti pridelí MNO 
príslušný počet bodov podľa kritérií uvedených v Čl. VI.

2. MNO žiadajúca Mesto Nitra o podiel na úhrade energií a služieb je povinná každoročne vždy do 
31.08. písomne požiadať o vyčíslenie bodovej hodnoty získanej na základe stanovených kritérií pre 
nadchádzajúci kalendárny rok.   

3. Na základe súčtu bodov, ktoré MNO získa v zmysle posudzovaných kritérií uvedených v článku 
VI., sa určí podiel na úhradách energií a služieb spojených s užívaním nebytových priestorov MNO, 
ktoré vykonávajú svoju činnosť na základe uzatvorenej nájomnej zmluvy na nebytové priestory, kde 
bod predstavuje príslušnú hodnotu vyčíslenú v €, ktorá sa stanovuje vo výške:
a) pre MNO sídliacich v objektoch mesta 1 bod = 70 €
b) pre MNO sídliacich v iných objektoch 1 bod = 100 €

4.   Získaný počet bodov na základe kritérií sa vynásobí príslušnou hodnotou jedného bodu.
5. Vyčíslený podiel na úhradách energií a služieb zvlášť pre MNO – registrovaný poskytovateľ  

a zvlášť pre MNO – neregistrovaný poskytovateľ predkladá referent pre spoluprácu s tretím 
sektorom na rokovanie Komisie MZ pre sociálne veci, bytové otázky a zdravotníctvo, ktorá 
odporučí primátorovi Mesta Nitra poskytnúť príslušný podiel na úhrade energií a služieb za 
užívanie nebytových priestorov v stanovenej výške. Zoznam MNO s príslušným vyčísleným 
podielom na úhradách predkladá zodpovedný referent vždy do 31.10. príslušného kalendárneho 
roka. 

6. Zodpovedný referent po schválení primátorom mesta písomne zašle zoznam MNO s vyčísleným 
podielom na úhrade energií a služieb Službytu Nitra s. r. o. ako správcovi nebytových priestorov vo 
vlastníctve mesta Nitra, na základe ktorého Službyt Nitra s. r. o. hradí náklady spojené s užívaním 
priestorov v stanovenom podiele z vybratého nájomného za nebytové priestory.

7. V prípade schválenia primátorom mesta vyčísleného podielu na úhrade energií a služieb MNO, 
ktoré nesídlia v objekte vo vlastníctve Mesta Nitra, OSS uzatvorí zmluvu o poskytnutí transferu pre 
tieto MNO a financovanie nákladov  pre MNO zabezpečí z rozpočtovej kapitoly OSS.  
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8. Úhrada za energie a služby spojené s užívaním nebytových priestorov predstavuje platby za: teplo, 
elektrickú energiu, vodné, stočné, teplú úžitkovú vodu, odvod zrážkových vôd, plyn, poplatok za 
komunálny odpad.

9. Subjekt, ktorý prevádzkuje chránenú dielňu v objektoch vo vlastníctve Mesta Nitry v zmysle 
uzatvorenej nájomnej zmluvy na nebytové priestory, sa bude podieľať na úhrade energií a služieb 
spojených s užívaním nebytových priestorov v plnej výške (100% úhrada energií a služieb).

10. Podiel na úhrade energií a služieb spojených s užívaním nebytových priestorov Mestom Nitra 
nesmie byť vyšší ako skutočné náklady na energiách a službách spojených s užívaním priestorov  
v danom kalendárnom roku. V opačnom prípade je MNO povinná vyúčtovať preplatok v súlade 
s uzatvorenou nájomnou zmluvou na nebytové priestory alebo zmluvou o poskytnutí transferu,
v ktorej bude osobitne dojednaný spôsob vyúčtovania poskytnutého transferu na úhradu energií 
a služieb spojených s užívaním priestorov.

