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Primátor 
mesta Nitry 
    
                                                                                                                    Nitra  11. 6. 2009                                                         
 
 

 

P O Z V Á N K A 

 

V zmysle par. 12 ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších 
zmien a doplnkov  

z v o l á v a m 
 

27. zasadnutie  (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, ktoré sa uskutoční dňa 
 

25. júna 2009 o 8.00 h 
 

v zasadačke Mestského úradu v Nitre (č. dv. 118), Štefánikova tr. 60 
 
 

PROGRAM 
 

1. Otvorenie 
 

2. Voľba pracovných komisií 
 

3. Kontrola plnenia  uznesenia  Mestského  zastupiteľstva v Nitre č. 181/95-MZ zo  dňa              
14. 12. 1995 v bodoch a), b)      mat. č. 19 
 
Kontrola plnenia  uznesenia  Mestského  zastupiteľstva v Nitre č. 32/98-MZ zo  dňa                 
29. 1. 1998         mat. č. 20 

 
Kontrola plnenia  uznesenia  Mestského  zastupiteľstva v Nitre č. 11/2009-MZ zo  dňa          
29. 1. 2009         mat. č. 1364/09 

 
Kontrola plnenia  uznesenia  Mestského  zastupiteľstva v Nitre č. 130/2009-MZ zo  dňa      
7. 5. 2009         mat. č. 1460/09 

 
4. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly (NFK) vykázaných výkonov, nákladov 

a tržieb a.s. Veolia Transport Nitra v zmysle zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme za rok 
2008          mat. č. 1434/09 

 
5. Správa o výsledku kontroly náležitosti a oprávnenosti výmen bytov postavených s podporou 

štátu (ulíc Tokajská, Rýnska a ďalšie) s bytmi v iných mestských častiach  
         mat. č. 1426/09 
 

6. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 4/2009-NFK zameranej na vybrané 
príjmové a výdavkové položky hlavnej a podnikateľskej činnosti za rok 2008 v Mestských 
službách Nitra          mat. č. 1432/09 
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7. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 5/2009-NFK zameranej na kontrolu 

použitia bežného transferu na činnosť verejná zeleň v Mestských službách Nitra  
         mat. č. 1433/09 
 

8. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly platenia nájomného obyvateľmi nájomných 
bytov postavených s podporou štátu (byty na ul. Rýnska, Tokajská a ďalšie)  
         mat. č. 1459/09 
         

9. Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra MZ na II. polrok 2009  
         mat. č. 1467/09 

10. Návrh na vytvorenie Mestského sociálneho podniku    mat. č. 1466/09 
 

11. Návrh Dodatku č. 1 Organizačného poriadku Mestského úradu v Nitre  mat. č. 1468/09 
 

12. Návrh Dodatku č. 3 Poriadku odmeňovania Mesta Nitry   mat. č. 1469/09  
 

13. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta  Nitry na rok 2009 mat. č. 1463/09 
           
 

14. Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra na rok 2009  
          mat. č. 1462/09 
 

15. Návrh na vstup mesta Nitry do Nitrianskeho regionálneho združenia obcí ZMOS so sídlom 
vo Veľkom Cetíne        mat. č. 1472/09 
 

16. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 1/2009 o určení názvu ulice v časti 
mesta Párovské Háje       mat. č. 1250/09 
 

17. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 6/2009 o určení názvu ulice v časti 
mesta Chrenová         mat. č. 1412/09 
 

18. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 7/2009 o určení názvu ulice v časti 
mesta Staré Mesto        mat. č. 1413/09 
 

19. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 8/2009 o určení názvu ulice v časti 
mesta Janíkovce         mat. č. 1414/09 
 

20. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 9/2009 o určení názvu ulice v časti 
mesta Klokočina         mat. č. 1415/09 
 

21. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 10/2009 o určení názvu ulice v časti 
mesta Klokočina         mat. č. 1416/09 
 

22. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 11/2009 o určení názvu ulice v časti 
mesta Klokočina         mat. č. 1417/09 
 

23. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 12/2009 o určení názvu ulice v časti 
mesta Klokočina         mat. č. 1418/09 
 

24. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 13/2009 o určení názvu ulice v časti 
mesta Klokočina         mat. č. 1419/09 
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25. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 14/2009 o určení názvu ulice v časti 
mesta Klokočina         mat. č. 1420/09 
 

26. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 15/2009 o určení názvu ulice v časti 
mesta Klokočina         mat. č. 1421/09 
 

27. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 16/2009 o určení názvu ulice v časti 
mesta Horné Krškany       mat. č. 1422/09 
 

28. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 17/2009 o určení názvu ulice v časti 
mesta Mlynárce         mat. č. 1423/09 
 

29. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 18/2009 o určení názvu ulice v časti 
mesta Dražovce         mat. č. 1424/09 
 

30. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 19/2009 o zmene názvu ulice v časti 
mesta Klokočina         mat. č. 1465/09 
 

31. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 5/2009 o národných kultúrnych 
pamiatkach a pamätihodnostiach mesta Nitry    mat. č. 1436/09 
 

32. Návrh dodatku č. 5 k VZN č. 1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry v znení 
neskorších dodatkov        mat. č.  1437/09 
 

33. Návrh Dodatku č. 1 k VZN Mesta Nitry č. 21/2008 zo dňa 28. 8. 2008 o výške príspevku             
na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach 
a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry     mat. č. 1443/09 
 

34. Návrh Dodatku č. 2 k VZN mesta Nitry č. 1/2005 o poskytovaní finančných príspevkov            
na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (vrátane dodatku           
č. 1)         mat. č. 1445/09 

 
35. Návrh časových plánov zasadnutí stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre            

na II. polrok 2009         mat. č. 1429/09 
 

36. Návrh časového plánu zasadnutí Mestskej mediálnej rady v Nitre na rok 2009  
mat. č. 1485/09 

37. Návrh rozpisu použitia finančných prostriedkov na zabezpečenie opráv a skvalitnenie 
služieb v objektoch spravovaných SŠaRZ na rok 2009    mat. č. 1464/09 
 

38. Žiadosť Základnej školy kniežaťa Pribinu, A. Šulgana  1, Nitra o zaradenie Školského 
strediska záujmovej činnosti pri Základnej škole kniežaťa Pribinu, A. Šulgana 1, Nitra              
do siete škôl         mat. č.  1471/09 
 

39. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 67/2009-MZ zo dňa           
19. 3. 2009 (Roman Hudáč a METROPOLITEJ  s r. o.)   mat. č.  1452/09 
 

40. Návrh na prijatie daru pre Mesto Nitra (Ing. Emil Grofčík a spol., Farby, Laky, L&Š, s. r. o., 
IČO: 36 555 720)        mat. č.  1438/09 
 

41. Návrh na zámenu nehnuteľností za účelom realizácie rozšírenia cintorína v Dolných 
Krškanoch         mat. č.  1450/09 
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42. Návrh na majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností v kat. území Chrenová                 

(Ing. Dušan Konc)        mat. č.  1453/09 
 

43. Návrh na majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností v kat. území Nitra (Priemyselná ul. – 
prepojovacia komunikácia I/64 Novozámocká ul. s cestou III/05137 Dlhá ul.) 
         mat. č.  1457/09 
 

44. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (Nosian a spol.) 
         mat. č. 1427/09 
 

45. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Eva Lahučká, 
Novomeského 1, 949 11 Nitra)      mat. č. 1430/09 

 
46. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Ing. Michael Horák, 

Roľnícka 8, 949 05 Nitra)       mat. č. 1431/09 
 

47. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemky pod garážami 
ul. Na Predmostí a Parkové nábrežie)     mat. č.  1448/09 
 

48. Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitry do správy Správe športových 
a rekreačných zariadení mesta Nitry (Viacúčelové ihrisko „Prima areál“ Ždiarska ul.) 
         mat. č.  1439/09 
 

49. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Nataša Horniaková) 
     ;    mat. č.  1455/09 
 

50. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (Práčovne a čistiarne,             
s. r. o., Priemyselná ul. – prepojovacia komunikácia)   mat. č.  1449/09 
 

51. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Ing. Jana Budniková, 
Kraskova 7, 949 01  Nitra)       mat. č.  1454/09 
 

52. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (bývalá Materská škola 
na Špitálskej ul. 1 v Nitre)       mat. č.  1470/09 
 

53. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (Rímskokatolícka cirkev 
Biskupstvo Nitra IČO: 35 593 008)     mat. č.  1456/09 
 

54. Návrh na majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností v kat. území Nitra (JUDr. Bognerová 
- Priemyselná ul. - prepojovacia komunikácia I/64 Novozámocká ul. s cestou III/05137 Dlhá 
ul. )          mat. č. 1458/09 

 
55. Návrh na zámenu nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Nitry (Kupecká 16 v Nitre)  

mat. č.  1474/09 
 

56. Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitry do správy Správe športových 
a rekreačných zariadení mesta Nitry („Prima areál“ II. etapa -Ždiarska ul.) 
         mat. č.  1440/09 
 

57. Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitry do správy Správe športových 
a rekreačných zariadení mesta Nitry (Detské ihrisko „Prima areál“ Ždiarska ul.) 
         mat. č.  1441/09 



 5 

 
58. Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitry do správy Správe športových 

a rekreačných zariadení mesta Nitry (Viacúčelové ihrisko – areál Kultúrneho domu 
Janíkovce)         mat. č.  1442/09 
 

59. Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitry na výkon správy Službytu Nitra,  
s. r. o. – Orechov Dvor – 28 b. j. nižší štandard – nájomné byty  mat. č.  1444/09 
 

60. Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitry do správy Správe zariadení 
sociálnych služieb v Nitre (býv. Azylový dom pre bezdomovcov – kotolňa, sklad, pozemky)
         mat. č.  1447/09 

  
61. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (RNDr. Marcela Žáková 

Lekáreň u SV. Rafaela, zdrav. potreby, Štefánikova 34, Nitra; Štefan Kubovčík, 
Hornozoborská 97, Nitra; Správcovská spoločnosť Nitra, s. r. o., Pod Zlatým brehom 41, 
Nitra)         mat. č. 1477/09 

 
62. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry ( Kupecká č.10 ) 

         mat. č. 1478/09 
 

63. Návrh Zmluvy o prevádzkovaní č. 43/05/03746/09 a Dodatku č. 1 k tejto zmluve 
(Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Nitra)   mat. č. 1479/09 

 
64. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 74/2007-MZ zo dňa 22. 3. 2007 

(Zabezpečenie finančných prostriedkov na výstavbu nájomných bytov „Mlynárce – Diely 
III. stavba Nitra – obytný súbor  bytové domy C 103 – 48 b. j. a C 301 – 34 b. j. + IS a TV“ 
v majetku Mesta Nitra)        mat. č. 1435/09 

 
65. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 57/2009-MZ zo dňa 19. 3. 

2009 (Ing. arch. Michal Borguľa, PhD.)     mat. č. 1306/09-1 
 

66. Návrh na odpredaj bytov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu                    
a pozemku         mat. č. 1461/09 
 

67. Interpelácie 
 

68. Diskusia 
 

69. Návrh na uznesenie 
 

70. Záver 
 

            

      Jozef  D v o n č ,  v. r.  

 

Poznámka: 

Dovoľujem si Vám oznámiť, že dňa 25. 6. 2009 o 13.00 h sa uskutoční v obradnej miestnosti 
mestského úradu slávnostný akt udelenia Ceny primátora Mesta Nitry Ing. arch. Vladimírovi 
Dedečkovi za významný prínos a celoživotné pôsobenie v oblasti architektúry.   



                                         N á v r h  
                                         Všeobecne záväzného nariadenia  
   Mesta Nitry č. 1/2009 o určení názvu ulice v časti mesta Párovské Háje 
 
 
          Mestské zastupiteľstvo v Nitre v zmysle § 6 a § 11 ods.  4 písm. g) zákona  
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 
a § 2b ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov 
                                               sa   u z n i e s l o  
                         na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia:  
                             

                                            § 1 
                                          Úvodné ustanovenia 
          Toto Všeobecne záväzné nariadenie upravuje určenie názvu ulici v časti  
mesta Párovské Háje. 

                                             § 2 
 
Ulica sa nachádza v katastrálnom území Párovské Háje, v časti mesta Párovské 
Háje. Novovzniknutá ulica je ľavou odbočkou  z ulice Stromová.  
 
            Ulici sa určuje názov:    ,,Veterná“ 
           
          Súčasťou tohto všeobecne záväzného nariadenia  je mapová príloha časti  
územia, v ktorom sa ulica  nachádza.  
 

                                              § 3 
                                         Záverečné ustanovenia 
 
           Mestské  zastupiteľstvo  v Nitre  sa  uznieslo  na  vydaní  Všeobecne  
záväzného nariadenia č.1/2009 o určení názvu ulice v časti mesta Párovské Háje 
dňa ....................... a toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  
15–tym dňom  od  vyvesenia  na úradnej  tabuli  Mestského úradu v Nitre, 
t. j. ......................... .   
 
 
 
           Jozef   Dvonč      Ľubomír Martinka 
     primátor mesta Nitry                        prednosta Mestského úradu v Nitre   
 
                     
 





M e s t s k ý  ú r a d  v  N i t r e 
 
 
 
                                                                                               V  Nitre, dňa: 09.06.2009  

                                                                                               Číslo materiálu: 1306/09-1 
M e s t s k é m u   z a s t u p i t e ľ s t v u  
v N i t r e                                                                        
 
 
 
K bodu: Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 57/2009-MZ   
              zo dňa 19.03.2009 ( Ing. arch. Michal Borguľa PhD.) 
 
 
          
 
 
Predkladá:                                                                     Návrh na uznesenie: 
Jozef Dvonč                                                                  „ na osobitnej strane” 
primátor Mesta Nitry 
                                                                                                  
 
 
 
 
 
Spracovala: 
Ing. Mária Foltýnová 
referent majetkoprávneho 
usporiadania 
 
 
 
 
 
Napísala: 
Ing. Mária Foltýnová 
referent majetkoprávneho 
usporiadania 
 
 
Prizvať: 
     - 
                                            
                                                                                           ____________________ 
                                                                                              podpis predkladateľa 
   
 
  



  Návrh na uznesenie: 
 
  Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
  p r e r o k o v a l o 

návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 57/2009 – MZ zo dňa  
19.03.2009 (Ing. arch. Michal Borguľa PhD. )  
 
s ch v a ľ u j e 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 57/2009-MZ zo dňa 19.03.2009 
nasledovne:    

    - v schvaľovacej časti uznesenia sa vypúšťa znenie:      
      „za cenu 66,39 €/m2 (2 000,-Sk/m2, kurz 1 € = 30,1260 Sk) + DPH“ 
      a nahrádza sa znením: 
      „za cenu 16,60 €/m2   (500,- Sk/m2 , kurz 1 € = 30,1260 Sk) + DPH s tým, že náklady 

spojené s vkladom do katastra nehnuteľností uhradí kupujúci“                                                                  
 

- v ukladacej časti sa vypúšťa znenie: 
      „T: 31.05.2009“ 
      a nahrádza sa znením 
      „T: 31.07.2009“ 
 
 - v určovacej časti sa vypúšťa znenie: 
   „ T: 31.07.2009“ 
      a nahrádza sa znením 
     „ T: 30.09.2009“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 



Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 57/2009-MZ zo 
dňa 19.03.2009 (Ing. arch. Michal Borguľa PhD. ) 

 
          

 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre na 25. riadnom zasadnutí dňa 19.03.2009 uznesením č. 
57/2009-MZ  
prerokovalo 
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Ing. arch. Michal Borguľa, 
PhD.) 
schválilo 
odpredaj pozemku v kat. území Horné Krškany parc. č. 49/2 – záhrada o výmere 182 m2 z 
vlastníctva Mesta Nitry pre Ing. arch. Michala Borguľu PhD., bytom Novozámocká 29, Nitra 

za cenu 66,39 €/m2; (2000 Sk/m2; kurz 1 €= 30,1260 Sk) + DPH 

 
Žiadateľ listom zo dňa 03.04.2009 požiadal o prehodnotenie sumy za 1m2 pozemku nakoľko 
sa jedná o územie v ochrannom pásme kafilérie a bez kompletnej technickej infraštruktúry. 
Jedná sa o pozemok, ktorým prechádzalo staré koryto  rieky Nitry, jednalo sa o preliačené 
územie, kde sa zlievali povrchové vody z priľahlého okolia. Postupne sám žiadateľ na 
predmetnú plochu musel naviesť 20 nákladných aut zeminy na vyrovnanie daného územia. 
Taktiež pozemok slúži ako prístup na záhradu z ulice Športová. Podľa žiadateľa sa jedná 
o predzáhradku. 
Predseda VMČ č. 1, p. Bečica vykonal osobnú obhliadku a súhlasí s vyjadrením žiadateľa. 
 
