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Návrh na uznesenie 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre  
 
p r e r o k o v a l o 
 
návrh na schválenie personálnych a organizačných zmien v spoločnosti Nitrianska investičná, 
s.r.o. (IČO 365 677 61) a návrh čerpania mzdových a prevádzkových prostriedkov spoločnosti  
na 2. polrok 2012 a 
 
a) schvaľuje 
 
zmenu organizačnej štruktúry spoločnosti Nitrianska investičná s.r.o. podľa predloženého návrhu 
s účinnosťou od 1.07.2012, 
 
b) berie na vedomie 
 
vzdanie sa Ing. Mareka Šestáka, PhD. funkcie konateľa spoločnosti Nitrianska investičná s.r.o. 
s účinnosťou ku dňu 30.06.2012, 
 
c) vymenúva 
 
Ing. Miroslava Ondrejičku do funkcie konateľa spoločnosti Nitrianska investičná s.r.o. s účinnosťou 
od 1.07.2012, 
 
d) súhlasí 
 
s uvoľnením Ing. Pavla Meňkyho, PhD., MBA z funkcie člena dozornej rady spoločnosti  Nitrianska 
investičná s.r.o. s účinnosťou ku dňu 30.06.2012, 
 
e) vymenúva 
 
Ing. Mareka Šestáka, PhD. do funkcie člena dozornej rady spoločnosti Nitrianska investičná s.r.o. 
s účinnosťou od 1.07.2012, 
 
f) súhlasí 
 
s návrhom čerpania mzdových a prevádzkových prostriedkov spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. 
na 2. polrok 2012, 
 
ukladá 
 

1. konateľovi obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o.  
      vykonať v zákonom stanovených lehotách všetky úkony súvisiace so schválenými zmenami    
      v obchodnej spoločnosti     

T: 30.09.2012 
      K: MR 
2. prednostovi MsÚ v Nitre 
      predložiť rozpočtové opatrenie na zabezpečenie transferu pre spoločnosť Nitrianska     
      investičná, s.r.o. vo výške podľa odsúhlaseného návrhu čerpania mzdových a prevádzkových  
      prostriedkov spoločnosti na 2. polrok 2012 
 

T: 28.06.2012 
K: MR 
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Dôvodová správa 
 

 
Dňa 7.06.2012 sa konalo Valné zhromaždenie Nitrianskej investičnej, s.r.o. v zastúpení 

primátorom Mesta Nitry Jozefom Dvončom. 
 
Valné zhromaždenie na návrh výkonného riaditeľa spoločnosti Ing. Miroslava Ondrejičku 

schválilo zmenu organizačnej štruktúry spoločnosti. 
 
Návrh organizačnej štruktúry spoločnosti tvorí prílohu č.1 tohto materiálu. 
 
Výkonný riaditeľ spoločnosti Ing. Miroslav Ondrejička predložil valnému zhromaždeniu 

návrh prevádzkových a mzdových výdavkov spoločnosti, vrátane návrhu transferu pre spoločnosť 
Nitrianska investičná, s.r.o. na základe predpokladaných výdavkov spoločnosti na obdobie od 
01.07.2012 do 31.12.2012 v súvislosti so schváleným zámerom rozšírenia činnosti spoločnosti 
v oblasti poskytovania služieb projektového manažmentu a s tým súvisiacou zmenou organizačnej 
štruktúry. 

 
Návrh výdavkov spoločnosti na 2. polrok 2012 tvorí prílohu č.2 tohto materiálu. 
 
Valné zhromaždenie súhlasilo so vzdaním sa funkcie konateľa spoločnosti Ing. Mareka 

Šestáka, PhD. s účinnosťou ku dňu 30.06.2012 a valné zhromaždenie vymenovalo do funkcie konateľa 
spoločnosti Ing. Miroslava Ondrejičku s účinnosťou od 1.07.2012. 

 
Valné zhromaždenie súhlasilo s uvoľnením Ing. Pavla Meňkyho, PhD., MBA z funkcie člena 

dozornej rady spoločnosti s účinnosťou ku dňu 30.06.2012 a valné zhromaždenie vymenovalo do 
funkcie člena dozornej rady spoločnosti Ing. Mareka Šestáka, PhD. s účinnosťou od 1.07.2012. 

 
 
 

Za účelom zvýšenia príjmov z podnikania spoločnosti Nitrianska investičná s.r.o. a tiež 
vzhľadom na plánované aktivity v oblasti rozvoja Mesta Nitry bol uznesením Mestského 
zastupiteľstva v Nitre č.110/2012-MZ zo dňa 24.05.2012 schválený zámer činností, ktoré by 
spoločnosť v rámci svojho živnostenského oprávnenia poskytovala a vykonávala. Ide o nasledovné 
služby: 
 
► poradenskú činnosť pri spracovávaní projektov na čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ a 
iných zdrojov, 
 
► spracovanie ekonomických projektov na čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ a iných 
zdrojov, 
 
► technicko-organizačnú pomoc pri realizácii projektov na čerpanie finančných prostriedkov z 
fondov EÚ a iných zdrojov. 
 

