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Návrh na uznesenie 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 
Návrh na odčlenenie elokovaného pracoviska Orechov Dvor  z MŠ Dolnočermánska 57 bez 
právnej subjektivity a jeho následné  začlenenie do organizačnej štruktúry ako elokovaného 
pracoviska  MŠ  pri ZŠ s MŠ Novozámocká 129 na základe delimitácie pracovnoprávnych 
vzťahov, delimitácie záväzkov a pohľadávok a delimitáciu príjmov a výdavkov (finančná 
delimitácia) Mesta Nitra na ZŠ s MŠ Novozámocká 129 s účinnosťou od 01.08.2013 
v rozsahu a stave ku dňu 31.07.2013 
 
 
s ch v a ľ u j e  
odčlenenie elokovaného pracoviska Orechov Dvor  z MŠ Dolnočermánska 57 bez právnej 
subjektivity a jeho následné  začlenenie do organizačnej štruktúry ako elokovaného 
pracoviska  MŠ  pri ZŠ s MŠ Novozámocká 129 na základe delimitácie pracovnoprávnych 
vzťahov, delimitácie záväzkov a pohľadávok a delimitáciu príjmov a výdavkov (finančná 
delimitácia) Mesta Nitra na ZŠ s MŠ Novozámocká 129 s účinnosťou od 01.08.2013 
v rozsahu a stave ku dňu 31.07.2013 
 
 
u k l a d á 
prednostovi MsÚ,  
v spolupráci s vedúcim odboru školstva, mládeže a športu, vedúcim odboru majetku 
a vedúcim odboru ekonomiky a rozpočtu MsÚ poskytnúť účinnú súčinnosť a spoluprácu 
riaditeľovi MŠ Dolnočermánska a ZŠ s MŠ Novozámocká pri plnení tohto uznesenia. 
 
       T: 30.09.2013 
       K: MR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D E L I M I TA Č N Ý   P R O T O K O L 
 
 
Odovzdávajúci:   Mesto NITRA 

sídlo   : Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra, SR 
zastúpenie	 	 :	Jozef	Dvonč,	primátor	mesta	
IČO   : 00 308 307 

 
 
 
Preberajúci:   ZŠ s MŠ Novozámocká 129 

sídlo   : Novozámocká 129, 949 05 Nitra 
zastúpenie	 	 :	PaedDr.	Peter	Zákopčan,	riaditeľ	
IČO   : 37 865 498 

 
 
 

Článok I. 
Predmet delimitácie 

Predmetom delimitácie je prechod pracovnoprávnych vzťahov, delimitácia finančných 
prostriedkov, delimitácia záväzkov a pohľadávok a prevod hnuteľného majetku elokovaného 
pracoviska Orechov Dvor MŠ Dolnočermánska 57 bez právnej subjektivity Mesta Nitra ako 
zriaďovateľa, na ZŠ s MŠ Novozámocká 129, 949 05 Nitra, ktorá ich preberá s účinnosťou 
dňom 01.08.2013. 
 

Článok II. 

Obsah delimitácie 
1. Elokované pracovisko Orechov Dvor MŠ Dolnočermánska bolo zriadené s účinnosťou od 

01.10.2009 na základe  vydaného Kolaudačného rozhodnutia zo dňa 18.09.2009, ktorým 
sa povoľuje užívanie stavby (novostavby) „Orechov Dvor – 28 b. j. nižší štandard- 
nájomné byty“ – zmena 3b.j. – bytov osobitného určenia na Alokovanú triedu Materskej 
školy. 

 Príloha č. 1 – Kolaudačné rozhodnutie zo dňa 18.09.200, Rozhodnutia a zápisy RÚVZ, 
 PD 
   
 
2. Finančný delimitačný protokol 

Príloha č. 2 – prehľad zostatkov príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie ku dňu 
31.07.2013 (ďalej  El. P Orechov Dvor ) 

 
3. Evidovaný majetok  El. P Orechov Dvor ku dňu delimitácie: 

a) hnuteľný majetok v celkovej hodnote 8 607,20 EUR, sklad materiálu vo výške 0,- 
EUR podľa inventarizácie vykonanej k 31.07.2013 

b) nehnuteľný majetok je na základe Uznesenia č. 197/20009-MZ zo dňa 25.06.2009 
Dodatkom č. 7 ku Komisionárskej zmluvy odovzdaný na výkon správy Službytu 
Nitra, s. r. o. 

Príloha č. 3 – zoznam hnuteľného majetku, vecné a finančné vyjadrenie 
 
 



4. Pracovnoprávne vzťahy – zamestnanci: 
a) počet funkčných miest zamestnancov, ktorí prechádzajú ku dňu delimitácie na 

preberajúcu organizáciu – 3 
b) menovitý zoznam delimitovaných zamestnancov 
c) v rámci delimitácie odovzdávajúci poskytne preberajúcemu osobné spisy obsahujúce 

osobné, pracovnoprávne a platové náležitosti delimitovaných zamestnancov, vrátane 
prehľadu o zostatku dovoleniek zamestnancov ku dňu delimitácie. 

Protokol o odovzdaní osobných spisov delimitovaných zamestnancov bude súčasťou tohto 
delimitačného protokolu. 
Príloha č. 4 – pracovnoprávna dokumentácia 

 
 
 

Článok III. 