Komisia mestského zastupiteľstva v Nitre pre podnikateľskú činnosť a správu majetku: 
na zasadnutí konanom dňa 06.04.2009  prehodnotila sumu za m2 pozemku a uznesením          
č. 111/2009 odporúča odpredaj nehnuteľnosti za 10 €/m2 + DPH 
    
Na základe požiadavky Ing. arch. Michala Borguľu PhD. predkladáme na rokovanie mestskej 
rady návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 57/2009-MZ zo dňa 
19.03.2009 (Ing. arch. Michal Borguľa PhD.), zmena sa bude týkať výšky ceny za m2 a to 
nasledovne:    

     - v schvaľovacej časti uznesenia sa vypúšťa znenie:      
       „za cenu 66,39 €/m2 (2 000,-Sk/ m2, kurz 1 € = 30,1260 Sk) + DPH 
       a nahrádza sa znením: 

     „za cenu ........ €/m2   (........,- Sk/m2 , kurz 1 € = 30,1260 Sk) + DPH                                                                    
- v ukladacej časti sa vypúšťa znenie: 

      „T: 31.05.2009“ 
      a nahrádza sa znením 
      „T: 31.07.2009“ 
 - v určovacej časti sa vypúšťa znenie: 
   „ T: 31.07.2009“ 
      a nahrádza sa znením 
     „ T: 30.09.2009“ 
  

Mestská rada v Nitre  na svojom zasadnutí konanom dňa 19.05.2009 prerokovala návrh na 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 57/2009-MZ zo dňa 19.03.2009 (Ing. 
arch. Michal Borguľa, PhD.) a uznesením č. 213/2009-MR odporúča 
 
 



schváliť 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 57/2009-MZ zo dňa 19.03.2009 
nasledovne:    

  - v schvaľovacej časti uznesenia sa vypúšťa znenie:      
      „za cenu 66,39 €/m2 (2 000,-Sk/m2, kurz 1 € = 30,1260 Sk) + DPH“ 
      a nahrádza sa znením: 
      „za cenu 16,60 €/m2   (500,- Sk/m2 , kurz 1 € = 30,1260 Sk) + DPH s tým, že náklady 

spojené s vkladom do katastra nehnuteľností uhradí kupujúci“                                                                  
- v ukladacej časti sa vypúšťa znenie: 

      „T: 31.05.2009“ 
      a nahrádza sa znením 
      „T: 31.07.2009“ 
 - v určovacej časti sa vypúšťa znenie: 
   „ T: 31.07.2009“ 
      a nahrádza sa znením 
     „ T: 30.09.2009“ 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
  



                                         N á v r h  
                                         Všeobecne záväzného nariadenia  
   Mesta Nitry č. 6/2009 o určení názvu ulice v časti mesta Chrenová 
 
 
          Mestské zastupiteľstvo v Nitre v zmysle § 6 a § 11 ods.  4 písm. g) zákona  
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 
a § 2b ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov 
                                               sa   u z n i e s l o  
                         na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia:  
                             

                                            § 1 
 
                                          Úvodné ustanovenia 
 
         Toto Všeobecne záväzné nariadenie upravuje určenie názvu ulici v časti  
mesta Chrenová. 

                                             § 2 
 
   Novovzniknutá ulica sa nachádza v katastrálnom území Mikov Dvor, v časti 
mesta Chrenová,  je prvou pravou  odbočkou  z ulice Sadová.  
 
            Ulici sa určuje názov:    ,,Gazdovská“ 
           
          Súčasťou tohto všeobecne záväzného nariadenia  je mapová príloha časti  
územia, v ktorom sa ulica  nachádza.  

                                              § 3 
 
                                         Záverečné ustanovenia 
 
           Mestské  zastupiteľstvo  v Nitre  sa  uznieslo  na  vydaní  Všeobecne  
záväzného nariadenia č. 6/2009 o určení  názvu ulice v časti mesta Chrenová,  
dňa ....................... a toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  
15–tym dňom  od  vyvesenia  na úradnej  tabuli  Mestského úradu v Nitre, 
t. j. ......................... .   
 
 
 
 
           Jozef   Dvonč      Ľubomír Martinka 
     primátor mesta Nitry                        prednosta Mestského úradu v  





                                         N á v r h  
                                         Všeobecne záväzného nariadenia  
   Mesta Nitry č. 7/2009 o určení názvu ulice v časti mesta Staré Mesto 
 
 
          Mestské zastupiteľstvo v Nitre v zmysle § 6 a § 11 ods.  4 písm. g) zákona  
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 
a § 2b ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov 
                                               sa   u z n i e s l o  
                         na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia:  
                             

                                            § 1 
                                          Úvodné ustanovenia 
 
         Toto Všeobecne záväzné nariadenie upravuje určenie názvu ulici v časti  
mesta Staré Mesto. 

                                             § 2 
 
   Novovzniknutá ulica sa nachádza v katastrálnom území Nitra, v časti mesta 
Staré Mesto, je ľavou  odbočkou z ulice Novozámocká, pred ulicou  Súľovská.  
 
            Ulici sa určuje názov:    ,,Ulica Ľuda Ondrejova“ 
           
          Súčasťou tohto všeobecne záväzného nariadenia  je mapová príloha časti  
územia, v ktorom sa ulica  nachádza.  

                                              § 3 
 
                                         Záverečné ustanovenia 
 
           Mestské  zastupiteľstvo  v Nitre  sa  uznieslo  na  vydaní  Všeobecne  
záväzného nariadenia č. 7/2009 o určení  názvu ulice v časti mesta Staré Mesto,  
dňa ....................... a toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  
15–tym dňom  od  vyvesenia  na úradnej  tabuli  Mestského úradu v Nitre, 
t. j. ......................... .   
 
 
 
 
           Jozef   Dvonč      Ľubomír Martinka 
     primátor mesta Nitry                        prednosta Mestského úradu v Nitre              
 





 

                                         N á v r h  
                                         Všeobecne záväzného nariadenia  
   Mesta Nitry č. 8/2009 o určení názvu ulice v časti mesta Janíkovce 
 
 
          Mestské zastupiteľstvo v Nitre v zmysle § 6 a § 11 ods.  4 písm. g) zákona  
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 
a § 2b ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov 
                                               sa   u z n i e s l o  
                         na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia:  
                             

                                            § 1 
                                          Úvodné ustanovenia 
 
          Toto Všeobecne záväzné nariadenie upravuje určenie názvu ulici v časti  
mesta Janíkovce. 

                                             § 2 
 
   Novovzniknutá ulica sa nachádza v katastrálnom území Veľké Janíkovce, 
v časti mesta Janíkovce, je ľavou odbočkou z ulice Rabčekova.  
 
 
                      Ulici sa určuje názov:  ,,Jozefa Cígera Hronského“ 
           
       Súčasťou tohto všeobecne záväzného nariadenia  je mapová príloha časti  
územia, v ktorom sa ulica  nachádza.  
 

