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Uznesenie č. ...../2011 
z    . zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa ................. 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Zánik mestských príspevkových organizácií Technické služby mesta, Záhradnícke 
služby mesta a Službyt ich splynutím do novozriadenej príspevkovej organizácie Služby 
Mesta Zlaté Moravce p.o. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom ... zasadnutí MZ konanom dňa ...... 
 
p r e r o k o v a l o 
návrh na zrušenie a zánik mestských príspevkových organizácií Technické služby mesta, 
Záhradnícke služby mesta a Službyt splynutím do novozriadenej príspevkovej organizácie 
Služby Mesta Zlaté Moravce p.o. 
 
 
z r u š u j e 
príspevkové organizácie: 

a) Technické služby mesta Zlaté Moravce, so sídlom: Bernolákova 59, 953 01 Zlaté 
Moravce, IČO: 00587168 

b) Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik, Robotnícka 1, so 
sídlom: Sládkovičova 1, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 31410529 

c) Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik, so sídlom: Radlinského 14, 953 01 Zlaté 
Moravce, IČO: 18047343 

 
tak, že tieto sa zrušujú dňom 31.12.2011, pričom k ich zániku dochádza ich splynutím do 
novozriadenej príspevkovej organizácie s názvom Služby Mesta Zlaté Moravce, p.o. so 
sídlom Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce, ktorá  je právnym nástupcom zrušovaných 
príspevkových organizácií s tým, že všetok majetok, všetky práva a povinnosti, ak z ich  
povahy  vyplýva, že sa vzťahujú na zrušené príspevkové organizácie, vrátane bankových 
účtov zriadených k prevádzkovaniu zrušených príspevkových organizácii, všetky pohľadávky 
a záväzky, ako aj tie, práva a povinnosti,  ktoré vyplývajú z pracovnoprávnych vzťahov, 
prejdú dňom 01.01.2012 na tohto právneho nástupcu – príspevkovú organizáciu s názvom 
Služby Mesta Zlaté Moravce, p.o., so sídlom Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce 
 
z r i a ď u j e  
príspevkovú organizáciu s názvom Služby Mesta Zlaté Moravce, p.o. so sídlom Bernolákova 
59, 953 01 Zlaté Moravce, ktorá  vzniká splynutím  zrušovaných príspevkových organizácií  

a) Technické služby mesta Zlaté Moravce, so sídlom: Bernolákova 59, 953 01 Zlaté 
Moravce, IČO: 00587168 

b) Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik, Robotnícka 1, so 
sídlom: Sládkovičova 1, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 31410529 

c) Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik, so sídlom: Radlinského 14, 953 01 Zlaté 
Moravce, IČO: 18047343 

 
 
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 

 
s c h v a ľ u j e 
Zriaďovaciu listinu príspevkovej organizácie s názvom Služby Mesta Zlaté Moravce, so 
sídlom Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce v predloženom znení uvedenom v prílohe č. 4 
k tomuto uzneseniu. 
 
o d v o l á v a 
Mariána Tomajka z funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta 
Zlaté Moravce, mestský podnik, Robotnícka 1, so sídlom: Sládkovičova 1, 953 01 Zlaté 
Moravce, IČO: 31410529 s účinnosťou ku dňu 31.12.2011 
 
 
 
Návrh na uznesenie: 

 
Uznesenie č. ...../2011 

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

–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Zánik mestských príspevkových organizácií Mestské kultúrne stredisko a Správa 
športových zariadení ich splynutím do novozriadenej príspevkovej organizácie Mestské 
stredisko kultúry a športu p.o. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom ... zasadnutí MZ konanom dňa ...... 
 
p r e r o k o v a l o 
návrh na zrušenie  a zánik mestských príspevkových organizácií Mestské kultúrne stredisko 
a Správa športových zariadení splynutím do novozriadenej príspevkovej organizácie Mestské 
stredisko kultúry a športu p.o. 
 
 
z r u š u j e 
príspevkové organizácie: 

a) Mestské kultúrne stredisko,  mestský podnik Zlaté Moravce, so sídlom: Nám A. 
Hlinku 1, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 181412 

b) Správa športových zariadení, mestský podnik,  so sídlom: Továrenská 46, 953 01 Zlaté 
Moravce, IČO: 37869639 

 



tak, že tieto sa zrušujú dňom 31.12.2011, pričom k ich zániku dochádza ich splynutím do 
novozriadenej príspevkovej organizácie s názvom Mestské stredisko kultúry a športu p.o., so 
sídlom Nám A. Hlinku 1, 953 01 Zlaté Moravce, ktorá  je právnym nástupcom zrušovaných 
príspevkových organizácií s tým, že všetok majetok, všetky práva a povinnosti, ak z ich  
povahy  vyplýva, že sa vzťahujú na zrušené príspevkové organizácie, vrátane bankových 
účtov zriadených k prevádzkovaniu zrušených príspevkových organizácii, všetky pohľadávky 
a záväzky, ako aj tie, ktoré vyplývajú z pracovnoprávnych vzťahov prejdú dňom 01.01.2012 
na tohto právneho nástupcu – príspevkovú organizáciu s názvom Mestské stredisko kultúry 
a športu p.o., so sídlom Nám A. Hlinku 1, 953 01 Zlaté Moravce 
 
z r i a ď u j e  
príspevkovú organizáciu s názvom Mestské stredisko kultúry a športu p.o., so sídlom Nám A. 
Hlinku 1, 953 01 Zlaté Moravce, ktorá  vzniká splynutím  zrušovaných príspevkových 
organizácií  

a) Mestské kultúrne stredisko,  mestský podnik Zlaté Moravce, so sídlom: Nám A. 
Hlinku 1, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 181412 

b) Správa športových zariadení, mestský podnik,  so sídlom: Továrenská 46, 953 01 Zlaté 
Moravce, IČO: 37869639 

