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Uznesenie č. ...../2012 

z    . zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa ................. 

–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Dodatky k Zriaďovacím listinám mestských podnikov 

Službyt, Záhradnícke služby mesta, Technické služby mesta a Mestská nemocnica 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom ... zasadnutí MZ konanom dňa ...... 
 
p r e r o k o v a l o 
návrhy Dodatkov k Zriaďovacím listinám mestských podnikov Službyt, Záhradnícke služby 
mesta, Technické služby mesta a Mestská nemocnica 
 
 
s c h v a ľ u j e 

a) Dodatok č.  6 k Zriaďovacej listine  príspevkovej organizácie Technické služby 
mesta Zlaté Moravce, so sídlom: Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 
00587168 v predloženom znení uvedenom v prílohe č. 1 k tomuto uzneseniu 

b) Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine  príspevkovej organizácie Záhradnícke služby 
mesta Zlaté Moravce, mestský podnik, Robotnícka 1, so sídlom: Sládkovičova 1, 
953 01 Zlaté Moravce, IČO: 31410529 v predloženom znení uvedenom v prílohe 
č. 2 k tomuto uzneseniu 

c) Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine  príspevkovej organizácie SLUŽBYT Zlaté 
Moravce, mestský podnik, so sídlom: Radlinského 14, 953 01 Zlaté Moravce, 
IČO: 18047343 v predloženom znení uvedenom v prílohe č. 3 k tomuto uzneseniu 

d) Dodatok č. 3 k Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Mestská nemocnica 
prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce, so sídlom:  Bernolákova 4, 953 
01 Zlaté Moravce, IČO: 17336015  v predloženom znení uvedenom v prílohe č. 4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
Dodatky k Zriaďovacím listinám mestských podnikov 

Službyt, Záhradnícke služby mesta, Technické služby mesta a Mestská nemocnica 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Uvedený materiál je predkladaný na schválenie z dôvodu zakotvenia úpravy 
vzájomného účtovania DPH medzi príspevkovými organizáciami a Mestom Zlaté Moravce 
ako zriaďovateľom a príspevkovými organizáciami navzájom do textov zriaďovacím listín 
týchto príspevkových organizácií, a to podľa platnej metodiky vzťahujúcej sa na účtovanie 
DPH príspevkových organizácií - podľa Metodického pokynu DR SR k registrácii 
subjektov uvedených v § 3 ods. 4 a k registrácii príspevkových organizácií podľa zákona 
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 
 
Uvedený Metodický pokyn uvádza: 
„Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o DPH“) v § 3 definuje zdaniteľnú osobu a ekonomickú činnosť (vymedzenie 
zdaniteľných osôb a ekonomickej činnosti je čiastočne uvedené aj v „Metodickom pokyne č. 
37/2/2004 k registrácii zdaniteľných osôb a nadobúdateľov podľa § 4 a § 7 zákona č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a k evidencii osôb pre DPH“). 
 
Príspevkové organizácie ako zdaniteľné osoby 
Pre účely posúdenia, či príspevková organizácia je alebo nie je zdaniteľnou osobou v zmysle 
§ 3 zákona o DPH je dôležitá skutočnosť, či príspevková organizácia vykonáva ekonomickú 
činnosť definovanú v § 3 ods. 2 zákona o DPH, z ktorej dosahuje príjem. Ak príspevková 
organizácia vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť (bez ohľadu na účel alebo 
výsledky tejto činnosti) v zmysle zákona o DPH, je zdaniteľnou osobou a musí si sledovať 
obrat na účely registrácie pre DPH. Vzhľadom na to, že zákon o DPH definuje ekonomickú 
činnosť ako každú činnosť, z ktorej sa dosahuje príjem, bez ohľadu na účel alebo výsledky 
tejto činnosti (malo by ísť o pravidelné vykonávanie činnosti na pokračujúcej báze) a do 
obratu sa zahŕňajú výnosy (príjmy) bez dane z dodávaných tovarov a služieb je dôležité 
vymedziť čo sa rozumie pod pojmom príjem na účely zákona o DPH. 
 
Pokiaľ bude príspevková organizácia vykonávať činnosť vo verejnom záujme (bude plniť 
úlohy orgánu verejnej moci), tak v rozsahu tejto činnosti nebude považovaná za zdaniteľnú 
osobu (§ 3 ods. 4 zákona o DPH.) 
 