                                              § 3 
                                         Záverečné ustanovenia 
 
           Mestské  zastupiteľstvo  v Nitre  sa  uznieslo  na  vydaní  Všeobecne  
záväzného nariadenia č.8/2009 o určení  názvu ulice v časti mesta Janíkovce,  
dňa ....................... a toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  
15–tym dňom  od  vyvesenia  na úradnej  tabuli  Mestského úradu v Nitre, 
t. j. ......................... .   
 
 
 
           Jozef   Dvonč      Ľubomír Martinka 
     primátor mesta Nitry                        prednosta Mestského úradu v Nitre         





 
              
                     
 
                                                             
      

                                         N á v r h  
                                         Všeobecne záväzného nariadenia  
   Mesta Nitry č. 9/2009 o určení názvu ulice v časti mesta Klokočina 
 
          Mestské zastupiteľstvo v Nitre v zmysle § 6 a § 11 ods.  4 písm. g) zákona  
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 
a § 2b ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov 
                                               sa   u z n i e s l o  
                         na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia:                              

                                            § 1 
                                          Úvodné ustanovenia 
          Toto Všeobecne záväzné nariadenie upravuje určenie názvu ulici v časti  
mesta Klokočina 

                                             § 2 
         Novovzniknutá ulica sa nachádza v katastrálnom území Nitra, v časti mesta 
Klokočina, je prvá ľavá odbočka z ulice Šúdolská. Je rovnobežná s novovzniknutou 
nepomenovanou ulicou. Nachádza sa medzi ulicami Hviezdoslavovou triedou 
a novovzniknutou  nepomenovanou ulicou.  
 
            Ulici sa určuje názov:    ,, Na lúkach “ 
           
          Súčasťou tohto všeobecne záväzného nariadenia  je mapová príloha časti  
územia, v ktorom sa ulica  nachádza.  

                                              § 3 
                                         Záverečné ustanovenia 
           Mestské  zastupiteľstvo  v Nitre  sa  uznieslo  na  vydaní  Všeobecne  
záväzného nariadenia č. 9/2009 o určení  názvu ulice v časti mesta Klokočina,  
dňa ....................... a toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  
15–tym dňom  od  vyvesenia  na úradnej  tabuli  Mestského úradu v Nitre, 
t. j. ......................... .   
 
 
           Jozef   Dvonč      Ľubomír Martinka 
     primátor mesta Nitry                        prednosta Mestského úradu v Nitre         





      
 
                                                                                  
     

                                         N á v r h  
                                         Všeobecne záväzného nariadenia  
   Mesta Nitry č. 10/2009 o určení názvu ulice v časti mesta Klokočina 
 
          Mestské zastupiteľstvo v Nitre v zmysle § 6 a § 11 ods.  4 písm. g) zákona  
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 
a § 2b ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov 
                                               sa   u z n i e s l o  
                         na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia:                              

                                            § 1 
                                          Úvodné ustanovenia 
          Toto Všeobecne záväzné nariadenie upravuje určenie názvu ulici v časti  
mesta Klokočina 

                                             § 2 
Novovzniknutá ulica sa nachádza v katastrálnom území Nitra, v časti mesta 

Klokočina, je druhá ľavá odbočka z ulice Šúdolská. Je rovnobežná s novovzniknutou 
nepomenovanou ulicou. Nachádza sa medzi dvomi novovzniknutými nepomenovanými 
ulicami.  
 
            Ulici sa určuje názov:    ,, Na stráni “ 
           
          Súčasťou tohto všeobecne záväzného nariadenia  je mapová príloha časti  
územia, v ktorom sa ulica  nachádza.  

                                              § 3 
                                         Záverečné ustanovenia 
 
           Mestské  zastupiteľstvo  v Nitre  sa  uznieslo  na  vydaní  Všeobecne  
záväzného nariadenia č. 10/2009 o určení  názvu ulice v časti mesta Klokočina,  
dňa ....................... a toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  
15–tym dňom  od  vyvesenia  na úradnej  tabuli  Mestského úradu v Nitre, 
t. j. ......................... .   
 
 
 
           Jozef   Dvonč      Ľubomír Martinka 
     primátor mesta Nitry                        prednosta Mestského úradu v Nitre         





 
 
                   
  

                                         N á v r h  
                                         Všeobecne záväzného nariadenia  
   Mesta Nitry č. 11/2009 o určení názvu ulice v časti mesta Klokočina 
 
 
          Mestské zastupiteľstvo v Nitre v zmysle § 6 a § 11 ods.  4 písm. g) zákona  
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 
a § 2b ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov 
                                               sa   u z n i e s l o  
                         na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia:  
                             

                                            § 1 
                                          Úvodné ustanovenia 
          Toto Všeobecne záväzné nariadenie upravuje určenie názvu ulici v časti  
mesta Klokočina 

                                             § 2 
Novovzniknutá ulica sa nachádza v katastrálnom území Nitra, v časti mesta 

Klokočina, je tretia ľavá odbočka z ulice Šúdolská. Je rovnobežná s novovzniknutou 
nepomenovanou ulicou. Nachádza sa medzi dvomi novovzniknutými nepomenovanými  
ulicami.  
 
            Ulici sa určuje názov:    ,, Šalviová “ 
           
          Súčasťou tohto všeobecne záväzného nariadenia  je mapová príloha časti  
územia, v ktorom sa ulica  nachádza.  

                                              § 3 
                                         Záverečné ustanovenia 
 
           Mestské  zastupiteľstvo  v Nitre  sa  uznieslo  na  vydaní  Všeobecne  
záväzného nariadenia č. 11/2009 o určení  názvu ulice v časti mesta Klokočina,  
dňa ....................... a toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  
15–tym dňom  od  vyvesenia  na úradnej  tabuli  Mestského úradu v Nitre, 
t. j. ......................... .  
  
 
           Jozef   Dvonč      Ľubomír Martinka 
     primátor mesta Nitry                        prednosta Mestského úradu v Nitre         





                                
                                                               
       

                                         N á v r h  
                                         Všeobecne záväzného nariadenia  
   Mesta Nitry č. 12/2009 o určení názvu ulice v časti mesta Klokočina 
 
 
          Mestské zastupiteľstvo v Nitre v zmysle § 6 a § 11 ods.  4 písm. g) zákona  
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 
a § 2b ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov 
                                               sa   u z n i e s l o  
                         na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia:  
                             

                                            § 1 
                                          Úvodné ustanovenia 
          Toto Všeobecne záväzné nariadenie upravuje určenie názvu ulici v časti  
mesta Klokočina 

                                             § 2 
Novovzniknutá ulica sa nachádza v katastrálnom území Nitra, v časti mesta 

Klokočina, medzi ulicami Hviezdoslavova trieda a ulicou Antona Točíka.  
 
            Ulici sa určuje názov:    ,, Púpavová “ 
           
          Súčasťou tohto všeobecne záväzného nariadenia  je mapová príloha časti  
územia, v ktorom sa ulica  nachádza.  

                                              § 3 
                                         Záverečné ustanovenia 
 
           Mestské  zastupiteľstvo  v Nitre  sa  uznieslo  na  vydaní  Všeobecne  
záväzného nariadenia č. 12/2009 o určení  názvu ulice v časti mesta Klokočina,  
dňa ....................... a toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  
15–tym dňom  od  vyvesenia  na úradnej  tabuli  Mestského úradu v Nitre, 
t. j. ......................... .   
 
 
 
           Jozef   Dvonč      Ľubomír Martinka 
     primátor mesta Nitry                        prednosta Mestského úradu v Nitre         





 
         
 
 
  

                                         N á v r h  
                                         Všeobecne záväzného nariadenia  
   Mesta Nitry č. 13/2009 o určení názvu ulice v časti mesta Klokočina 
 
 
 
          Mestské zastupiteľstvo v Nitre v zmysle § 6 a § 11 ods.  4 písm. g) zákona  
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 
a § 2b ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov 
                                               sa   u z n i e s l o  
                         na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia:                              

                                            § 1 
                                          Úvodné ustanovenia 
          Toto Všeobecne záväzné nariadenie upravuje určenie názvu ulici v časti  
mesta Klokočina 

                                             § 2 
          Novovzniknutá ulica sa nachádza v katastrálnom území Nitra, v časti mesta 
Klokočina, je ľavou odbočkou z ulice Šúdolská. Nachádza sa pred ulicou Pažitná, 
s ktorou je rovnobežná.  
 