 
 
s c h v a ľ u j e 

a) Dodatok č.  1 k Zriaďovacej listine  príspevkovej organizácie Mestské kultúrne 
stredisko,  mestský podnik Zlaté Moravce, so sídlom: Nám A. Hlinku 1, 953 01 Zlaté 
Moravce, IČO: 181412 v predloženom znení uvedenom v prílohe č. 1 k tomuto 
uzneseniu 

b) Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine  príspevkovej organizácie Správa športových 
zariadení, mestský podnik,  so sídlom: Továrenská 46, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 
37869639 v predloženom znení uvedenom v prílohe č. 2 k tomuto uzneseniu 

 
s c h v a ľ u j e 
Zriaďovaciu listinu príspevkovej organizácie s názvom Mestské stredisko kultúry a športu 
p.o., so sídlom Nám A. Hlinku 1, 953 01 Zlaté Moravce v predloženom znení uvedenom 
v prílohe č. 3 k tomuto uzneseniu. 

 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa k materiálu– splynutie (transformácia) mestských podnikov  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
V súlade z uznesením č. 164/2011 z 8. zasadnutia MsZ v Zlatých Moravciach konaného dňa 
22.9.2011, ktorým Mestské zastupiteľstvo schválilo prípravu k transformácií mestských 
príspevkových organizácií:  
 

- Technické služby mesta Zlaté Moravce 
- Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik 
- Záhradnícke služby, mestský podnik 
- Správa športových zariadení, mestský podnik 
- Mestské kultúrne stredisko, mestský podnik 
 
ku dňu 01.01.2012 
 
a prípravu vzniku dvoch príspevkových organizácií s predmetom činnosti zrušených 
príspevkových organizácií ( Technické služby, Službyt, Záhradnícke služby) a ( Správa 
športových zariadení a Mestské kultúrne stredisko)  
 
ku dňu 01.01.2012 
 

predkladám nasledovnú dôvodovú správu. 
 
Na prípravu podmienok a realizáciu transformácie menoval primátor mesta Zlaté Moravce 

pracovnú skupinu v zložení:  
 
Ing. Ján Jamrich – predseda komisie 
členovia komisie: 
JUDr. Pavol Kollár 
Ing. Eva Struhárová 
JUDr. Mária Vozárová 
Mgr. Marián Kéry 
Ing. Jozef Latika 
Bc. Peter Kereš 
Marián Tomajko 
Ing. Mária Sýkorová 
 

 
Pracovná skupina na svojich zasadnutiach v dňoch 7.10.2011, 13.10.2011, 28.10.2011,  
4.11.2011, 11.11.2011, 18.11.2011, 25.11.2011 pripravila návrh nasledovných materiálov: 
 
- uznesenie na zrušenie a zánik mestských príspevkových organizácií Technické služby 

mesta, Záhradnícke služby mesta a Službyt splynutím do novozriadenej príspevkovej 
organizácie s pracovným názvom Služby Mesta Zlaté Moravce p.o. a  

- uznesenie na zrušenie a zánik mestských príspevkových organizácií Mestské kultúrne 
stredisko a Správa športových zariadení ich splynutím do novozriadenej príspevkovej 
organizácie s pracovným názvom Mestské stredisko kultúry a športu p.o. 

- zriaďovacia listina príspevkovej organizácie Mesta Zlaté Moravce s pracovným 
názvom Služby Mesta Zlaté Moravce p.o. 



- organizačná štruktúra novozriaďovanej príspevkovej organizácie Mesta Zlaté Moravce 
s pracovným názvom Služby Mesta Zlaté Moravce p.o. 

- organizačná štruktúra novozriaďovanej príspevkovej organizácie s pracovným názvom 
Mestské stredisko kultúry a športu p.o. 

- zriaďovacia listina príspevkovej organizácie Mesta Zlaté Moravce s pracovným 
názvom Správa kultúrnych a športových zariadení p.o. 

 
 
Vykonaním transformácie zrušením a zánikom mestských príspevkových organizácií 
Technické služby mesta, Záhradnícke služby mesta a Službyt splynutím do novozriadenej 
príspevkovej organizácie s pracovným názvom Služby Mesta Zlaté Moravce p.o. je možné 
podľa návrhu novej organizačnej štruktúry ušetriť celkom 10 pracovných miest, z toho 
kategórie THP 6 a kategórie R 4, s celkovou úsporou priamych osobných nákladov 92 400,- 
EUR za rok. Okrem toho je možné konštatovať ďalšiu úsporu nepriamych osobných nákladov 
(školenia, pracovné pomôcky atď.), ktorú komisia nevyčíslovala ale odhadom predstavuje 
ďalších cca 10 000,- EUR za rok. Celková úspora nákladov teda prestavuje minimálne 
100 000,- EUR za rok. 
 