Príjmom na účely zákona o DPH nie je a teda do obratu na účely registrácie sa nezahŕňa 
„príjem“ z činností, ktoré napr. príspevková organizácia vykonáva pre svojho zriaďovateľa, 
ktorý jej na túto činnosť poskytuje príspevok (dotáciu, transfer), ak sa jedná o plnenie úloh 
zriaďovateľa. Príspevková organizácia vo väčšine prípadov dostane na svoju hlavnú činnosť 
len príspevok od svojho zriaďovateľa (nejde o odplatu, príp. protihodnotu), pričom už 
vykonávanú činnosť ďalej nikomu nefakturuje (robí len „ročné zúčtovanie finančných 
vzťahov s poskytovateľom príspevku“), t.j. nedosahuje z vykonávanej činnosti príjem 
(nepožaduje odplatu). Takýto príspevok od zriaďovateľa na hlavnú činnosť sa nezapočítava 
do obratu na účely registrácie a vykonávanie činnosti pre zriaďovateľa len na základe 
poskytnutého príspevku sa nepovažuje za vykonávanie ekonomickej činnosti (nejde o 
poskytnutie služieb za protihodnotu) a príspevková organizácia sa nepovažuje z tohto titulu za 
zdaniteľnú osobu (napr. v prípade príspevkových organizácií zriadených obcou sa môže 
jednať o poskytnutie príspevku napr. na údržbu verejnej zelene, na údržbu verejného 
osvetlenia, na zabezpečenie čistoty mesta, na správu športovísk, kúpalísk a pod.). 



Príspevok na hlavnú činnosť poskytnutý zriaďovateľom sa nezahŕňa do základu dane podľa 
§ 22 zákona o DPH.“ 
 

Návrhy dodatkov k zriaďovacím listinám príspevkových organizácií Záhradnícke 
služby, Technické služby a Službyt obsahujú aj ustanovenie upravujúce  štatutárneho 
zástupcu, nakoľko v súčasne platných zriaďovacích listinách týchto organizácií figurujú 
konkrétne mená ich riaditeľov, vo väčšine prípadov bývalých. Z uvedeného dôvodu je 
potrebné zakotviť do zriaďovacích listín všeobecnú formuláciu, ktorá uvádza, že štatutárnym 
zástupcom príspevkovej organizácie je riaditeľ bez uvedenia konkrétneho mena. V prípade 
Mestskej nemocnice bola táto nezrovnalosť odstránená Dodatkom č. 2 schváleným mestským 
zastupiteľstvom dňa 22.9.2011. 

 
Schvaľovanie zriaďovacích listín a ich dodatkov je v kompetencii mestského 

zastupiteľstva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DODATOK č. 6 
 

k 
Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie 

 
Technické služby mesta Zlaté Moravce 

So sídlom: Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce 
 
Zriaďovacia listina príspevkovej organizácie mesta Zlaté Moravce Technické služby mesta 
Zlaté Moravce zo dňa 1.10.2004 v znení jej dodatkov sa dopĺňa na základe uznesenia 
mestského zastupiteľstva mesta Zlaté Moravce č............ zo dňa ...................... nasledovne: 
 
1. V bode 3) Forma hospodárenia organizácie sa súčasný text označuje ako odsek 1 
a dopĺňajú sa odseky 2 až  5, ktoré znejú: 
 
 „2. Hospodárenie príspevkovej organizácie sa riadi zákonom č. 523/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Technické služby 
mesta Zlaté Moravce môžu vykonávať so súhlasom zriaďovateľa podnikateľskú činnosť nad 
rámec hlavnej činnosti, pre ktorú boli zriadené, v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o 
rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. 

3. Technické služby mesta Zlaté Moravce vo svojom mene nadobúdajú práva 
a zaväzujú sa odo dňa svojho zriadenia. Technické služby mesta Zlaté Moravce ako 
príspevková organizácia sú  zriadené  za účelom zabezpečenia verejnoprospešných služieb a 
prác pre Mesto Zlaté Moravce, ako svojho zriaďovateľa a nad rámec rozpočtu pre 
príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené Mestom Zlaté Moravce.  

4. Požiadavky zriaďovateľa nad rámec rozpočtu a všetky požiadavky príspevkových a 
rozpočtových organizácií zriadených Mestom Zlaté Moravce budú vykonávané na základe 
objednávok a budú Technickým službám mesta Zlaté Moravce uhrádzané z rozpočtových 
prostriedkov príslušných žiadateľov. 

5. Podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov, § 3 ods. 4 zákona,  ak príspevková organizácia zabezpečuje verejnoprospešné 
služby a práce pre mesto, vykonáva činnosť vo verejnom záujme, plní úlohu orgánu verejnej 
moci, tak v rozsahu tejto činnosti nie je považovaná za zdaniteľnú osobu (nie je rozhodujúcim 
kritériom ani skutočnosť, či PO dostane na túto činnosť príspevok od obce, alebo obdrží 
úhradu na základe vyhotovenej faktúry).“ 
 
2. V bode 5) Štatutárny zástupca sa súčasné znenie nahrádza novým znení, ktoré znie: 
„Štatutárnym zástupcom príspevkovej organizácie je riaditeľ.“ 
 
3. Ostatné ustanovenia Zriaďovacej listiny v znení jej dodatkov zostávajú nezmenené.  
 
Tento dodatok č. 6 tvorí neoddeliteľnú súčasť uvedenej zriaďovacej listiny. 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa  
 
     
         Ing. Peter Lednár, CSc. 
                      Primátor mesta 



DODATOK č. 1 
 

k 
Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie 

 
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik, Robotnícka 1, 

so sídlom: Sládkovičova 1, 953 01 Zlaté Moravce 
 
 
Zriaďovacia listina príspevkovej organizácie mesta Zlaté Moravce Záhradnícke služby mesta 
Zlaté Moravce, mestský podnik, Robotnícka 1, sa dopĺňa na základe uznesenia mestského 
zastupiteľstva mesta Zlaté Moravce č............ zo dňa ...................... nasledovne: 
 
1. V bode 3) Forma hospodárenia organizácie sa súčasný text označuje ako odsek 1 
a dopĺňajú sa odseky 2 až  5, ktoré znejú: 
 
 „2. Hospodárenie príspevkovej organizácie sa riadi zákonom č. 523/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Záhradnícke služby 
mesta Zlaté Moravce môžu vykonávať so súhlasom zriaďovateľa podnikateľskú činnosť nad 
rámec hlavnej činnosti, pre ktorú boli zriadené, v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o 
rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. 

3. Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce vo svojom mene nadobúdajú práva 
a zaväzujú sa odo dňa svojho zriadenia. Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce ako 
príspevková organizácia sú  zriadené za účelom zabezpečenia verejnoprospešných služieb a 
prác pre Mesto Zlaté Moravce, ako svojho zriaďovateľa a nad rámec rozpočtu pre 
príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené Mestom Zlaté Moravce.  

4. Požiadavky zriaďovateľa nad rámec rozpočtu a všetky požiadavky príspevkových a 
rozpočtových organizácií zriadených Mestom Zlaté Moravce budú vykonávané na základe 
objednávok a budú Záhradníckym službám mesta Zlaté Moravce uhrádzané z rozpočtových 
prostriedkov príslušných žiadateľov. 

5. Podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov, § 3 ods. 4 zákona,  ak príspevková organizácia zabezpečuje verejnoprospešné 
služby a práce pre mesto, vykonáva činnosť vo verejnom záujme, plní úlohu orgánu verejnej 
moci, tak v rozsahu tejto činnosti nie je považovaná za zdaniteľnú osobu (nie je rozhodujúcim 
kritériom ani skutočnosť, či PO dostane na túto činnosť príspevok od obce, alebo obdrží 
úhradu na základe vyhotovenej faktúry).“ 
 
2. V bode 5) Štatutárny zástupca sa súčasné znenie nahrádza novým znení, ktoré znie: 
„Štatutárnym zástupcom príspevkovej organizácie je riaditeľ.“ 
 
3. Ostatné ustanovenia Zriaďovacej listiny v znení jej dodatkov zostávajú nezmenené.  
 
Tento dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť uvedenej zriaďovacej listiny. 
 
V Zlatých Moravciach dňa  
 
            
                                                                                          Ing. Peter Lednár, CSc. 
                      Primátor mesta 



DODATOK č. 2 
 

k 
Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie 

 
SLUŽBYT Zlaté Moravce, mestský podnik, 

so sídlom: Radlinského 14, 953 01 Zlaté Moravce 
 
 
Zriaďovacia listina príspevkovej organizácie mesta Zlaté Moravce SLUŽBYT Zlaté Moravce, 
mestský podnik, sa dopĺňa na základe uznesenia mestského zastupiteľstva mesta Zlaté 
Moravce č............ zo dňa ...................... nasledovne: 
 
1. V bode 3) Forma hospodárenia organizácie sa súčasný text označuje ako odsek 1 
a dopĺňajú sa odseky 2 až  5, ktoré znejú: 
 
 „2. Hospodárenie príspevkovej organizácie sa riadi zákonom č. 523/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. SLUŽBYT Zlaté 
Moravce môže vykonávať so súhlasom zriaďovateľa podnikateľskú činnosť nad rámec 
hlavnej činnosti, pre ktorú bol zriadený, v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. 

