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Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

prerokovalo
Návrh organizačno-procesných zmien na úrovni mestom riadenej príspevkovej organizácie Mestské 
služby Nitra

schvaľuje
organizačno-procesné a právne zmeny nasledovne:

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

2. berie 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. berie 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. schvaľuje
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. schvaľuje
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

6. zrušuje
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

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

ukladá
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

ukladá
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



Dôvodová správa

Mestské služby sú príspevková organizácia mesta so sídlom na Tehelnej 3, Nitra.

Hlavným predmetom činnosti organizácie je:
- správa, údržba a čistenie miestnych komunikácií a chodníkov vrátane zimnej údržby
- údržba a čistenie dažďových vpustí
- správa a údržba autobusových prístreškov
- údržba verejnej zelene
- správa a údržba cintorínov, detských ihrísk, verejných WC, fontán a mestského mobiliáru
- prevádzkovanie kompostárne

Podnikateľskou činnosťou organizácie je:
- prevádzka a výber parkovného
- komerčné služby a prenájom

Mestské služby ako príspevková organizácia hospodárila v r.2015 z hlavnej činnosti s celkovým 
rozpočtom: 

- príjmy rozpočtu 3 751 063 €, z toho transfer z rozpočtu mesta 3 400 000 €, vlastné príjmy 
351 063 €

- výdavky rozpočtu 3 704 576 €, z toho bežné výdavky 3 498 527 € a kapitálové výdavky vo 
výške 206 049 €

Výsledok hospodárenia 46 487 €.
Z podnikateľskej činnosti (nerozpočtované)

- príjmy 576 130 €
- výdavky 489 309 €

Výsledok hospodárenia 86 821 €

Rozpočet na r.2016 je schválený nasledovne:
z hlavnej činnosti príjmy rozpočtu vo výške 3 578 500 €, z toho transfer z rozpočtu mesta 3 298 500 € 
a vlastné príjmy vo výške 280 000 €.
Bežné výdavky rozpočtu predstavujú 3 458 000 €, kapitálové 120 000 €.
Podnikateľská činnosť je nerozpočtovaná, predpoklad príjmov z podnikateľskej činnosti je na úrovni 
580 000 tis.€ .

Očakávané úspory v procese transformácie do rozpočtu mesta na strane príjmov a výdavkov:
- vyriešenie vyberania parkovného za poplatok = príjem rozpočtu mesta (doposiaľ ako 

podnikateľská činnosť MsS) tak, že stanovený poplatok za parkovné už nebude podliehať 
DPH (je to hlavná činnosť mesta a neohrozuje v tomto segmente iné subjekty) suma niečo cez 
110 tis.€

- nakoľko išlo o podnikateľskú činnosť - povinnosť platiť daň z príjmu z nej aj z prenájmov u 
mesta odpadá (úspora 53 tis.€)

- úspora na nákladoch za opravy a údržbu areálu Tehelná - nevyhnutné investície do 
administratívnej budovy a nevyhovujúci stav dielní a priľahlých priestorov z pohľadu hygieny 
a bezpečnosti práce

- nadbytočnosť časti areálu bývalej kafilérie v Krškanoch - možnosť predaja
- možnosť zjednodušenia logistických operácií techniky v rámci údržby a čistenia mesta
- nie sú očakávané vyššie investície do premiestnenia do nových areálov
- možnosť optimalizácie zamestnaneckej štruktúry v podmienkach zlúčenia štruktúry MsS 

s odborom komunálnych činností a ŽP s predpokladanou úsporou 5-8 pracovných miest

Očakávané prínosy
- možnosť vlastného využitia alebo odpredaja areálu vo výmere takmer 20 tis.m2 na využitie v 

zmysle územného plánu danej lokality pravdepodobne na bytovú výstavbu
- možnosť využitia budov a voľných priestorov areálu Kasární v zóne zberového dvora na 

skladovanie a využitie potrebných materiálov



- využitie vlastných priestorov našej organizácie - Službytu Nitra, s.r.o. (strážené priestory) na 
umiestnenie prevádzky a na servis techniky, využitie dielní, sociálnych zariadení a 
administratívnych priestorov bez vyšších požiadaviek na investície

- operatívnejšia logistika a výjazd techniky z centra mesta
- možnosť sledovania významne prehľadnejších tokov finančných prostriedkov podliehajúcich 

základnej finančnej kontrole zo strany mesta
- transparentné verejné obstarávanie v súvislosti s možným vylúčením prekrývaním sa 

dodávateľov
- predpokladaná úspora mzdových prostriedkov z činností, ktoré sa v meste (MsÚ) ako 

zriaďovateľovi a v organizácii čiastočne alebo duplicitne prekrývali

Riziká
- v prechode parkovacieho systému do mesta povinnosť dodaniť DPH zo zostatkových cien 

prístrojov
- doplatiť daň z príjmu za rok 2015
- zatvorením účtov organizácie ku jej zániku (rokovanie o prenose práv aj k účtom s bankou)
- upraviť rozpočet mesta pri prevzatí organizácie zatiaľ predbežne podľa súčasného rozpočtu 

organizácie a očakávaných skutočností, následne ho v nasledujúcich opatreniach zreálniť na 
štruktúru funkčnej klasifikácie a programového rozpočtu

- v zmysle organizačnej štruktúry ako aj priestorovo rozhodnúť o umiestnení a zaradení 
príslušných pracovníkov

Predpokladaná úprava rozpočtu mesta na r. 2016:

Príjmy (+ 724 920 €)

stredisko komunálnych služieb  
                 predpokladaný nevyčerpaný rozpočet ku dňu zrušenia organizácie  Mestské služby
                 a príjem z parkovného 
212          Príjmy z nájmu                         1 946 900 +  115 440 2 062 340 
223          príjmy za služby                                   846 000 +     4 500    850 500
242          úroky                                                  10 000 +         60      10 060
292          prevod zostatku z podn.činnosti       0 + 120 000    120 000
223          príjem z parkovného s DPH                0 +  484 920   484 920

Výdavky (+  551 090 €)
stredisko komunálnych služieb  
                 predpokladaný nevyčerpaný rozpočet ku dňu zrušenia organizácie  Mestské služby
rozpočtové výdavky
610           mzdy                                            0 +  637 500 637 500
620           odvody                                             0 +  220 500 220 500
631           cestovné náhrady                                    0 +         375       375
632           energie                                                       0 +  438 375 438 375
633           materiálové náklady                                 0 +  126 675 126 675
634           dopravné                                                   0 +  188 625 188 625
635           údržba                                                        0 +  790 350 790 350
636           nájomné                                                    0 +      8 850     8 850
637           služby                                                        0 +  175 125 175 125
642           transfery jednotlivcom                              0 +      7 500     7 500
700           kapitálové výdavky na nákup stroja         0 +  120 000 120 000 

výdavky súvisiace s výberom parkovného
635          údržba  automatov  a parkovísk 298 710 298 710
637          strážna služby a odvod parkovného   12 380    12 380

príspevok z rozpočtu mesta príspevkovej organizácii Mestské služby
641          príspevok z rozpočtu mesta                   3 298 500 -  2 473 875 824 625