Vykonaním transformácie zrušením a zánikom mestských príspevkových organizácií Mestské 
kultúrne stredisko a Správa športových zariadení ich splynutím do novozriadenej 
príspevkovej organizácie s pracovným názvom Mestské stredisko kultúry a športu p.o. je 
možné podľa návrhu novej organizačnej štruktúry ušetriť 1 pracovné miesto kategórie THP.  
(účtovníčka) s celkovou úsporou cca 10 000,- EUR za rok. 
 
Pracovná skupina je presvedčená, že transformáciou mestských príspevkových organizácii 
dôjde k ich efektívnejšiemu riadeniu a k úspore značných finančných prostriedkov, ktoré je 
možné využiť na iné účely ku prospechu občanov Mesta Zlaté Moravce.  
 
 
    Uvedené materiály predkladáme Mestskej rade a následne Mestskému zastupiteľstvu na 
prerokovanie. 

 
 

Materiál predkladá: Ing. Ján Jamrich – prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ZRIAĎOVACIA LISTINA 
 

príspevkovej organizácie Mesta Zlaté Moravce  
 

 Služby Mesta Zlaté Moravce p.o.  
Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce 

 
 

Zriaďovateľ Mesto Zlaté Moravce  so sídlom 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 
00308676, zastúpené primátorom mesta Ing. Petrom Lednárom, CSc, podľa ustanovenia § 4 
ods. 3 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení 
neskorších predpisov a v  súlade s uznesením č. ../2011 zo zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva  mesta Zlaté Moravce zo dňa ................, vydáva túto zriaďovaciu listinu: 
 
 

I. 
Názov a sídlo 

1. Názov organizácie: Služby Mesta Zlaté Moravce p.o. 
2. Sídlo organizácie: Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce 
3. Právna forma: príspevková organizácia 
4. IČO: ................... 
 
 

II. 
Forma hospodárenia 

1. Služby Mesta Zlaté Moravce p.o. je príspevkovou organizáciou mesta s právnou 
subjektivitou, ktorá je zapojená na rozpočet Mesta Zlaté Moravce každoročne 
upravovaným príspevkom. Hospodárenie príspevkovej organizácie sa riadi zákonom 
č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších 
predpisov. 

2. Služby Mesta Zlaté Moravce p.o. môže vykonávať so súhlasom zriaďovateľa 
podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej činnosti, pre ktorú bolo zriadené, v zmysle 
zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších 
predpisov. 

3. Služby Mesta Zlaté Moravce p.o. vo svojom mene nadobúda práva a zaväzuje sa odo 
dňa svojho zriadenia. 

4. Služby Mesta Zlaté Moravce p.o. 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.  
Požiadavky zriaďovateľa nad rámec rozpočtu a všetky požiadavky príspevkových a 
rozpočtových organizácií zriadených Mestom Zlaté Moravce budú vykonávané na 
základe objednávok a budú Službám Zlaté Moravce p.o. uhrádzané z rozpočtových 
prostriedkov príslušných žiadateľov. 
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). 
 

III. 
Dátum zriadenia a doba, na ktorú sa zriaďuje 

1. Služby Mesta Zlaté Moravce p.o. je zriadená s účinnosťou od 01.01.2012. 
2. Služby Mesta Zlaté Moravce p.o. je zriadená na dobu neurčitú. 
 

IV. 
Predmet činnosti 

1. Služby Mesta Zlaté Moravce p.o. je príspevkovou organizáciou zabezpečujúcou najmä 
činnosť, ktorá sa týka starostlivosti o mesto Zlaté Moravce, najmä zber, prepravu, 
zneškodnenie a separáciu odpadov, starostlivosť o miestne komunikácie a dopravu, správa 
bytových a nebytových priestorov, starostlivosť o zeleň, cintoríny  a čistenie mesta 
a ďalšiu činnosť podľa tejto zriaďovacej listiny.  

Služby Mesta Zlaté Moravce p.o. zabezpečujú činnosti vyplývajúce zo Zriaďovacej 
listiny podľa možností, ktoré im dovoľuje technický stav strojového parku a výška 
príspevku od Mesta Zlaté Moravce. 

Prvoradou úlohou príspevkovej organizácie je zabezpečiť pre Mesto povinnosti 
vyplývajúce zo základného predmetu činností a v rámci svojich možností sa zamerať aj na 
vykonávanie podnikateľskej činnosti.  