3. SLUŽBYT Zlaté Moravce vo svojom mene nadobúda práva a zaväzuje sa odo dňa 
svojho zriadenia. SLUŽBYT Zlaté Moravce ako príspevková organizácia je  zriadená  za 
účelom zabezpečenia verejnoprospešných služieb a prác pre Mesto Zlaté Moravce, ako svojho 
zriaďovateľa a nad rámec rozpočtu pre príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené 
Mestom Zlaté Moravce.  

4. Požiadavky zriaďovateľa nad rámec rozpočtu a všetky požiadavky príspevkových a 
rozpočtových organizácií zriadených Mestom Zlaté Moravce budú vykonávané na základe 
objednávok a budú SLUŽBYTu Zlaté Moravce uhrádzané z rozpočtových prostriedkov 
príslušných žiadateľov. 

5. Podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov, § 3 ods. 4 zákona,  ak príspevková organizácia zabezpečuje verejnoprospešné 
služby a práce pre mesto, vykonáva činnosť vo verejnom záujme, plní úlohu orgánu verejnej 
moci, tak v rozsahu tejto činnosti nie je považovaná za zdaniteľnú osobu (nie je rozhodujúcim 
kritériom ani skutočnosť, či PO dostane na túto činnosť príspevok od obce, alebo obdrží 
úhradu na základe vyhotovenej faktúry).“ 
 
2. V bode 4) Štatutárny zástupca sa súčasné znenie nahrádza novým znením, ktoré znie: 
„Štatutárnym zástupcom príspevkovej organizácie je riaditeľ.“ 
 
3. Ostatné ustanovenia Zriaďovacej listiny v znení jej dodatkov zostávajú nezmenené.  
 
Tento dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť uvedenej zriaďovacej listiny. 
 
V Zlatých Moravciach dňa  
 
     
         Ing. Peter Lednár, CSc. 
                      Primátor mesta 



DODATOK č. 3 
 

k 
Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie 

 
Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce 

So sídlom: Bernolákova 4, 953 01 Zlaté Moravce 
 
Zriaďovacia listina príspevkovej organizácie mesta Zlaté Moravce Mestská nemocnica prof. 
MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce zo dňa 1.9.2004 v znení jej dodatkov sa mení 
dopĺňa na základe uznesenia mestského zastupiteľstva mesta Zlaté Moravce č............ zo dňa 
...................... nasledovne: 
 
V bode 3) Forma hospodárenia organizácie sa súčasný text označuje ako odsek 1 a dopĺňajú 
sa odseky 2 až  5, ktoré znejú: 
 
 „2. Hospodárenie príspevkovej organizácie sa riadi zákonom č. 523/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Mestská nemocnica 
prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce môže vykonávať so súhlasom zriaďovateľa 
podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej činnosti, pre ktorú bola zriadená, v zmysle zákona 
č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. 

3. Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce vo svojom 
mene nadobúda práva a zaväzuje sa odo dňa svojho zriadenia. Mestská nemocnica prof. 
MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce ako príspevková organizácia je  zriadená  za 
účelom zabezpečenia verejnoprospešných služieb a prác pre Mesto Zlaté Moravce, ako svojho 
zriaďovateľa a nad rámec rozpočtu pre príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené 
Mestom Zlaté Moravce.  

4. Požiadavky zriaďovateľa nad rámec rozpočtu a všetky požiadavky príspevkových a 
rozpočtových organizácií zriadených Mestom Zlaté Moravce budú vykonávané na základe 
objednávok a budú Mestskej nemocnici prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce 
uhrádzané z rozpočtových prostriedkov príslušných žiadateľov. 

5. Podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov, § 3 ods. 4 zákona,  ak príspevková organizácia zabezpečuje verejnoprospešné 
služby a práce pre mesto, vykonáva činnosť vo verejnom záujme, plní úlohu orgánu verejnej 
moci, tak v rozsahu tejto činnosti nie je považovaná za zdaniteľnú osobu (nie je rozhodujúcim 
kritériom ani skutočnosť, či PO dostane na túto činnosť príspevok od obce, alebo obdrží 
úhradu na základe vyhotovenej faktúry).“ 
 
Ostatné ustanovenia Zriaďovacej listiny v znení jej dodatkov zostávajú nezmenené.  
 
Tento dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť uvedenej zriaďovacej listiny. 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa  
 
 
     
         Ing. Peter Lednár, CSc. 
                      Primátor mesta 