Čl. VI
Kritériá rozhodujúce pre vyčíslenie podielu MNO na úhrade energií a služieb

spojených s užívaním nebytových priestorov

ČASŤ A – MNO ako registrovaný poskytovateľ 

1. Kritérium 
Počet klientov s trvalým pobytom v meste Nitra ku dňu podania žiadosti:

a) 0 – 50 klientov 1 bod
b) 51 – 100 klientov 2 body
c) 101 – 200 klientov 3 body
d) 201 – 500 klientov 4 body
e) 501 a viac klientov 5 bodov

2. Kritérium
Počet pracovných úväzkov ku dňu podania žiadosti:

a) 0,1 – 5,0 1 bod
b) 5,1 – 10,0 2 body
c) 10,1 – 20,0 3 body
d) nad 20,1 4 body

Zamestnávanie osoby ŤZP ku dňu podania žiadosti:
a) 1 – 3 zamestnanci 1 bod
b) viac ako 3 zamestnanci 2 body

3. Kritérium
Počet hodín pracovnej činnosti (v týždni):

a) 1 – 20 hodín 1 bod
b) 21 – 40 hodín 2 body
c) 41 – 60 hodín 3 body
d) 61 a viac hodín 4 body

4. Kritérium
Počet akreditácií/registrácií ku dňu podania žiadosti:

a) za každú akreditáciu podľa zákona č. 305/2005 Z. z. 1 bod
b) za každú registráciu podľa zákona č. 448/2008 Z. z. 1 bod
c) za každú akreditáciu podľa zákona č. 448/2008 Z. z. 2 bod

5. Kritérium
Publikačná činnosť MNO za predchádzajúci kalendárny rok k 31.12:

a) za publikačnú činnosť MNO (pridelené ISBN, ISSN) 1bod



7

1. Za klienta započítaného v 1. kritériu sa považuje každá osoba s trvalým pobytom v meste Nitra, 
s ktorou má príslušná MNO uzatvorenú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby v súlade s platnou 
legislatívou alebo fyzická osoba s trvalým pobytom v meste Nitra, v ktorej sa poskytuje sociálna 
služba v prípade ak zákon neustanovuje povinnosť uzatvoriť zmluvu o poskytnutí sociálnej služby.  

2. MNO, ktoré zabezpečujú sociálne služby podľa §§ 27, 29, 34 až 40 zákona č. 448/2008 Z. z. 
o sociálnych službách v znení neskorších zmien a doplnkov, za príslušný počet klientov v 1. kritériu 
sa im priradí nasledovný počet bodov:
a) 0 – 2 klienti 1 bod
b) 3 – 4 klienti 2 body
c) 5 – 6 klientov 3 body
d) 7 – 8 klientov 4 body
e) 9 – 10 klientov 5 bodov
f) 11 – 20 klientov 6 bodov
g) 21 – 30 klientov 7 bodov
h) 31 a viac klientov 8 bodov

3. Maximálny možný počet bodov získaných za 1. kritérium v zmysle Čl. VI ods. 2 tejto smernice je 8 
bodov.

ČASŤ B – MNO ako neregistrovaný poskytovateľ  

1. Kritérium
Počet členov/návštevníkov s trvalým pobytom v meste Nitra ku dňu podania žiadosti:
Členovia

a) 0 – 100 členov 1 bod
b) 101 – 200 členov 2 body
c) 201 – 300 členov 3 body
d) 301 – 400 členov 4 body
e) 401 a viac členov 5 bodov

Návštevníci
a) 0 – 1000 návštevníkov 1 bod
b) 1001 – 2000 návštevníkov 2 body
c) 2001 – 3000 návštevníkov 3 body
d) 3001 – 4000 návštevníkov 4 body
e) 5001 a viac návštevníkov 5bodov

2. Kritérium
Počet pracovných úväzkov ku dňu podania žiadosti:

a) 0,1 – 3,0 1 bod
b) 3,1 – 6,0 2 body
c) 6,1 – 10,0 3 body
d) nad 10,1 4 body

Zamestnávanie osoby  ŤZP ku dňu podania žiadosti :
a) 1 – 3 zamestnanci 1 bod
b) viac ako 3 zamestnanci 2 body

3. Kritérium
Počet hodín pracovnej činnosti (v týždni):

a) 1 – 20 hodín 1 bod
b) 21 – 40 hodín 2 body
c) 41 – 60 hodín 3 body
d) 61 a viac hodín 4 body
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4. Kritérium
Akcie významné pre mesto Nitra za predchádzajúci kalendárny rok k 31.12.:                                         