 
2. V súlade so svojím poslaním a zameraním vykonáva najmä tieto činnosti: 
 

I. Základný predmet hlavnej činnosti:  
 

a) zber,  preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu pre obyvateľov Mesta Zlaté 
Moravce a právnické subjekty vrátane zabezpečenia separovaného zberu odpadov 

b) prevádzkovanie skládky komunálneho odpadu a kompostárne 
c) prevádzkovanie Zberného dvora na Bernolákovej 59 a Tehelnej 19 
d) odborná poradenská činnosť spojená s odpadovým hospodárstvom a životným 

prostredím, zabezpečenie propagácie, spracovanie štúdií, koncepcií, programov 
odpadového hospodárstva pre a v súčinnosti s mestom Zlaté Moravce 

e) prevádzkovanie, oprava a údržba verejného osvetlenia, signalizačných  zariadení , 
slávnostného osvetlenia, zabezpečenie  verejnej výzdoby 

f) oprava a údržba miestnych komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev, mostov, 
čakární MHD, dopravného značenia  miestnych komunikácií v správe mesta 

g) zimná údržba miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, parkovísk, chodníkov 
h) vykonávanie prepravy pre potreby mesta 
i) vykonávanie  stavebných úprav, opráv, údržby a prác stavebnými mechanizmami 
j) údržba mestského rozhlasu 
k) vykonávanie opravy a údržby mechanizačných prostriedkov v správe tejto organizácie 
l) strojové a ručné čistenie miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, parkovísk, 

chodníkov vrátane zabezpečenia čistoty a poriadku počas jarmoku a Vianočných trhov 
m) prevádzkovanie a udržiavanie verejného WC 
n) prevádzkovanie a udržiavanie mestských trhovísk 

 
o) prevádzkovanie, starostlivosť  a údržba mestských cintorínov 
p) prevádzkovanie Turisticko-informačnej kancelárie 



q) výsadba zelených plôch v meste 
r) starostlivosť o zeleň na území mesta 
s) údržba zelených plôch v meste  
t) starostlivosť o detské ihriská, ich údržba, obnova 
u) starostlivosť o pomníky padlých a mestské kultúrne pamiatky 
v) výkon správy verejného a zvereného domového majetku, zabezpečenie preventívnych  

a bežných opráv, údržby, úprav a vedenie jeho evidencie  
w) prenájom nebytových priestorov  
x) na základe zmluvy o správcovstve vykonávať spracovanie dát vykurovania, 

spracovanie dát rozúčtovania dodávok tepla a TÚV 
y) montáž, opravy meracej a regulačnej techniky, údržbárska činnosť 
z) vykonávanie revízií vyhradených technických zariadení 
aa) výmena bytových vodomerov na teplú úžitkovú vodu a studenú vodu 
bb) správa, údržba, oprava, rekonštrukcia a modernizácia zvereného majetku 
cc) upratovacie služby 
dd) vodoinštalatér, údržbár, automechanik, kúrenár, elektrikár, výťahár, stolár, zámočník 
ee) obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového FO 
ff) sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností 
gg) prevádzkovanie útulku pre zvieratá 

 
 

II.        Podnikateľská činnosť: 
 

a) zámočníctvo 
b) kovoobrábanie 
c) stolárstvo 
d) murárstvo 
e) klampiarstvo 
f) vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo 
g) montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení 
h) výroba jednoduchých výrobkov z kovu 
i) čistenie kanalizačných systémov 
j) prípravné práce k realizácii stavby 
k) uskutočňovanie stavieb a ich zmien 
l) dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov 
m) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) 
n) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 
o) správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností 
p) nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t 
q) vrátane prípojného vozidla 
r) nákladná cestná doprava    
s) čistiace a upratovacie služby 
t) podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 
u) prevádzkovanie verejných WC, 
v) prevádzkovanie liehovaru na pestovateľské pálenie ovocia  
w) prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie pohrebiska 
x) zabezpečovanie starostlivosti o zeleň, výsadba, údržba zelených plôch 
y) správa trhoviska, tržnice  
z) správa a údržba bytového a nebytového fondu 
aa) výroba výrobkov z betónu, sadry a cementu 



bb) výroba jednoduchých výrobkov z kovu 
cc) opracovanie kovu jednoduchým spôsobom 
dd) prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb 
      spojených s prenájmom 

 
 

V. 
Štatutárny orgán 

1. Štatutárnym orgánom  je riaditeľ, ktorého na návrh primátora mesta vymenúva a  
odvoláva Mestské zastupiteľstvo mesta Zlaté Moravce. 

2. Riaditeľ zastupuje organizáciu navonok a je oprávnený konať v jej mene vo všetkých 
veciach, týkajúcich sa jej činnosti v  súlade  so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, touto zriaďovacou listinou a v  súlade s uzneseniami Mestského 
zastupiteľstva v Zlatých Moravciach.  

3. Organizačnú štruktúru, náplň činností jednotlivých organizačných zložiek a vzájomné 
vzťahy medzi nimi upravuje organizačný poriadok organizácie, ktorý vydáva riaditeľ. 

 
 

VI. 
Vecné a finančné vymedzenie majetku 

1. Služby Mesta Zlaté Moravce p.o. hospodári s  majetkom vo vlastníctve Mesta Zlaté 
Moravce, ktorý mu bol zverený na plnenie predmetu jeho činnosti a s majetkom, ktorý 
nadobudlo vlastnou činnosťou. Vo vzťahu k iným právnickým a fyzickým osobám 
vystupuje ako užívateľ tohto majetku. Hnuteľný majetok spravovaný organizáciou tvorí 
hmotný a nehmotný investičný majetok, drobný hmotný majetok a ďalší hnuteľný 
majetok vedený v účtovnej a operatívnej evidencii so stavom ku dňu vydania tejto 
zriaďovacej listiny. Súpis majetku a jeho hodnota sú je obsiahnuté v prílohe č. 1 tejto 
zriaďovacej listiny. 

