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U z n e s e n i e

z 24. zasadnutia (mimoriadnej) Mestskej rady v Nitre,
konaného dňa 07. marca 2016

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1. bod (mat. č. 552/2016)
Návrh organizačno-procesných zmien na úrovni mestom riadenej príspevkovej organizácie 
Mestské služby Nitra

U z n e s e n i e číslo 184/2016-MR

Mestské rada v Nitre
p r e r o k o v a l a
Návrh organizačno-procesných zmien na úrovni mestom riadenej príspevkovej organizácie 
Mestské služby Nitra
o d p o r ú č a
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre

schváliť
organizačno-procesné a právne zmeny nasledovne:
1. zrušiť

príspevkovú organizáciu Mestské služby Nitra, so sídlom Tehelná 3, 949 85 Nitra (IČO: 
17 643 848) s účinnosťou ku dňu 31.3.2016

2. vziať na vedomie
prevod práv a povinností, prevod pracovnoprávnych vzťahov a prevod záväzkov 
a pohľadávok výlučne uvedených v Prílohe 1 tohto uznesenia vrátane súvisiacej finančnej 
delimitácie z príspevkovej organizácie Mestské služby Nitra, so sídlom Tehelná 3, 949 85 
Nitra (IČO: 17 643 848) ku dňu zrušenia príspevkovej organizácie, t. j. dňom 31.3.2016    
na Mesto Nitra ako zriaďovateľa v rozsahu a stave podľa inventarizácie ku dňu 31.3.2016

3. vziať na vedomie
zánik správy nehnuteľného a hnuteľného majetku v správe, resp. vlastníctve Mestských 
služieb, so sídlom Tehelná 3, 949 85 Nitra (IČO: 17 643 848) ku dňu zrušenia 
príspevkovej organizácie, t.j. dňom 31.3.2016

4. schváliť
a) organizačné začlenenie prevádzky „Kompostárne“ do organizačnej štruktúry obchodnej 

spoločnosti Nitrianske komunálne služby, s.r.o. , so sídlom Nábrežie mládeže 87, 949 
01 Nitra (IČO: 31436200) s účinnosťou od 1.4.2016

b) organizačné začlenenie zrušenej príspevkovej organizácie Mestské služby Nitra, so 
sídlom Tehelná 3, 949 85 Nitra (IČO: 17 643 848) v celom rozsahu s výnimkou 
uvedenou pod písm. a) do organizačnej štruktúry Mesta Nitry, Mestského úradu v Nitre 
s účinnosťou od 1.4.2016

5. schváliť
do výkonu správy obchodnej spoločnosti Nitrianske komunálne služby, s.r.o., so sídlom 
Nábrežie mládeže 87, 949 01 Nitra (IČO: 31436200) nehnuteľný a hnuteľný majetok 
účelovo vedený pre prevádzku „Kompostárne“ s účinnosťou od 1.4.2016 v rozsahu a stave 
podľa inventarizácie ku dňu 31.3.2016
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6. zrušiť
dočasné poverenie Ing. Vladislava Boríka zastupovaním riaditeľa príspevkovej organizácie 
Mestské služby Nitra, so sídlom Tehelná 3, 949 85 Nitra (IČO: 17 643 848) s účinnosťou 
ku dňu 31.3.2016

7. areál po zrušenej príspevkovej organizácie MsS  určiť pre bytovú výstavbu v režime mesta 
s podporou ŠFRB

vypustiť
v predloženom materiáli:

a) v časti „Očakávané prínosy“, prvú a šiestu odrážku znenia:
       „ -  možnosť vlastného využitia alebo odpredaja areálu vo výmere takmer 20 tis. m2            

na využitie v zmysle územného plánu danej lokality pravdepodobne na bytovú 
výstavbu

-      transparentné verejné obstarávanie v súvislosti s možným vylúčením prekrývaním sa 
dodávateľov“

b)   v časti „Predpokladaná úprava rozpočtu mesta na r. 2016“, v  položke „223 príjem                       
z parkovného s DPH“ znenie: „s DPH“

poveriť
primátora mesta Nitry 
na všetky potrebné právne úkony súvisiace s organizačno-procesnými a právnymi zmenami 
podľa tohto uznesenia

uložiť
riaditeľovi Mestských služieb Nitra, so sídlom Tehelná 3, 949 85 Nitra (IČO: 17 643 848)
v súčinnosti s odbornými útvarmi MsÚ a dotknutými právnickými osobami v zakladateľskej 
alebo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vykonať všetky príslušné kroky a úkony v zmysle 
výrokovej časti tohto uznesenia

uložiť
vedúcemu odboru ekonomiky a rozpočtu MsÚ
pripraviť na najbližšie zasadnutie MZ návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte mesta Nitry na 
rok 2016 v zmysle zmien schválených týmto uznesením

                                                          
                                          

                       Jozef Dvonč, v. r.                        Igor Kršiak, v. r.
                  primátor                prednosta
                        mesta Nitry         Mestského úradu v Nitre
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U z n e s e n i e

z 24. zasadnutia (mimoriadnej) Mestskej rady v Nitre,
konaného dňa 07. marca 2016

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2. bod (mat. č. 554/2016)
Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu 
Kvalita životného prostredia na zníženie energetickej náročnosti MŠ Štiavnická, Nitra

U z n e s e n i e číslo 185/2016-MR

Mestská rada v Nitre
p r e r o k o v a l a
a) návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok „Zníženie energetickej 

náročnosti MŠ Štiavnická, Nitra“ v zmysle vyhlásenej výzvy na zníženie energetickej 
náročnosti verejných budov cez Operačný program Kvalita životného prostredia, kód výzvy 
OPKZP-PO4-SC431-2015-6,

b) výšku celkových výdavkov na projekt v sume 1 324 455,34 € vrátane DPH,

c) spolufinancovanie projektu z celkových oprávnených výdavkov na projekt vo výške 5 %       
t. j. 66 222,77 € vrátane DPH,

d) dofinancovanie vzniknutých neoprávnených výdavkov, ktoré môžu byť identifikované          
Sprostredkovateľským orgánom na základe  zníženia  výšky  celkových  oprávnených  
výdavkov v dôsledku plánovanej úspory energie na vykurovanie.

s c h v a ľ u j e
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok „Zníženie energetickej náročnosti 

MŠ Štiavnická, Nitra“ v zmysle vyhlásenej výzvy na zníženie energetickej náročnosti 
verejných budov cez Operačný program Kvalita životného prostredia, kód výzvy OPKZP-
PO4-SC431-2015-6,

b) výšku celkových výdavkov na projekt v sume 1 324 455,34 € vrátane DPH,

c) spolufinancovanie projektu z celkových oprávnených výdavkov na projekt vo výške 5 %          
t. j. 66 222,77 € vrátane DPH,

d) dofinancovanie vzniknutých neoprávnených výdavkov, ktoré môžu byť identifikované        
Sprostredkovateľským orgánom na základe  zníženia  výšky  celkových  oprávnených           
výdavkov  v dôsledku  plánovanej úspory  energie na vykurovanie

Jozef Dvonč, v. r.                        Igor Kršiak, v. r.
                  primátor                prednosta
                        mesta Nitry         Mestského úradu v Nitre



4