Uvedené služby v oblasti projektového manažmentu budú prioritne poskytované mestu Nitra a 
v rámci rozsahu činnosti a obchodných aktivít prípadne aj iným mestám a obciam v regióne. 
Vzhľadom na odhadovaný počet klientov, bolo navrhnuté, aby sa uvedené činnosti postupne 
zabezpečovali prostredníctvom 3 odborne spôsobilých pracovníkov pre projektový manažment. 

 
Tento zámer bol schválený z dôvodu, že mesto Nitra nemá toho času zriadený projektový tím, 

ktorý by dostatočne sledoval výzvy smerujúce k samospráve v oblasti grantov EÚ. Uvedeným 
zámerom sa na úrovni mesta zabezpečilo, aby projektový tím spoločnosti na odbornej úrovni riadil a 
zabezpečoval celý prípravný a schvaľovací proces podávania žiadostí o finančné prostriedky z grantov 
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a dotácií a súčasne sa zabezpečí kontrola ich použitia tak, aby boli riadne splnené všetky požiadavky 
pre ich čerpanie, ako aj podmienky legislatívy SR a EÚ. 

  
 
 

Príloha č.1: Organizačná štruktúra spoločnosti od 1.07.2012:  
 
 
 

 
 
 
 
Príloha č.2: Návrh čerpania mzdových a prevádzkových prostriedkov spoločnosti 
Nitrianska investična, s.r.o. na 2. polrok 2012: 
 
 

Rozpočet výdavkov na 2. polrok 2012  
  

Položka 
suma v € 
za mesiac

Hrubá mzda - konateľ-výkonný riaditeľ 1 100
Odvody (35,2%) 390
Stravné + SF 55
Hrubá mzda - asistent (50%) 300
Odvody (35,2%) 110
Hrubá mzda - projektový manažér (full 
time) 800
Odvody (35,2%) 280
Stravné + SF 50
Hrubá mzda - projektový manažér (50%) 400
Odvody (35,2%) 140
Mzdové výdavky spolu za mesiac 3 625
  

konateľ spoločnosti 
- výkonný riaditeľ 

asistent konateľa spoločnosti 
- výkonného riaditeľa 

(1/2 prac. úväzok) 

projektový 
manažér 

projektový 
manažér 

(1/2 prac. úväzok) 
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Položka 
suma v € 
za mesiac

Mobilný Orange internet 50
2 ks mobil O2 80
webhostingové služby + doména N.I. 10
kancelárske potreby, reprezentačné 
výdavky 100
cestovné výdavky  250
externé vedenie účtovníctva 160
ostatné služby (poplatky, kolky, poštovné) 50
Prevádzkové výdavky spolu za mesiac 700
  
Celkové výdavky spolu za mesiac 4 325
  
  
Celkové výdavky spolu za 6 mesiacov - 
požadovaný transfer 25 950

 
 
 
 
Stanovisko MR:  
 
Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí dňa 12.06.2012 prijala uznesenie č. 328/2012-MR v znení:  
 
Mestská rada v Nitre  
p r e r o k o v a l a 
Návrh na schválenie personálnych a organizačných zmien v spoločnosti Nitrianska investičná, 
s. r. o. (IČO 36567761) a návrh čerpania mzdových a prevádzkových prostriedkov spoločnosti  
na 2. polrok 2012  
o d p o r ú č a  
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 
schváliť 
zmenu organizačnej štruktúry spoločnosti Nitrianska investičná s. r. o. podľa predloženého 
návrhu s účinnosťou od 1. 07. 2012 
 
a) vziať na vedomie 

vzdanie sa Ing. Mareka Šestáka, PhD. funkcie konateľa spoločnosti Nitrianska investičná 
s. r. o. s účinnosťou ku dňu 30. 06. 2012, 
 

b) vymenovať 
Ing. Miroslava Ondrejičku do funkcie konateľa spoločnosti Nitrianska investičná s. r. o. 
s účinnosťou od 1. 07. 2012 

 
c) súhlasiť 

s uvoľnením Ing. Pavla Meňkyho, PhD., MBA z funkcie člena dozornej rady spoločnosti  
Nitrianska investičná s. r. o. s účinnosťou ku dňu 30. 06. 2012 
 



 6

d) vymenovať 
Ing. Mareka Šestáka, PhD. do funkcie člena dozornej rady spoločnosti Nitrianska 
investičná   s. r. o. s účinnosťou od 1. 07. 2012 
 

e) súhlasiť 
s návrhom čerpania mzdových a prevádzkových prostriedkov spoločnosti Nitrianska 
investičná, s. r. o. na 2. polrok 2012 

 
uložiť 
1. konateľovi obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, s. r. o.  

vykonať v zákonom stanovených lehotách všetky úkony súvisiace so schválenými 
zmenami v obchodnej spoločnosti     

                                                          T: 30. 09. 2012 
                                                    K: MR 

2. prednostovi MsÚ v Nitre 
predložiť rozpočtové opatrenie na zabezpečenie transferu pre spoločnosť Nitrianska    
investičná, s. r. o. vo výške podľa odsúhlaseného návrhu čerpania mzdových 
a prevádzkových prostriedkov spoločnosti na 2. polrok 2012 

                                                         T: 28. 06. 2012 
                                                         K: MR 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