2. Služby Mesta Zlaté Moravce p.o. spravuje majetok v súlade so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi,  Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce a vedie 
majetok vo svojej účtovnej a operatívnej evidencii.  

 
 

VII. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zriaďovacia listina bola schválená na ...... zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
v Zlatých Moravciach dňa ............ uznesením č. ..... 

2. Táto zriaďovacia listina nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2012. 
 
V Zlatých Moravciach dňa  
 
 
 
     
         Ing. Peter Lednár, CSc. 
                        Primátor mesta 
 

 
 



 
ZRIAĎOVACIA LISTINA 

príspevkovej organizácie Mesta Zlaté Moravce 
 

Mestské stredisko kultúry a športu p.o. 
Továrenská 46, 953 01 Zlaté Moravce 

 
Zriaďovateľ Mesto Zlaté Moravce  so sídlom 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 

00308676, zastúpené primátorom mesta Ing. Petrom Lednárom, CSc, podľa ustanovenia § 4 
ods. 3 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení 
neskorších predpisov a v  súlade s uznesením č. ../2011 zo zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva  mesta Zlaté Moravce zo dňa ................, vydáva túto zriaďovaciu listinu: 

 
I. 

Názov a sídlo 
1. Názov organizácie: Mestské stredisko kultúry a športu p.o.  
2.   Sídlo organizácie:   Námestie A.Hlinku č. 1, 95301 Zlaté Moravce 
3.   Právna forma:    príspevková organizácia 
4.   IČO: ................... 

 
II. 

Forma hospodárenia 
1. Mestské stredisko kultúry a športu p.o. je príspevkovou organizáciou mesta s právnou 

subjektivitou, ktorá je zapojená na rozpočet Mesta Zlaté Moravce každoročne 
upravovaným príspevkom. Hospodárenie príspevkovej organizácie sa riadi zákonom 
č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. 

2. Mestské stredisko kultúry a športu p.o. môže vykonávať so súhlasom zriaďovateľa 
podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej činnosti, pre ktorú bolo zriadené, v zmysle 
zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších 
predpisov. 

3. Správa  kultúrnych a športových zariadení p.o. vo svojom mene nadobúda práva 
a zaväzuje sa odo dňa svojho zriadenia. 

4. Mestské stredisko kultúry a športu p.o.  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.  
Požiadavky zriaďovateľa nad rámec rozpočtu a všetky požiadavky príspevkových a 
rozpočtových organizácií zriadených Mestom Zlaté Moravce budú vykonávané na základe 
objednávok a budú Službám Zlaté Moravce p.o. uhrádzané z rozpočtových prostriedkov 
príslušných žiadateľov. 
 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). 

 
 

 



III. 
Dátum zriadenia a doba, na ktorú sa zriaďuje 

1. Mestské stredisko kultúry a športu p.o. je zriadená s účinnosťou od 01.01.2012. 
2. Mestské stredisko kultúry a športu p.o. je zriadená na dobu neurčitú. 
 

IV. 
Predmet činnosti 

1. Mestské stredisko kultúry a športu p.o. je príspevkovou organizáciou zabezpečujúcou 
najmä činnosť, ktorá aktívne vytvára podmienky pre tvorivé kultúrne a športové aktivity 
obyvateľov, napomáhajúcim cieľavedomému rozvoju kultúry, športu a osvety na 
základe záujmov a potrieb obyvateľov, uspokojujúcim a podnecujúcim kultúrne a 
športové záujmy obyvateľov, ktoré sprostredkúva umelecké hodnoty a organizuje 
kultúrny, športový a spoločenský život obyvateľov mesta Zlaté Moravce. 

   Mestské stredisko kultúry a športu p.o. zabezpečuje činnosti vyplývajúce zo 
Zriaďovacej listiny podľa možností, ktoré im dovoľuje technický stav strojového parku 
a výška príspevku od Mesta Zlaté Moravce. 
Prvoradou úlohou príspevkovej organizácie je zabezpečiť pre Mesto povinnosti 
vyplývajúce zo základného predmetu činností a v rámci svojich možností sa zamerať aj 
na vykonávanie podnikateľskej činnosti. 
 