Ostatné	náležitosti	
1. Prípadné zmeny alebo vzťahy nedoriešené týmto delimitačným protokolom budú riešené 

písomným dodatkom. 
 
2. Delimitačný protokol sa vyhotovuje v šiestich origináloch. Neoddeliteľnom súčasťou 

delimitačného protokolu sú prílohy 1, 2, 3, 4. 
 
 
 

Nitra dňa 31.07.2013 
 
 

Odovzdávajúci:     Preberajúci: 
 
 
 
 
 
 
 ________________________      ________________________ 

    Jozef Dvonč      PaedDr. Peter Zákopčan 
            primátor mesta Nitry     riaditeľ ZŠ s MŠ Novozámocká 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Dôvodová správa 
 
Novelou zákona č. 325/2012 Z. z., ktorým v zákone č. 596/2003 Z. z.   o štátnej správe v 

školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov dochádza k úprave 
registrovania elokovaných pracovísk. V zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitra je elokovaným 
pracoviskom trieda MŠ Dolnočermánska na Orechovom Dvore a trieda 0 ročníka ZŠ s MŠ 
Novozámocká 129. 
  
V prechodných ustanoveniach k úpravám účinným od 1. januára 2013 podľa § 39c:    
   (2) Zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia, ktorý má zriadené elokované pracovisko podľa 
odseku 1, najneskôr do 30. júna 2013    
   a) písomne oznámi ministerstvu osobitne za každé elokované pracovisko tieto údaje:    
1. názov, adresu, identifikačné číslo zriaďovateľa, štatutárny orgán a právnu formu, ak je zriaďovateľ 
právnická osoba; meno a priezvisko, štátnu príslušnosť, miesto trvalého pobytu a rodné číslo 
zriaďovateľa, ak je zriaďovateľ fyzická osoba,    
2.  adresa elokovaného pracoviska,    
3.  názov školy alebo školského zariadenia, ktorého je elokované pracovisko súčasťou,    
4.  dátum začatia činnosti,    
5. počet tried, oddelení, záujmových útvarov alebo výchovných skupín podľa stavu                         
k  1. septembru 2012,    
6. počet žiakov, detí alebo poslucháčov podľa stavu k 15. septembru 2012,    
   b) predloží doklady podľa § 16 ods. 1 písm. h) a i) a zriaďovaciu listinu školy alebo školského  
zariadenia.    
     (3) Ministerstvo písomne potvrdí zriaďovateľovi doručenie údajov a dokladov podľa odseku 2 a 
zaeviduje elokované pracovisko v sieti. Ak zriaďovateľ nepredloží ministerstvu údaje a doklady podľa 
odseku 2 v určenom termíne, elokované pracovisko zaniká k 30. júnu 2013.    
 
Elokované pracovisko nie je právnickou osobou a zriaďuje sa ako súčasť školy alebo školského 
zariadenia, ktoré je právnickou osobou. Z tohto dôvodu, ako aj v záujme o nadväznosť na 0-tý ročník 
ZŠ s MŠ Novozámocká 129 navrhujeme, aby bola elokovaná trieda MŠ Dolnočermánska na 
Orechovom Dvore elokovaným  pracoviskom ZŠ s MŠ Novozámocká 129 Nitra s účinnosťou od 
1.8.2013.  
 
 
Komisia MZ v Nitre pre školstvo, mládež a šport na riadnom zasadnutí konanom dňa 15.05.2013 
prerokovala predmetný materiál a Uznesením č.25/2013 – KŠMaŠ  
odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 
schváliť  
odčlenenie elokovaného pracoviska Orechov Dvor  z MŠ Dolnočermánska 57 bez právnej subjektivity 
a jeho následné  začlenenie do organizačnej štruktúry ako elokovaného pracoviska  MŠ  pri ZŠ s MŠ 
Novozámocká 129 na základe delimitácie pracovnoprávnych vzťahov, delimitácie záväzkov 
a pohľadávok a delimitáciu príjmov a výdavkov (finančná delimitácia) Mesta Nitra na ZŠ s MŠ 
Novozámocká 129 s účinnosťou od 01.08.2013 v rozsahu a stave ku dňu 31.07.2013. 
 
 
Mestská rada v Nitre na svojom riadnom zasadnutí konanom dňa  21.05.2013  
prerokovala Návrh odčlenenie elokovaného pracoviska Orechov Dvor  z MŠ Dolnočermánska 57 
a Uznesením č. 305/2013odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 
schváliť 
odčlenenie elokovaného pracoviska Orechov Dvor  z MŠ Dolnočermánska 57 bez právnej subjektivity 
a jeho následné  začlenenie do organizačnej štruktúry ako elokovaného pracoviska  MŠ  pri ZŠ s MŠ 
Novozámocká 129 na základe delimitácie pracovnoprávnych vzťahov, delimitácie záväzkov 
a pohľadávok a delimitáciu príjmov a výdavkov (finančná delimitácia) Mesta Nitra na ZŠ s MŠ 
Novozámocká 129 s účinnosťou od 01.08.2013 v rozsahu a stave ku dňu 31.07.2013. 