Ak MNO v predchádzajúcom kalendárnom roku uskutočnila významné akcie, podujatia, ktoré 
spropagovali Mesto Nitra a jeho koncepciu v sociálnej politike, a to s dosahom na podstatnú časť 
obyvateľov Mesta a propagáciou Nitry v regióne, v SR, v medzinárodnom meradle.
a) 1 – 4 akcie 1 bod
b) 5 a viac akcií 2 body

5. Kritérium
Publikačná činnosť MNO za predchádzajúci kalendárny rok k 31.12:

a) za publikačnú činnosť MNO (pridelené ISBN, ISSN) 1 bod

Čl. VII
Prechodné ustanovenia

1. Právne vzťahy (vrátane záväzkových) založené medzi Mestom Nitra a MNO alebo chránenou 
dielňou v zmysle doterajších smerníc primátora mesta Nitry o riešení nájomných vzťahov a úhrade 
energií a služieb mimovládnych neziskových organizácií pôsobiacich v objektoch vo vlastníctve 
Mesta Nitry alebo v správe organizácií Mesta Nitry zostávajú v platnosti a budú zosúladené 
s ustanoveniami tejto smernice v nasledovných oblastiach:
a) výška nájomného v nájomných zmluvách sa s účinnosťou od 01.01.2013 zvyšuje na 1,- €/rok,
b) výška podielu Mesta Nitra na úhrade energií a služieb spojením s užívaním nebytových 

priestorov, v ktorých MNO vykonávajú svoju činnosť, sa s účinnosťou od 01.01.2013 spravuje 
ustanoveniami tejto smernice.  Za týmto účelom MNO, ktoré majú záujem, aby sa Mesto Nitra 
podieľalo na úhrade energií a služieb spojených s užívaním nehnuteľností, v ktorých 
prevádzkujú svoju činnosť, sú povinné najneskôr do 31.08.2012 podať v zmysle tejto smernice 
žiadosť o vyčíslenie podielu Mesta Nitra na úhrade energií a služieb na tlačive, ktorého vzor 
ustanoví MsÚ v Nitre – OSS.   

Čl. VIII
Zrušovacie ustanovenia

1. Dňom nadobudnutia účinnosti tejto smernice sa zrušuje Smernica mesta Nitra č. 6/2009 o riešení 
nájomných vzťahoch a úhrade energií a služieb mimovládnych neziskových organizácií pôsobiacich 
v objektoch vo vlastníctve Mesta Nitry alebo v správe organizácií Mesta Nitry.

Čl. IX
Účinnosť

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom 01.01.2013. 

V Nitre dňa ...........................

                          Jozef Dvonč
                   primátor mesta Nitry



9

Dôvodová správa

Predkladáme návrh Smernice mesta Nitra č. 5/2012 o riešení nájomných vzťahov a úhrade 
energií a služieb mimovládnych neziskových organizácií pôsobiacich na území mesta Nitry, 
ktorá upravuje postup pri riešení nájmu nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Nitra subjektom, 
ktoré na území mesta Nitry vykonávajú činnosť v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. 
o sociálnych službách v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so zákonom č. 305/2005 
Z. z. o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele v znení neskorších zmien a doplnkov 
a činnosť chránených dielní a postup pri vyčíslení podielu Mesta Nitra na úhrade energií 
a služieb spojených s užívaním priestorov, v ktorých mimovládne neziskové organizácie /ďalej 
len MNO/  vykonávajú svoju činnosť. 

Schválením tohto návrhu smernice sa zruší pôvodné znenie Smernice mesta Nitry 6/2009, 
ktorým Mesto Nitra upravuje nájomné vzťahy a podiel mesta na úhradách energií  a služieb 
spojených s užívaním nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Nitra MNO pôsobiacim 
v sociálnej oblasti. 

Mesto Nitra sa podieľa na úhrade energií a služieb spojených s užívaním nebytových priestorov 
tým MNO, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v Smernici mesta Nitry č. 6/2009 a ktoré sídlia 
v objektoch vo vlastníctve mesta. 