2. V súlade so svojím poslaním a zameraním vykonáva najmä tieto činnosti: 
II.  Základný predmet činnosti:  
a) správa  a evidencia zvereného a prenajatého majetku kultúrnych a športových 

zariadení vo vlastníctve zriaďovateľa 
b) prevádzkovanie kultúrnych a športových zariadení na území mesta 
c) prenájom nebytových priestorov v kultúrnych a športových zariadeniach  
d) organizovanie kultúrnych a športových podujatí 
e) prevádzkovanie mestského kúpaliska 
f) prevádzkovanie zimného štadióna 
g) plní úlohy kultúrne a výchovno - vzdelávacej činnosti 
h) organizovanie spoločenských záležitostí - privítanie detí, jubilanti a sobáše (Zbor pre 

občianske záležitosti)  
i) organizuje vystúpenia profesionálnych súborov, prehliadky a kultúrno-výchovné 

súťaže 
j) organizuje a zabezpečuje festivaly 
k) organizuje výstavy amatérskych a profesionálnych výtvarníkov a umelcov 
l) spolupracuje pri organizovaní mestských, kultúrnych a športových akcií 
m) prevádzkovanie kultúrnych domov( Prílepy, Chyzerovce) 
n) zabezpečuje premietanie filmov domácej a zahraničnej produkcie v kine a v amfiteátri 
o) zabezpečuje prevádzku knižnice 
p) organizuje besedy so spisovateľmi a odborné prednášky pre žiakov základných 

a stredných škôl 
q) zriaďuje súbory a krúžky, záujmové činnosti 
r )  organizuje spoločenské zábavy, diskotéky 
s ) zabezpečuje vykonávanie opráv a údržby zvereného alebo prenajatého majetku mesta  
 
II.        Podnikateľská činnosť: 
a) organizovanie kultúrnych a športových podujatí 
b) organizovanie spoločenských zábav a diskoték 
c) Prevádzkovanie športových zariadení 



d) Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu 
konzumáciu 

 
3. Svoje poslanie plní v spolupráci s miestnymi spoločenskými organizáciami, 

národnostnými kultúrnymi zväzmi, športovými organizáciami a klubmi, 
podnikateľskými subjektmi, školami, centrom voľného času, s cirkvami a ďalšími 
inštitúciami. 

 
 

V. 
Štatutárny orgán 

1. Štatutárnym orgánom  je riaditeľ, ktorého na návrh primátora mesta vymenúva a  
odvoláva Mestské zastupiteľstvo mesta Zlaté Moravce. 
2. Riaditeľ zastupuje organizáciu navonok a je oprávnený konať v jej mene vo všetkých 
veciach, týkajúcich sa jej činnosti v  súlade  so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
touto zriaďovacou listinou a v  súlade s uzneseniami Mestského zastupiteľstva v Zlatých 
Moravciach.  
3.Organizačnú štruktúru, náplň činností jednotlivých organizačných zložiek a vzájomné 
vzťahy medzi nimi upravuje organizačný poriadok organizácie, ktorý vydáva riaditeľ. 

 
 

VI. 
Vecné a finančné vymedzenie majetku 

1. Mestské stredisko kultúry a športu p.o. hospodári s  majetkom vo vlastníctve Mesta Zlaté 
Moravce, ktorý jej bol zverený na plnenie predmetu jej činnosti a s majetkom, ktorý 
nadobudla vlastnou činnosťou. Vo vzťahu k iným právnickým a fyzickým osobám vystupuje 
ako užívateľ tohto majetku. Hnuteľný majetok spravovaný organizáciou tvorí hmotný 
a nehmotný investičný majetok, drobný hmotný majetok a ďalší hnuteľný majetok vedený 
v účtovnej a operatívnej evidencii so stavom ku dňu vydania tejto zriaďovacej listiny. Súpis 
majetku a jeho hodnota sú je obsiahnuté v prílohe č. 1 tejto zriaďovacej listiny. 
2. Mestské stredisko kultúry a športu p.o. spravuje majetok v súlade so Zásadami 
hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce a vedie majetok vo svojej účtovnej 
a operatívnej evidencii.  
 
 

VII. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zriaďovacia listina bola schválená na ...... zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
v Zlatých Moravciach dňa ............, uznesením č. ..... 
2. Táto zriaďovacia listina nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2012. 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa  
 
 
     
         Ing. Peter Lednár, CSc. 
                        Primátor mesta 
 
 



Mesto Zlaté Moravce 
                               1.  mája 2 , 953 33 Zlaté Moravce 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
 

DODATOK č. 6 
 

k  
Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie 

 
Technické služby mesta Zlaté Moravce 

So sídlom: Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce 
 
 

Zriaďovateľ Mesto Zlaté Moravce  so sídlom 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 
00308676, zastúpené primátorom mesta Ing. Petrom Lednárom, CSc, podľa ustanovenia § 4 
ods. 3 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení 
neskorších predpisov a v  súlade s uznesením č. ..../2011 zo zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva  mesta Zlaté Moravce zo dňa  ............ 
 

rozhodol o zrušení príspevkovej organizácie: 
 

Technické služby mesta Zlaté Moravce, so sídlom: Bernolákova 59, 953 01 Zlaté 
Moravce, IČO: 00587168 

 
tak, že príspevková organizácia Technické služby mesta Zlaté Moravce, so sídlom: 
Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 00587168 sa zrušuje dňom 31.12.2011, pričom 
k jej zániku dochádza splynutím príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté 
Moravce, so sídlom: Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 00587168 a príspevkových 
organizácií Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik, Robotnícka 1, so 
sídlom: Sládkovičova 1, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 31410529 a Službyt Zlaté Moravce, 
mestský podnik, so sídlom: Radlinského 14, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 18047343 do 
novozriadenej príspevkovej organizácie s názvom Služby Mesta Zlaté Moravce p.o. so sídlom 
Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce, ktorá  je právnym nástupcom zrušovaných 
príspevkových organizácií s tým, že všetok majetok, všetky práva a povinnosti, ak z ich  
povahy  vyplýva, že sa vzťahujú na zrušené príspevkové organizácie, vrátane bankových 
účtov zriadených k prevádzkovaniu zrušených príspevkových organizácii, všetky pohľadávky 
a záväzky, ako aj tie, práva a povinnosti,  ktoré vyplývajú z pracovnoprávnych vzťahov, 
prejdú dňom 01.01.2012 na tohto právneho nástupcu – príspevkovú organizáciu s názvom 
Služby Mesta Zlaté Moravce p.o., so sídlom Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce. 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa ...... 
 