            Ulici sa určuje názov:    ,, Podbeľová “ 
           
          Súčasťou tohto všeobecne záväzného nariadenia  je mapová príloha časti  
územia, v ktorom sa ulica  nachádza.  

                                              § 3 
                                         Záverečné ustanovenia 
 
           Mestské  zastupiteľstvo  v Nitre  sa  uznieslo  na  vydaní  Všeobecne  
záväzného nariadenia č. 13/2009 o určení  názvu ulice v časti mesta Klokočina,  
dňa ....................... a toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  
15–tym dňom  od  vyvesenia  na úradnej  tabuli  Mestského úradu v Nitre, 
t. j. ......................... .  
 
           Jozef   Dvonč      Ľubomír Martinka 
     primátor mesta Nitry                        prednosta Mestského úradu v Nitre         
 





N á v r h 
Všeobecne záväzného nariadenia 

Mesta Nitry č. 14/2009 o určení názvu ulice v časti mesta Klokočina 
 
 

          Mestské zastupiteľstvo v Nitre v zmysle § 6 a § 11 ods.  4 písm. g) zákona  
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 
a § 2b ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov 
                                               sa   u z n i e s l o  
                         na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia:  
                             

                                            § 1 
                                          Úvodné ustanovenia 
          Toto Všeobecne záväzné nariadenie upravuje určenie názvu ulici v časti  
mesta Klokočina. 

                                             § 2 
 
Novovzniknutá ulica sa nachádza v katastrálnom území Nitra, v časti mesta  

Klokočina je rovnobežná s ulicou Šúdolská a je označovaná ako   
,, Lokalita Šúdolská I“. 
 
 
            Ulici sa určuje názov:    ,, Langova“ 
           
          Súčasťou tohto všeobecne záväzného nariadenia  je mapová príloha časti  
územia, v ktorom sa ulica  nachádza.  
 

                                              § 3 
                                         Záverečné ustanovenia 
 
           Mestské  zastupiteľstvo  v Nitre  sa  uznieslo  na  vydaní  Všeobecne  
záväzného nariadenia č. 14/2009 o určení  názvu ulice v časti mesta Klokočina,  
dňa ....................... a toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  
15–tym dňom  od  vyvesenia  na úradnej  tabuli  Mestského úradu v Nitre, 
t. j. ......................... .   
 
 
 
           Jozef   Dvonč      Ľubomír Martinka 
     primátor mesta Nitry                        prednosta Mestského úradu v Nitre         
 





 

                                         N á v r h  
                                         Všeobecne záväzného nariadenia  
   Mesta Nitry č. 15/2009 o určení názvu ulice v časti mesta Klokočina 
 
 
          Mestské zastupiteľstvo v Nitre v zmysle § 6 a § 11 ods.  4 písm. g) zákona  
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 
a § 2b ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov 
                                               sa   u z n i e s l o  
                         na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia:  
                             

                                            § 1 
                                          Úvodné ustanovenia 
          Toto Všeobecne záväzné nariadenie upravuje určenie názvu ulici v časti  
mesta Klokočina. 

                                             § 2 
Novovzniknutá ulica sa nachádza v katastrálnom území Nitra, v časti mesta 

Klokočina. Novovzniknutá ulica je rovnobežná s ulicou Šúdolská a s  nepomenovanou 
novovzniknutou ulicou, je označovaná  ako ,,Lokalita Šúdolská II“. 
 
            Ulici sa určuje názov:    ,, Braunerova“ 
           
          Súčasťou tohto všeobecne záväzného nariadenia  je mapová príloha časti  
územia, v ktorom sa ulica  nachádza.  
 

                                              § 3 
                                         Záverečné ustanovenia 
 
           Mestské  zastupiteľstvo  v Nitre  sa  uznieslo  na  vydaní  Všeobecne  
záväzného nariadenia č. 15/2009 o určení  názvu ulice v časti mesta Klokočina,  
dňa ....................... a toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  
15–tým dňom  od  vyvesenia  na úradnej  tabuli  Mestského úradu v Nitre, 
t. j. ......................... .   
 
 
 
           Jozef   Dvonč      Ľubomír Martinka 
     primátor mesta Nitry                        prednosta Mestského úradu v Nitre         
 





                                        N á v r h  
                                         Všeobecne záväzného nariadenia  
   Mesta Nitry č. 16/2009 o určení názvu ulice v časti mesta Horné Krškany 
 
 
          Mestské zastupiteľstvo v Nitre v zmysle § 6 a § 11 ods.  4 písm. g) zákona  
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 
a § 2b ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov 
                                               sa   u z n i e s l o  
                         na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia:  
                             

                                            § 1 
                                          Úvodné ustanovenia 
          Toto Všeobecne záväzné nariadenie upravuje určenie názvu ulici v časti  
mesta Horné Krškany. 

                                             § 2 
Ulica sa nachádza v katastrálnom území Horné Krškany, v časti mesta Horné  

Krškany. Novovzniknutá ulica je pravou odbočkou z ulice Zimná, nachádza sa na pravej 
strane ulice Borovicovej, s ktorou je  rovnobežná. 

 
            Ulici sa určuje názov:    ,, Na Katruši “ 
           
          Súčasťou tohto všeobecne záväzného nariadenia  je mapová príloha časti  
územia, v ktorom sa ulica  nachádza.  
 

                                              § 3 
                                         Záverečné ustanovenia 
 
           Mestské  zastupiteľstvo  v Nitre  sa  uznieslo  na  vydaní  Všeobecne  
záväzného nariadenia č. 16/2009 o určení  názvu ulice v časti mesta Horné Krškany,  
dňa ....................... a toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  
15–tym dňom  od  vyvesenia  na úradnej  tabuli  Mestského úradu v Nitre, 
t. j. ......................... .   
 
 
 
           Jozef   Dvonč      Ľubomír Martinka 
     primátor mesta Nitry                        prednosta Mestského úradu v Nitre         
 
 





 

                                         N á v r h  
                                         Všeobecne záväzného nariadenia  
   Mesta Nitry č. 18/2009 o určení názvu ulice v časti mesta Mlynárce 
 
 
          Mestské zastupiteľstvo v Nitre v zmysle § 6 a § 11 ods.  4 písm. g) zákona  
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 
a § 2b ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov 
                                               sa   u z n i e s l o  
                         na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia:  
                             

                                            § 1 
                                          Úvodné ustanovenia 
          Toto Všeobecne záväzné nariadenie upravuje určenie názvu ulici v časti  
mesta Mlynárce. 

                                             § 2 
Ulica sa nachádza v katastrálnom území Mlynárce, v časti mesta Mlynárce. 

Novovzniknutá ulica je druhou ľavou odbočkou z ulice Dolné Hony nachádzajúca sa 
v priemyselnom parku.  
            Ulici sa určuje názov:    ,, Na Pasienkoch “ 
           
          Súčasťou tohto všeobecne záväzného nariadenia  je mapová príloha časti  
územia, v ktorom sa ulica  nachádza.  
 

                                              § 3 
                                         Záverečné ustanovenia 
 
           Mestské  zastupiteľstvo  v Nitre  sa  uznieslo  na  vydaní  Všeobecne  
záväzného nariadenia č. 18/2009 o určení  názvu ulice v časti mesta Mlynárce,  
dňa ....................... a toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  
15–tym dňom  od  vyvesenia  na úradnej  tabuli  Mestského úradu v Nitre, 
t. j. ......................... .   
 
 
 
           Jozef   Dvonč      Ľubomír Martinka 
     primátor mesta Nitry                        prednosta Mestského úradu v Nitre         
 
 





 

                                         N á v r h  
                                         Všeobecne záväzného nariadenia  
   Mesta Nitry č. 18/2009 o určení názvu ulice v časti mesta Dražovce 
 
 
          Mestské zastupiteľstvo v Nitre v zmysle § 6 a § 11 ods.  4 písm. g) zákona  
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 
a § 2b ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov 
                                               sa   u z n i e s l o  
                         na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia:  
                             

                                            § 1 
                                          Úvodné ustanovenia 
          Toto Všeobecne záväzné nariadenie upravuje určenie názvu ulici v časti  
mesta Dražovce. 