V tabuľke 1 uvádzame výšku poskytnutých finančných príspevkov Mestom Nitra                              
a spoločnosťou Službyt Nitra s. r. o. za roky 2010 a 2011:

Tabuľka 1
Rok Počet podporených MNO 

spolu
Výška poskytnutých finančných prostriedkov 
z rozpočtu mesta Nitra s DPH

2010 9 Cca 32 530 € / Službyt Nitra s. r. o., Mesto Nitra
2011 10 Cca 34 400 € / Službyt Nitra s. r. o., Mesto Nitra

Na základe navrhnutých kritérií v návrhu smernice bol spracovaný výpočet finančných 
prostriedkov, ktoré by Mesto Nitra poskytlo na úhradu energií pre tie MNO, ktoré splnia 
stanovené kritériá a na základe stanovených bodov by im boli poskytnuté finančné prostriedky 
pre rok 2013. V zmysle takto navrhnutej smernice by sa jednalo o čiastku cca 38 070 €. Pri 
výpočte sme vychádzali z vyplnených dotazníkov od jednotlivých MNO poskytnutých mestu 
Nitra vo februári 2012. Po schválení Smernice mesta Nitry bude opätovne uskutočnený 
prepočet na základe relevantných dokladov poskytnutých od MNO a následne vyčíslený 
finančný objem potrebný pre rok 2013. 

Navrhovaný nový systém, ktorý stanovuje návrh smernice mesta Nitry, umožňuje MNO:
- získať výhodný nájom priestorov v objektoch vo vlastníctve mesta Nitry za 1 €/rok,

- po splnení podmienok získať finančnú podporu od Mesta Nitry na prevádzkové 

náklady,

- výška finančnej podpory sa určí v závislosti od splnenia kritérií stanovených smernicou 

podľa toho či sa jedná o MNO s alebo bez registrácie/akreditácie a od vlastníctva 

objektu, v ktorom MNO poskytuje svoju činnosť.
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Cieľom takto nastaveného systému by mesto Nitra poskytnutím finančných prostriedkov na 
prevádzku činnosti podporilo najmä tie MNO, ktoré:

- vykonávajú kvalitnú prácu a poskytujú sociálne služby a intervencie sociálnoprávnej 

ochrany a kurately pre cieľové skupiny, s ktorými pracujú,

- podporujú zvyšovanie odbornosti MNO v sociálnej oblasti,

- prioritne pracujú s občanmi s trvalým pobytom v meste Nitra,

- majú vytvorené pracovné miesta v rámci štruktúry organizácie,

- podporujú zamestnanosť osôb so zdravotným postihnutím,

- svoju činnosť vykonávajú pravidelne a stabilne, a to podľa počtu odpracovaných hodín 

týždenne,

- vykonávajú publikačnú činnosť,

- organizujú významné aktivity, ktorými zabezpečujú propagáciu mesta Nitry a to na 

lokálnej, miestnej, národnej úrovni.

Čo sa týka podpory chránených dielní v meste Nitra, navrhujeme ponechať rovnaký systém 
ako bol stanovený v Smernici mesta Nitry č. 6/2009:

- poskytnúť zvýhodnený nájom priestorov vo vlastníctve mesta  pre chránenú dielňu vo 

výške 1 €/ rok,

- hradiť náklady na energie a služby spojené s  užívaním priestorov v plnej výške 

chránenou dielňou (100%) bez finančnej spoluúčasti mesta Nitry.

Prílohou k návrhu smernice je vzor žiadosti o partnerstvo a spoluprácu, ktorú je povinný 
žiadateľ vyplniť spolu s povinnými prílohami podať na odbor sociálnych služieb do 
31.08.2012. Následne každý rok bude do tohto termínu žiadateľ povinný zdokladovať plnenie 
základných kritérií, na základe ktorých sa vypočíta výška príspevku na ďalší rozpočtový rok. 

Komisia MZ pre sociálne veci, bytové otázky a zdravotníctvo na svojom zasadnutí dňa 
15.05.2012 prerokovala návrh Smernice  mesta Nitra č. 5/2012 o riešení nájomných vzťahov 
a úhrade energií a služieb mimovládnych neziskových organizácií pôsobiacich na území mesta 
Nitry a uznesením č. 43/2012 odporúča primátorovi mesta Nitry vydať Smernicu mesta Nitra 
č. 5/2012 o riešení nájomných vzťahov a úhrade energií a služieb mimovládnych neziskových 
organizácií pôsobiacich na území mesta Nitry.  




