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Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Nitre

p r e r o k o v a l o
Návrh Dodatku č. 1 k Organizačnému poriadku príspevkovej 

organizácie Správa zariadení sociálnych služieb, schváleného 

uznesením MZ v Nitre č. 453/2015-MZ zo dňa 17.12.2015

s c h v a ľ u j e
Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku príspevkovej organizácie 

Správa zariadení sociálnych služieb, schváleného uznesením MZ 

v Nitre č. 453/2015-MZ zo dňa 17.12.2015, podľa predloženého 

návrhu.

Podpis predkladateľa:

Zuzana Jančovičová, v.r.



Návrh Dodatku č. 1

k Organizačnému poriadku 

príspevkovej organizácie
Správa zariadení sociálnych služieb

Organizačný poriadok príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb, 

schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 453/2015-M Z zo dňa 17.12.2015 sa 
mení a dopĺňa nasledovne:

1. V Čl. 15 Záverečné ustanovenia sa vypúšťa bod 2. a nahrádza sa znením:

2. Súčasťou Organizačného poriadku je „Organizačná štruktúra Správy zariadení sociálnych 

služieb, Baničova 12, 949 12  Nitra vrátane Dodatku č. 1“

2. V Čl. 15 Záverečné ustanovenia sa dopĺňa bod 4. nasledovne :

4. Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Nitre 

uznesením číslo ........./2016–MZ zo dňa ..................,  nadobúda účinnosť od 01.07.2016.



3. Schéma organizačnej štruktúrysa vypúšťa a nahrádza sa nasledovne:

Organizačná štruktúra Správy zariadení sociálnych služieb, Baničova 12, 949 12  Nitra

vrátane Dodatku č. 1
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Dôvodová správa

V zmysle Zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych 
služieb Organizačný poriadok, Organizačnú štruktúru a zmeny  na návrh riaditeľa 

organizácie schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Nitre. 

Správa zariadení sociálnych služieb predkladá návrh Dodatku č. 1 k Organizačnému 

poriadku zo dňa 17.12.2015, súčasťou ktorého je aj Organizačná štruktúra. 

Navrhujeme v organizačnej štruktúre organizácie, v rámci úseku stravovacích 

zariadení a podnikateľskej činnosti, vytvoriť 1 pracovné miesto – prevádzkový pracovník, 

nakoľko dochádza k rozvoju podnikateľskej činnosti organizácie, zvyšovaniu počtu akcií, 

ktoré organizácia v rámci podnikateľskej činnosti zabezpečuje a tým k nárastu pracovnej 
agendy s tým spojenej. Mzdové náklady budú finančne zabezpečené zo súčasných úspor 

mzdových nákladov bez ďalšieho vplyvu na rozpočet organizácie.

Stanovisko Komisie MZ v Nitre pre sociálne veci, bytové otázky a zdravotníctvo 

a uznesenie Mestskej rady v Nitre bude predložené na rokovaní Mestského zastupiteľstva 

v Nitre.