                                             § 2 
Ulica sa nachádza v katastrálnom území Dražovce, v časti mesta Dražovce. 

Novovzniknutá ulica je prvou ľavou odbočkou z ulice Dolné Hony, ktorá sa nachádza  
v priemyselnom parku.  
            Ulici sa určuje názov:    ,, Pri Jelšine“ 
           
          Súčasťou tohto všeobecne záväzného nariadenia  je mapová príloha časti  
územia, v ktorom sa ulica  nachádza.  
 

                                              § 3 
                                         Záverečné ustanovenia 
 
           Mestské  zastupiteľstvo  v Nitre  sa  uznieslo  na  vydaní  Všeobecne  
záväzného nariadenia č. 18/2009 o určení  názvu ulice v časti mesta Dražovce,  
dňa ....................... a toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  
15–tym dňom  od  vyvesenia  na úradnej  tabuli  Mestského úradu v Nitre, 
t. j. ......................... .   
 
 
 
           Jozef   Dvonč      Ľubomír Martinka 
     primátor mesta Nitry                        prednosta Mestského úradu v Nitre         
 
 





 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre – útvar hlavného kontrolóra 

 
 
                                                                                     V Nitre: 5.6.2009 

                                                                                     Číslo materiálu: 1426/09 
Mestské zastupiteľstvo 
 
v Nitre 
 
 
K bodu: 
Správa o výsledku kontroly náležitosti a oprávnenosti výmen bytov postavených 
s podporou štátu ( ulíc Tokajská, Rýnska a ďalšie ) s bytmi v iných mestských 
častiach. 
 
 
 
 
 
 
Predkladá:                                                              Návrh na uznesenie: 
Ing.František Halmo 
hlavný kontrolór                                                      Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
                                                                                p r e r o k o v a l o 
 
 
 
Spracovala:                                                            Správu o výsledku kontroly 
Ing.Beáta Beniková                                                náležitosti a oprávnenosti výmen 
referent kontroly                                                     bytov postavených s podporou 
                                                                                štátu ( ul. Tokajská, Rýnska a 
                                                                                ďalšie) s bytmi v iných mestských  
                                                                                častiach                                                                               
                                                                                                                                                                      
 
                                                                                b e r i e   n a   v e d o m i e 
                                                                      
                                                                               správu o výsledku kontroly 
Napísala: 
Ing.Beáta Beniková                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
referent kontroly                                                                                                                                                                                                                                         
 
 
    
 
 
                                                                        ...................................................  
                                                                                   podpis predkladateľa      



               Mestské zastupiteľstvo v Nitre – útvar hlavného kontrolóra 
 
 
                                                          
                                                             S p r á v a 
                                       o výsledku z vykonanej kontroly . 
 
 
 
                 Na základe plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2009 a poverenia hlavného 
kontrolóra č. 6/2009, vykonala Ing. Beáta Beniková, referent kontroly Kontrolu náležitosti 
a oprávnenosti výmen bytov postavených s podporou štátu / ulíc Tokajská, Rýnska a 
ďalšie / s bytmi v iných mestských častiach.  
 
Kontrolované obdobie :  rok 2007 a 2008 
Kontrola bola vykonávaná v čase od:  23.03.2009 – 23.04.2009 
 
Pri kontrole boli preskúmané : 

- zoznamy nájomníkov, ktorými bola výmena uskutočnená 
- súhlasy s dohodou o výmene bytov, žiadosti o schválenie dohody, 
- zoznam nájomníkov ( poradovník uchádzačov o byty za roky 2007, 2008 ) 
- komisionárska zmluva 
- informačný systém samosprávy – podsystém obyvatelia, ktorý umožňuje prekontrolovať       
trvalý, prechodný pobyt občanov mesta 

 
Kontrola  bola zameraná : na dodržiavanie VZN Mesta Nitry č. 8/2004 o zásadách nakladania 
s bytmi vo vlastníctve Mesta Nitry v znení Dodatkov č. 1,2,3 a 4, podľa § 14 Výmeny bytov, 
čísla 2 v znení: 
V prípade, že nájomca bytu postaveného s podporou štátu požiada prenajímateľa o výmenu 
bytu za iný byt vo vlastníctve mesta Nitry, výmena predmetných komunálnych bytov vo 
vlastníctve mesta Nitry je možná výlučne vtedy, keď budú novými nájomcami bytu 
postaveného s podporou štátu splnené podmienky stanovené pre žiadateľa takéhoto  bytu vo 
VZN č.4/2001, zaviaže sa k osobitnému režimu nakladania nájomného bytu a súčasne budú 
splnené ďalšie podmienky viažuce sa na výmenu komunálnych bytov podľa tejto VZN.   
 
Komisionárska zmluva uzatvorená podľa § 577 a nasl. Obchodného zákonníka medzi 
komitentom Mestom Nitra, v zastúpení. Ferdinandom Vítekom, primátorom a Komisionárom 
Službyt Nitra s.r.o, v zastúpení Ing. Pavlom Bielikom konateľom – riaditeľom, Tiborom 
Glendom, konateľom. 
Článok I.  
Predmet zmluvy 
Touto zmluvou sa komisionár v postavení prenajímateľa zaväzuje zariadiť vo vlastnom mene 
pre komitenta nájom nehnuteľnosti a s nimi súvisiacich práv priamo bez sprostredkovateľa 
ako je výkon a obstaranie všetkých činností súvisiacich s nájmom bytov a údržbou bytového 
fondu vo vlastníctve komitenta uvedených v prílohe č.1, najmä: 

- odovzdávanie bytov do nájmu nájomcov, preberanie bytov od nájomcov po skončení 
nájmu, prechod nájmu, výmeny bytov a uzatváranie s tým súvisiacich zmlúv, 
vystavovanie a odsúhlasovanie preberacích protokolov  
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Článok IV. 
Záverečné ustanovenia 
Komisia pre financie, rozpočet a správu majetku MZ na zasadnutí konanom dňa 9.júla 2003 
dala kladné stanovisko k uzatvoreniu tejto zmluvy. Touto zmluvou sa komisionár zaväzuje                                                                     
pre komitenta kontinuálne vykonávať činnosti, ktoré mu boli uložené uznesením MZ č.176/93 
zo dňa 16.12.1993 nariadením mesta Nitry číslo 11/1992 o Zásadách hospodárenia s bytovým 
fondom vo vlastníctve mesta Nitry. 
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda účinnosť dňom 01.01.2003. 
                                                                    
Ku kontrole bol predložený zoznam nájomníkov, ktorý uskutočnili v kontrolovanom období 
tieto výmeny: 
 
V roku 2007, bolo uskutočnených 5 výmen bytov postavených s podporou štátu. 
 
