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Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre  
p r e r o k o v a l o 
návrh na zrušenie príspevkovej organizácie mesta Nitra „Kreatívne 
centrum Nitra“  
r u š í 
podľa § 21 ods. 12 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov príspevkovú organizáciu mesta Nitra „Kreatívne 
centrum Nitra“ so sídlom Svätourbanská 104/31, 949 01 Nitra, IČO: 
51 239 710, s účinnosťou ku dňu 31.12.2022  
u k l a d á  
prednostovi Mestského úradu v Nitre 
zabezpečiť splnenie všetkých príslušných krokov a úkonov 
smerujúcich k zániku príspevkovej organizácie mesta Nitra „Kreatívne 
centrum Nitra“ 
p o v e r u j e 
primátora mesta Nitry 
na podpísanie všetkých potrebných právnych úkonov v zmysle 
výrokovej a ukladacej časti tohto uznesenia 
 

Podpis predkladateľa:  

 
 



               

 

Návrh na zrušenie príspevkovej organizácie mesta Nitra „Kreatívne centrum Nitra“ 
 
 

     Príspevková organizácia Kreatívne centrum Nitra bola na základe uznesenia č. 302/2017-MZ 
zriadená podľa § 21 ods. 5 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňom 01.01.2018.  
 
     Podľa uznesenia č. 302/2017-MZ bola schválená zriaďovacia listina p.o. Kreatívne centrum Nitra, 
podľa ktorej je centrum príspevkovou organizáciou mesta s právnou subjektivitou, ktorá je zapojená na 
rozpočet Mesta Nitra každoročne upravovaným príspevkom. Kreatívne centrum Nitra je podľa 
schválenej zriaďovacej listiny kultúrnym, vzdelávacím, výchovným a osvetovým zariadením 
zabezpečujúcim vzdelávaciu, záujmovú a voľnočasovú činnosť, ktoré vytvára podmienky pre tvorivé 
umelecké aktivity a vzdelávanie občanov napomáhajúce cieľavedomému rozvoju kreativity, vedy, 
osvojovaniu si podnikateľských zručností na základe potrieb občanov zameraných na podporu 
aktívneho uplatnenia sa na trhu práce s cieľom napomáhať regionálnemu rozvoju.  
 
     Samostatná príspevková organizácia Kreatívne centrum Nitra sa v roku 2017 zriaďovala s víziou, že 
bude plniť úlohy a realizovať aktivity projektu Kreatívne centrum Nitra (ITMS kód: NFP302031ADT3).  
Pre plnenie aktivít uvedeného projektu sa však neskôr v roku 2021 zriadila v organizačnej štruktúre 
MsÚ v Nitre v priamej riadiacej pôsobnosti primátora mesta osobitná organizačná jednotka - Kreatívne 
centrum Nitra.   
 
     V roku 2021 a rovnako v predchádzajúcich kalendárnych rokoch príspevková organizácia Kreatívne 
centrum Nitra nedisponovala žiadnymi finančnými prostriedkami, čiže nevykonávala žiadnu 
hospodársku činnosť. Nebol jej do správy zverený žiaden majetok, ani žiaden majetok nenadobudla. 
Príspevková organizácia Kreatívne centrum Nitra nemala v roku 2021 zriadené žiadne bankové účty. 
 
     V stanovisku hlavného kontrolóra mesta Nitry k záverečnému účtu mesta Nitry  za rok 2021 zo dňa 
19.4.2022 sa vo vzťahu k príspevkovej organizácii Kreatívne centrum Nitra uvádza, že v roku 2021 
organizácia nedisponovala žiadnymi finančnými prostriedkami, čiže nevykonávala žiadnu hospodársku 
činnosť. V tejto súvislosti hlavná kontrolórka poukázala na ustanovenie § 21 zákona č. 523/2004 Z.z., 
podľa ktorého je zriaďovateľ povinný zrušiť príspevkovú organizáciu, ak zistí, že organizácia nespĺňa 
podmienky podľa ods. 3 uvedeného paragrafu - t.j. neplní úlohy obce. Podľa vyhodnotenia rozpočtu 
mesta za rok 2021 je zrejmé, že úlohy Kreatívneho centra plnil Mestský úrad v Nitre. 
 
    Na základe Stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Nitry za rok 2021 Mestské 
zastupiteľstvo v Nitre uznesením č. 135/2022-MZ zo dňa 21.04.2022 uložilo prednostovi MsÚ v Nitre 
pripraviť s odvolaním sa na § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. návrh na zrušenie príspevkovej organizácie 
Kreatívne centrum.  
 
    Podľa § 21 ods. 12 zákona č. 523/2004 Z.z. sa stanovuje, že zriaďovateľ príspevkovej organizácie je 
povinný ju zrušiť k 31. decembru roka, v ktorom zistí, že príspevková organizácia neplní úlohy obce. 
 
    Podľa § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. je zrušovanie rozpočtových a príspevkových 
organizácie mesta zverené do rozhodovacej pôsobnosti mestského zastupiteľstva.  
 
     Vzhľadom na uvedené sa na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre predkladá tento návrh na 
zrušenie príspevkovej organizácie Kreatívne centrum Nitra.  
 
  
 
 


