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Návrh na uznesenie: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
prerokovalo 
Návrh na vysporiadanie práv spoločníkov v obchodnej spoločnosti Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 
so sídlom Nábrežie mládeže 87, 949 01 Nitra, IČO: 31 436 200 
 
A/ 
schvaľuje 
s odkazom na § 115 ods. 1 Obchodného zákonníka odplatný prevod obchodného podielu spoločníka 
Marius Pedersen, a.s., so sídlom Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, IČO: 34 115 901 v celosti, t.j. vo 
veľkosti obchodného podielu 50% v spoločnosti s ručením obmedzeným spoločnosti Nitrianske 
komunálne služby, s.r.o. so sídlom Nábrežie mládeže 87, 949 01 Nitra, IČO: 31 436 200, zapísanej 
v Obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde Nitra, oddiel Sro, vložka č. 678/N, na spoločníka 
Mesto Nitra (IČO: 00 308 307) ako nadobúdateľa tohto obchodného podielu, a to za nasledovných 
podmienok odkupu časti tohto obchodného podielu : 

a) kúpna cena bude určená ako pevná cena na EUR, ktorej výška a spôsob úhrady bude 
schválená mestským zastupiteľstvom 

b) na zabezpečenie splatenia kúpnej ceny bude v zmluve o prevode obchodného podielu dohodou 
účastníkov dojednaná rozhodcovská doložka 

c) na časť obchodného podielu v rozsahu 50% v spoločnosti s ručením obmedzeným spoločnosti 
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. so sídlom Nábrežie mládeže 87, 949 01 Nitra, IČO: 
31 436 200 bude dohodnuté predkupné právo v prospech Marius Pedersen, a.s., so sídlom 
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, IČO: 34 115 901 na dobu 5 rokov od podpisu zmluvy 
o prevode obchodného podielu za kúpnu cenu alebo spôsob jej určenia, ktorú schváli mestské 
zastupiteľstvo, a to za predpokladu, že mesto rozhodne o prevode časti obchodného podielu 
v rozsahu 50% do uplynutia doby 5 rokov od podpisu zmluvy o prevode obchodného podielu 
podľa tohto uznesenia 

B/ 
súhlasí 
s odkazom na vysporiadanie práv a záväzkov spoločníkov podľa schvaľovacej časti A/ tohto uznesenia 
s využitím Skládky Nový Tekov vybudovanej pre potreby mesta Nitry, a to Nitrianskymi 
komunálnymi službami, s.r.o. (IČO: 31 436 200) na zabezpečovanie skládkovania komunálneho 
odpadu vyprodukovaného na území mesta Nitry pre roky 2014-2018 v cene na úrovni roku 2013 za 
podmienky, že : 

‐ Marius Pedersen, a.s., so sídlom Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, IČO: 34 115 901 sa 
zaväzuje na vlastnú ťarchu a nebezpečenstvo zaručiť, resp. zabezpečiť technickú 
a prevádzkovú spôsobilosť skládkovania, pričom v prípade potreby sám a na vlastné náklady 
a nebezpečenstvo zabezpečí vykonateľnosť uvedeného dojednania 

‐ vykonateľnosť uvedeného dojednania bude vylúčená z dôvodov ustanovených alebo plynúcich 
z platných a účinných legislatívnych noriem SR, resp. ich zmien 

C/ 
súhlasí 
s uzatvorením Zmluvy o prevode obchodného podielu spoločníka Marius Pedersen, a.s., so sídlom 
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, IČO: 34 115 901 v celosti, t.j. vo veľkosti obchodného podielu 50% 
v spoločnosti s ručením obmedzeným spoločnosti Nitrianske komunálne služby, s.r.o. so sídlom 
Nábrežie mládeže 87, 949 01 Nitra, IČO: 31 436 200, zapísanej v Obchodnom registri vedenom pri 
Okresnom súde Nitra, oddiel Sro, vložka č. 678/N, na spoločníka Mesto Nitra (IČO: 00 308 307) ako 
nadobúdateľa tejto časti obchodného podielu s dojednaniami o podmienkach prevodu obchodného 
podielu podľa tohto uznesenia 
 
splnomocňuje 

‐ primátora mesta Nitry rokovať o výške kúpnej ceny za prevod obchodného podielu 
‐ primátora mesta na právne úkony súvisiace s vykonateľnosťou tohto uznesenia 



  

 
Dôvodová správa 

 
 
Mesto Nitra má uzatvorenú Zmluvu na zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a 
drobných stavebných odpadov so spoločnosťou Nitrianske komunálne služby s.r.o. na dobu určitú, 
platnú do 03.06.2013. 
Mesto Nitra je zároveň 50%-ým spoločníkom v NKS. Zmluvným partnerom v spoločnom podniku je 
spoločnosť Marius Pedersen a.s. so sídlom v Trenčíne s podielom 50%. 
 
Zo zákonných dôvodov vo vzťahu k procesom verejného obstarávania nie je možné predĺžiť platnosť 
tejto zmluvy (napr. na ďalších 5 rokov) a to ani za predpokladu, že nedôjde k zmene iných 
rozhodujúcich a podstatných podmienok zmluvy. 
 
Uvedené riešenie by mohlo predstavovať tzv. „riziko“ konania v rozpore s ustanoveniami zákona 
o verejnom obstarávaní, spočívajúce v tzv. obchádzaní zákona č. 25/2006 Z.z., ktoré by mohlo byť 
preskúmavané súdom alebo prokuratúrou. 
 
Treba preto vyvodiť jednoznačný záver, že verejným obstarávateľom je Mesto Nitra, teda v prípade 
preukázateľného porušenia zákona o VO by bol založený výlučne zodpovednostný vzťah Mesta Nitry 
(primátora mesta), ktoré by mohlo byť za uvedené sankcionované. 
 
Nakoľko má mesto záujem naďalej zabezpečovať zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych 
odpadov a drobných stavebných odpadov prostredníctvom spoločnosti Nitrianske komunálne služby 
s.r.o., môže tak mesto bez realizovania procesu verejného obstarávania výlučne za nasledovných 
podmienok: 
 

1) Podmienka kontroly, ktorá je obdobná kontrole, ktorú verejný obstarávateľ vykonáva nad 
vlastnými organizačnými zložkami. 

 
Spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej má byť zákazka priamo zadaná, musí podliehať 
takej kontrole, ktorá verejnému obstarávateľovi – mestu umožňuje vplývať na rozhodnutia 
tejto spoločnosti. Pritom musí ísť o možnosť vykonávať rozhodujúci vplyv na jej strategické 
ciele, ako aj na jej dôležité rozhodnutia, majetkové úkony a pod.. 

 
2) Podmienka, ktorá stanovuje, že spoločnosť, ktorej je zákazka priamo zadaná, musí svoju 

činnosť vykonávať v podstatnej miere pre verejného obstarávateľa, ktorý ju vlastní (a 
kontroluje). 

 
 
Z uvedeného, ako aj z judikatúry Európskeho súdneho dvora a metodických usmernení Úradu pre 
verejné obstarávanie SR vyplýva, že „in-house“ zákazku môže mesto zadať na priamo výlučne 
spoločnosti, v ktorej má 100% majetkovú účasť. 
 
Na základe uvedeného má preto mesto záujem o vysporiadanie spoločníkov v spoločnosti NKS a teda 
odkúpiť obchodný podiel od spoločníka Marius Pedersen a.s.. 
Na základe uvedeného by sa mesto stalo 100% vlastníkom spoločnosti NKS. 