Prenajímateľ bytov vo vlastníctve mesta Nitry – Službyt Nitra, s.r.o. zastúpený konateľom – 
riaditeľom spoločnosti na základe žiadosti: ,,Súhlas s dohodou o výmene bytov “ súhlasil 
s výmenou bytov v zmysle § 715 Občianskeho zákonníka, takto: 
 
1.)  Jaroslav Malcho, Rýnska 9, č.b. 23, Nitra, z 2-izbového do 1-izbového bytu 

Pavel Malcho, Považská 7, č.b. 69, Nitra, z 1-izbového do 2-izbového bytu 
Súhlasili s výmenou bytov v zmysle § 715 Občianskeho zákonníka a uznesenia č. 170/2007-
Mestského zastupiteľstva konaného dňa 10.05.2007.Výmena sa uskutočnila na základe 
vzájomnej dohody nájomcov, č.j. 04./2007 zo dňa: 16.05.2007. 
 2.)  Miroslav Gúgh, Rýnska 5/prízemie, vymenil na poschodie 

 Henrich Miškovič, Rýnska 5 /1.posch.,vymenil na prízemie 
Súhlasili, s výmenou bytov v zmysle § 715 Občianskeho zákonníka. Výmena sa uskutočnila 
na základe vzájomnej dohody, č.j. 2/2007 zo dňa: 28.02.2007. 
Pán Miškovič 01.03.2007 byt vymenil a 05.03.2007, ho vrátil Službytu, ktorý ho pridelil pani 
Hačkovej Andreji z poradovníka žiadateľov o nájomné byty dňa 20.03.2007. 
3.)  Andrej Zajac, Tokajská 5, č.b.38, z 1-izbového do 2 –izbového bytu 

 Juraj Gold, Tokajská 20, č.b.48, z 2-izbového do 1-izbového bytu 
Súhlas k vzájomnej výmene č.j. 05./2007, schválené 24.05.2007.  
4.)  Sylvia Mičíková, Tokajská 10, č.b.27, z 1-izbového do 2-izbového bytu 

Ladislav Karafa, Tokajská 10, č.b.26, z 2 –izbového do 1-izbového bytu  
Súhlas k vzájomnej výmene č.j. 03/2007, schválené 14.05.2007. 
 5.)    Juraj Mareček, Tokajská12/2.posch. z 2-izbového do 1-izbového bytu  

   Róbert Pašák, Tokajská 12/3.posch. z 1-izbového do 2-izbového bytu 
Súhlas k vzájomnej výmene č.j. 6/2007, zo dňa: 15.06.2007. 
Pán Mareček 30.06.2007 byt odovzdal a bol pridelený pani Ambróziovej z poradovníka 
žiadateľov o nájomné byty dňa 28.08.2007. 
 
V roku 2008 bolo uskutočnených 8 výmen bytov postavených s podporou štátu.  
 

- výmena bytov v zmysle § 715 Občianskeho zákonníka. Výmena sa uskutočnila na 
základe vzájomnej dohody nájomcov. Nájomcovia sa do vymenených bytov 
nasťahovali takto: 

 
1.)  Daniela Droběnová, Rýnska 1/prízemie, z 2-izbového do 1-izbového bytu 

Marta Počarovská, Rýnska 7 / 1.posch.,z 1-izbového do 2-izbového bytu 
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Súhlas k vzájomnej výmene č.j. 1/2008 zo dňa: 30.01.2008. 
Pani Droběnová odovzdala byt 31.01.2008, do uvolneného bytu sa nasťahovala pani 
Počarovská. Byt pani Počarovskej bol pridelený z poradovníka pani Homolovej 01.02.2008. 
2.)  Vladimír Viskup, Tokajská 4, 2.posch.č.b.21, z 1-izbového do 3- izbového bytu 

Emília Gerhátová, Tokajská 6, 3.posch.,č.b.39,  z 3-izbového do 1-izbového bytu 
Súhlas k výmene č.j. 08/2008 zo dňa: 17.09.2008. 
Pani Gerhátová 30.09.2008 byt odovzdala a bol pridelený pani Přibilovej z poradovníka.   
3.)   Mária Renčková, Tokajská 9/3.posch., z 1-izbového do 2 –izbového bytu na Rýnsku 3 

Danieľ Michaľák, Rýnska 3/3.posch., z  2 –izbového do 1 – izbového bytu na Tokajskú 9  
Výmena sa uskutočnila na základe vzájomnej dohody nájomcov. Súhlas k výmene č.j. 2/2008 
zo dňa 15.2.2008.Michaľák byt odovzdal a od 01.03.2008 býva pani Třešková, ktorej bol byt 
pridelený s poradovníka. 
4.)   Mário Sedlák, Tokajská 9/prízemie, z 3 –izbového do 1- izbového bytu 

Miroslav Mutkovič, Tokajská 8/3.posch., z 1 –izbového do 3 –izbového bytu 
Výmena sa uskutočnila na základe vzájomnej dohody nájomcov. Súhlas k výmene č.j. 3/2008 
zo dňa 31.03.2008. 
5.)    Pavol Civáň, Tokajská 22, 4. posch.,č.b. 69, z 1-izbového do 2-izbového bytu 

Gabriela Dolná, Tokajská 18, 4.posch.,č.b.40, z 2-izbového do 1-izbového bytu 
Výmena sa uskutočnila na základe vzájomnej dohody nájomcov. Súhlas k výmene č.j.07/2008 
zo dňa 03.09.2008. 
6.)    Pavol Civáň, Tokajská 18, 4.posch. č.b. 40, z 2-izbového do 3- izbového bytu 

Silvia Mihaličková, Tokajská 20, prízemie č.b.43, z 3-izbového do 2- izbového bytu 
Výmena sa uskutočnila na základe vzájomnej dohody nájomcov. Súhlas k výmene č.j.09/2008 
zo dňa 23.09.2008. 
7.)    Dušan Mesároš, Rýnska 17,2.posch.č.b.23, z 1-izbového do 3-izbového bytu 

Zuzana Liová, Tokajská 22, 2.posch.,č.b.64, z 3-izbového do 1-izbového bytu 
Výmena sa uskutočnila na základe vzájomnej dohody nájomcov. Súhlas k výmene č.j.10/2008 
zo dňa 02.10.2008. 
8.)    Martina Dubeňová, Rýnska 5, 2.posch.,č.b.32, z 2-izbového do 1-izbového bytu  

  Petra Bartová, Rýnska 5, 2.posch.,č.b.33, z 1-izbového do 2-izbového bytu 
Výmena sa uskutočnila na základe vzájomnej dohody nájomcov. Súhlas k výmene č.j.06/2008 
zo dňa 30.04.2008.          
 
 
Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky.  
 
       O výsledku kontroly bol spracovaný záznam, dňa 23.04.2009 a 1 výtlačok bol odovzdaný 
Ing. Pavlovi Bielikovi, riaditeľovi Službytu Nitra s.r.o. 
 
 
Mestská rada v Nitre dňa 19.05.2009 prerokovala Správu o výsledku kontroly náležitosti 
a oprávnenosti výmen bytov postavených s podporou štátu / ul. Rýnska, Tokajská a ďalšie / 
s bytmi v iných mestských častiach a prijala uznesenie č. 206/2009-MR. 
 
 
      
 
        
 



M e s t s k ý    ú r a d   v    N i t r e 
                                         
 
 
                                                                                                       V Nitre, dňa 09.06.2009 

                                                                                                       Číslo materiálu: 1427/09    

 
M e s t s k é m u   z a s t u p i t e ľ s t v u 
v N i t r e 
 
K bodu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry  
              (Nosian a spol.) 
  
 
 
 
Predkladá:                                                                      Návrh na uznesenie: 
 
Jozef Dvonč                                                                   „na osobitnej strane” 
primátor Mesta Nitry 
                                                                                                                                                                                                             
 
 
 
 
Spracovala:         
                                                                           
Mária Foltýnová 
referent majetkoprávneho  
usporiadania 
 
 
 
 
Napísala:   
 
Mária Foltýnová 
referent majetkoprávneho  
usporiadania 
 
 
Prizvať: 
     - 
 
                                                                                                      ___________________ 
                                                                                                         podpis predkladateľa             
       
 
 



Návrh na uznesenie: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (Nosian a spol.) 
 