     
         Ing. Peter Lednár, CSc. 
                      Primátor mesta 
 
 



Mesto Zlaté Moravce 
                               1.  mája 2 , 953 33 Zlaté Moravce 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
 

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  
 
 

Zriaďovateľ Mesto Zlaté Moravce  so sídlom 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 
00308676, zastúpené primátorom mesta Ing. Petrom Lednárom, CSc, podľa ustanovenia § 4 
ods. 3 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení 
neskorších predpisov a v  súlade s uznesením č. ..../2011 zo zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva  mesta Zlaté Moravce zo dňa  ............ 
 

rozhodol o zrušení príspevkovej organizácie: 
 

Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik, Robotnícka 1,  
so sídlom: Sládkovičova 1, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 31410529  

 
tak, že príspevková organizácia Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik, 
Robotnícka 1, so sídlom: Sládkovičova 1, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 31410529 sa zrušuje 
dňom 31.12.2011, pričom k jej zániku dochádza splynutím príspevkovej organizácie 
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik, Robotnícka 1, so sídlom: 
Sládkovičova 1, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 31410529 a príspevkových organizácií Službyt 
Zlaté Moravce, mestský podnik, so sídlom: Radlinského 14, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 
18047343 a Technické služby mesta Zlaté Moravce, so sídlom: Bernolákova 59, 953 01 Zlaté 
Moravce, IČO: 00587168 do novozriadenej príspevkovej organizácie s názvom Služby Mesta 
Zlaté Moravce p.o. so sídlom Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce, ktorá  je právnym 
nástupcom zrušovaných príspevkových organizácií s tým, že všetok majetok, všetky práva 
a povinnosti, ak z ich  povahy  vyplýva, že sa vzťahujú na zrušené príspevkové organizácie, 
vrátane bankových účtov zriadených k prevádzkovaniu zrušených príspevkových organizácii, 
všetky pohľadávky a záväzky, ako aj tie, práva a povinnosti,  ktoré vyplývajú 
z pracovnoprávnych vzťahov, prejdú dňom 01.01.2012 na tohto právneho nástupcu – 
príspevkovú organizáciu s názvom Služby Mesta Zlaté Moravce p.o., so sídlom Bernolákova 
59, 953 01 Zlaté Moravce. 
 
V Zlatých Moravciach dňa ...... 
 
     
         Ing. Peter Lednár, CSc. 
                      Primátor mesta 

 
 



Mesto Zlaté Moravce 
                               1.  mája 2 , 953 33 Zlaté Moravce 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
 

DODATOK č. 2 
 

k  
Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie 

 
Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik, 

so sídlom: Radlinského 14, 953 01 Zlaté Moravce 
 
 

Zriaďovateľ Mesto Zlaté Moravce  so sídlom 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 
00308676, zastúpené primátorom mesta Ing. Petrom Lednárom, CSc, podľa ustanovenia § 4 
ods. 3 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení 
neskorších predpisov a v  súlade s uznesením č. ..../2011 zo zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva  mesta Zlaté Moravce zo dňa  ............ 
 

rozhodol o zrušení príspevkovej organizácie: 
 

Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik, so sídlom: Radlinského 14,  
953 01 Zlaté Moravce, IČO: 18047343  

 
tak, že príspevková organizácia Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik, so sídlom: 
Radlinského 14, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 18047343 sa zrušuje dňom 31.12.2011, pričom 
k jej zániku dochádza splynutím príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský 
podnik, so sídlom: Radlinského 14, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 18047343 a príspevkových 
organizácií Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik, Robotnícka 1, so 
sídlom: Sládkovičova 1, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 31410529 a Technické služby mesta 
Zlaté Moravce, so sídlom: Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 00587168 do 
novozriadenej príspevkovej organizácie s názvom Služby Mesta Zlaté Moravce p.o. so sídlom 
Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce, ktorá  je právnym nástupcom zrušovaných 
príspevkových organizácií s tým, že všetok majetok, všetky práva a povinnosti, ak z ich  
povahy  vyplýva, že sa vzťahujú na zrušené príspevkové organizácie, vrátane bankových 
účtov zriadených k prevádzkovaniu zrušených príspevkových organizácii, všetky pohľadávky 
a záväzky, ako aj tie, práva a povinnosti,  ktoré vyplývajú z pracovnoprávnych vzťahov, 
prejdú dňom 01.01.2012 na tohto právneho nástupcu – príspevkovú organizáciu s názvom 
Služby Mesta Zlaté Moravce p.o., so sídlom Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce. 
 
V Zlatých Moravciach dňa ...... 
 
     
         Ing. Peter Lednár, CSc. 
                      Primátor mesta 
 
 
 



Mesto Zlaté Moravce 
                               1.  mája 2 , 953 33 Zlaté Moravce 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
 

DODATOK č. 1 
 

k  
Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie 

 
Mestské kultúrne stredisko,  mestský podnik Zlaté Moravce,  

so sídlom: Nám A. Hlinku 1, 953 01 Zlaté Moravce 
 

Zriaďovateľ Mesto Zlaté Moravce  so sídlom 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 
00308676, zastúpené primátorom mesta Ing. Petrom Lednárom, CSc, podľa ustanovenia § 4 
ods. 3 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení 
neskorších predpisov a v  súlade s uznesením č. ..../2011 zo zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva  mesta Zlaté Moravce zo dňa  ............ 
 

rozhodol o zrušení príspevkovej organizácie: 
 

Mestské kultúrne stredisko,  mestský podnik Zlaté Moravce,  
so sídlom: Nám A. Hlinku 1, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 181412 

 
tak, že príspevková organizácia Mestské kultúrne stredisko,  mestský podnik Zlaté Moravce, 
so sídlom: Nám A. Hlinku 1, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 181412 sa zrušuje dňom 
31.12.2011, pričom k jej zániku dochádza splynutím príspevkovej organizácie Mestské 
kultúrne stredisko,  mestský podnik Zlaté Moravce, so sídlom: Nám A. Hlinku 1, 953 01 Zlaté 
Moravce, IČO: 181412 a príspevkovej organizácie Správa športových zariadení, mestský 
podnik,  so sídlom: Továrenská 46, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 37869639 do novozriadenej 
príspevkovej organizácie s názvom Mestské stredisko kultúry a športu p.o., so sídlom Nám A. 
Hlinku 1, 953 01 Zlaté Moravce, ktorá  je právnym nástupcom zrušovaných príspevkových 
organizácií s tým, že všetok majetok, všetky práva a povinnosti, ak z ich  povahy  vyplýva, že 
sa vzťahujú na zrušené príspevkové organizácie, vrátane bankových účtov zriadených 
k prevádzkovaniu zrušených príspevkových organizácii, všetky pohľadávky a záväzky, ako aj 
tie, práva a povinnosti,  ktoré vyplývajú z pracovnoprávnych vzťahov, prejdú dňom 
01.01.2012 na tohto právneho nástupcu – príspevkovú organizáciu s názvom Mestské 
stredisko kultúry a športu p.o., so sídlom Nám A. Hlinku 1, 953 01 Zlaté Moravce.  
 
V Zlatých Moravciach dňa ...... 
 
     
         Ing. Peter Lednár, CSc. 
                      Primátor mesta 
 
 
 
 
 



Mesto Zlaté Moravce 
                               1.  mája 2 , 953 33 Zlaté Moravce 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
 

DODATOK č. 1 
 

k  
Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie 

 
Správa športových zariadení, mestský podnik,  

 so sídlom: Továrenská 46, 953 01 Zlaté Moravce  
 

Zriaďovateľ Mesto Zlaté Moravce  so sídlom 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 
00308676, zastúpené primátorom mesta Ing. Petrom Lednárom, CSc, podľa ustanovenia § 4 
ods. 3 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení 
neskorších predpisov a v  súlade s uznesením č. ..../2011 zo zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva  mesta Zlaté Moravce zo dňa  ............ 
 

rozhodol o zrušení príspevkovej organizácie: 
 

Správa športových zariadení, mestský podnik,   
so sídlom: Továrenská 46, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 37869639  

 
tak, že príspevková organizácia Správa športových zariadení, mestský podnik,  so sídlom: 
Továrenská 46, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 37869639 sa zrušuje dňom 31.12.2011, pričom 
k jej zániku dochádza splynutím príspevkovej organizácie Správa športových zariadení, 
mestský podnik,  so sídlom: Továrenská 46, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 37869639 
a príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko,  mestský podnik Zlaté Moravce, so 
sídlom: Nám A. Hlinku 1, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 181412 do novozriadenej 
príspevkovej organizácie s názvom Mestské stredisko kultúry a športu p.o., so sídlom Nám A. 
Hlinku 1, 953 01 Zlaté Moravce, ktorá  je právnym nástupcom zrušovaných príspevkových 
organizácií s tým, že všetok majetok, všetky práva a povinnosti, ak z ich  povahy  vyplýva, že 
sa vzťahujú na zrušené príspevkové organizácie, vrátane bankových účtov zriadených 
k prevádzkovaniu zrušených príspevkových organizácii, všetky pohľadávky a záväzky, ako aj 
tie, práva a povinnosti,  ktoré vyplývajú z pracovnoprávnych vzťahov, prejdú dňom 
01.01.2012 na tohto právneho nástupcu – príspevkovú organizáciu s názvom Mestské 
stredisko kultúry a športu p.o., so sídlom Nám A. Hlinku 1, 953 01 Zlaté Moravce.  
 
V Zlatých Moravciach dňa ...... 
 
     
         Ing. Peter Lednár, CSc. 
                      Primátor mesta 
 