s ch v a ľ u j e 
odpredaj pozemku, novovytvorenej parc. č. 2329/1 - zast. pl. diel „4“ – o výmere 33 m2, diel „5“ 
o výmere 263 m2, novovytvorenej parc. č. 2329/2 - zast. pl. diel „6“ o výmere 17 m2, 
novovytvorenej parc. č. 2329/3 - zast. pl. diel „7“o výmere 104 m2  podľa GP č. 54/2007  IČO: 
34638938 zo dňa 05.02.2009 z vlastníctva mesta Nitry – neknihovaný majetok PK parc. č. 2749 a 
PK parc. č. 2751/1 v kat. úz. Zobor za cenu 33,19 €/m2  (1000,- Sk/m2 ; kurz 1€ = 30,1260 Sk) + 
DPH 
pre  
1.Dušan Nosian a manž.Mária, obaja bytom Oravská 6,Nitra 
2.Emília Rajtarová bytom Oravská 6, Nitra 
3.Milan Jančiar a manž. Viola, obaja bytom Oravská 6,Nitra 
4.Jaroslav Velčický ,bytom Oravská 4, Nitra 
5.Jozef Katerinka a manž.Vlasta ,obaja bytom Oravská 4, Nitra 
6.Mgr.Ľubomír Vranovský, bytom Oravská 4, Nitra 
7.Ing.Andrej Madarás, bytom Oravská 4Nitra 
v podieloch: 
žiadatelia 4 až 7 sa stanú podielovými spoluvlastníkmi novovytvorenej parc. 2329/1diel „4“a„5“  
každý v podiele ¼-ina 
žiadateľ 1 sa stane podielovým spoluvlastníkom novovytvorenej parcely parc. 2329/2 diel „6“  
v podiele ¼-ina a žiadatelia 2až 7 každý v podiele 1/8 -iny 
žiadatelia 1  sa stane podielovými spoluvlastníkmi novovytvorenej parcely č. 2329/3 diel „7“  
v podiele ½-ina a žiadatelia 2 a 3 každý v podiele ¼-ina 
 
u k l a d á 
vedúcemu oddelenia majetku 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia s úhradou kúpnej 
ceny po vystavení faktúry 
                                                             
                                                                                                     T: 30.9.2009 
                                                                                                     K: MR 
u r č u j e                       
stratu účinnosti uznesenia  
ak kúpna zmluva nebude uzatvorená  v termíne do 30.11.2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          



Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry 
(Nosian a spol.) 

 
 
        V súlade s ustanovením § 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení  neskorších 
predpisov a Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitry č. 1/2006 o hospodárení 
s majetkom Mesta Nitry, predkladáme návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve 
Mesta Nitry na základe žiadosti :  
 
Obyvateľov a vlastníkov bytom Oravská č. 4 a č. 6 kat. úz. Zobor 
požiadali v zastúpení Judr.Andrey Kelemenovej so sídlom Piaristická 1, Nitra o odkúpenie 
novovytvorených pozemkov ich jednotlivých dielov za účelom majetkoprávneho 
usporiadania nehnuteľností, ktoré majú v užívaní. Odpredaj sa bude konať podľa 
vypracovaného GP č. 54/2007 zo dňa 05.02.2009. 
Jedná sa o parcely, ktorých majetková podstata vychádza z neknihovaného majetku -vlastník 
mesto Nitra a to: 
parc. č. 2329/1 diel „4“- o výmere   33 m2 
                        diel „5“ - o výmere 263 m2 
parc. č. 2329/2 diel „6“- o výmere   17 m2 
parc. č. 2329/3 diel „7“- o výmere  104 m2 
                                                     ________    
                                           spolu:   417 m2 
 
Vlastníci bytov sa dohodli v akých podieloch budú jednotlivé diely novovytvorených parciel 
kupovať. Na základe ich požiadavky bolo vypracované uznesenie . 
 
Mestský úrad v Nitre: 
Jedná sa o pozemok v mieste kde je dostatočná územná rezerva a pozemok nie je súčasťou 
miestnej komunikácií- Oravská. 
 
Výbor mestskej časti č. 6 – Zobor a Drážovce 
 
Na zasadnutí konanom dňa 22.04.2009  VMČ  súhlasí s odpredajom časti parcely o výmere 
417 m2 pre obyvateľov Oravskej ul. 
 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre podnikateľskú činnosť a správu majetku  
na zasadnutí konanom dňa 04.04.2009 prerokovala predloženú žiadosť a odporúča   
odpredaj nehnuteľnosti za cenu 33,19 €/m2(1000,-Sk/m2, kurz 1€ = 30,1260 Sk ) + DPH 
žiadateľom. 
 
Na základe predloženej žiadosti a získaných vyjadrení predkladáme na rokovanie mestskej 
rady návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Nosian a spol.) a 
odporúčame 
s ch v á l i ť 
odpredaj pozemku, novovytvorenej parc. č. 2329/1 - zast. pl. diel „4“ – o výmere 33 m2, diel „5“ 
o výmere 263 m2, novovytvorenej parc. č. 2329/2 - zast.pl. diel „6“ o výmere 17 m2, 
novovytvorenej parc. č. 2329/3 - zast. pl. diel „7“o výmere 104 m2  podľa GP č. 54/2007  IČO: 
34638938 zo dňa 05.02.2009 z vlastníctva mesta Nitry – neknihovaný majetok PK parc. č. 2749 a 
PK parc. č. 2751/1 v kat. úz. Zobor za cenu 33,19.€/m2  (1000,- Sk/m2; kurz 1€ = 30,1260 Sk) + 
DPH 



 
pre  
1.Dušan Nosian a manž.Mária, obaja bytom Oravská 6,Nitra 
2.Emília Rajtarová bytom Oravská 6, Nitra 
3.Milan Jančiar a manž. Viola, obaja bytom Oravská 6,Nitra 
4.Jaroslav Velčický ,bytom Oravská 4, Nitra 
5.Jozef Katerinka a manž.Vlasta ,obaja bytom Oravská 4, Nitra 
6.Mgr.Ľubomír Vranovský, bytom Oravská 4, Nitra 
7.Ing.Andrej Madarás, bytom Oravská 4, Nitra 
v podieloch: 
žiadatelia 4 až 7 sa stanú podielovými spoluvlastníkmi novovytvorenej parc. 2329/1diel „4“a„5“  
každý v podiele ¼-ina 
žiadateľ 1 sa stane podielovým spoluvlastníkom novovytvorenej parcely parc. 2329/2 diel „6“  
v podiele ¼-ina a žiadatelia 2až 7 každý v podiele 1/8 -iny 
žiadatelia 1  sa stane podielovými spoluvlastníkmi novovytvorenej parcely č. 2329/3 diel „7“  
v podiele ½-ina a žiadatelia 2 a 3 každý v podiele ¼-ina 
 
Mestská rada v Nitre  na svojom zasadnutí konanom dňa 19.05.2009 prerokovala návrh na 
nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (Nosian a spol.) a uznesením č. 
209/2009-MR odporúča 
schváliť  
odpredaj pozemku, novovytvorenej parc. č. 2329/1 - zast. pl. diel „4“ – o výmere 33 m2, diel „5“ 
o výmere 263 m2, novovytvorenej parc. č. 2329/2 - zast. pl. diel „6“ o výmere 17 m2, 
novovytvorenej parc. č. 2329/3 - zast. pl. diel „7“o výmere 104 m2  podľa GP č. 54/2007  IČO: 
34638938 zo dňa 05.02.2009 z vlastníctva mesta Nitry – neknihovaný majetok PK parc. č. 2749 a 
PK parc. č. 2751/1 v kat. úz. Zobor za cenu 33,19 €/m2  (1000,- Sk/m2 ; kurz 1€ = 30,1260 Sk) + 
DPH pre žiadateľov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 

M e s t s k ý    ú r a d     v    N i t r e 
 
 
 
 
 

     V Nitre dňa 13. 05. 2009 
 

Číslo materiálu:  1429/09 
 

 
Mestskému zastupiteľstvu  
v Nitre 
 
k bodu:  Návrh časových plánov zasadnutí stálych komisií Mestského zastupiteľstva  

  v Nitre na II. polrok 2009 
 
 
 
 
Predkladajú:     Návrh na uznesenie:    
  
predsedovia stálych komisií MZ  tvorí prílohu č. 1   
        
 
Spracovali: 
predsedovia      Ing. Anton Letko          ................................. 
stálych komisií MZ     
      PhDr. Ján Vančo, PhD.  ................................ 
 
      Ing. Rudolf Hlavačka      .............................. 
Napísali: 
predsedovia stálych komisií MZ,  RNDr. Marta Rácová      .............................. 
Miroslava Nemčeková 
referát organizačný    Štefan Klačko                 ............................... 
 
      Ivan Gavalovič               ............................... 
 
      Ing. Jozef Belica             ............................... 
 
      Prof. Ing. Ján Jech, CSc.  .............................. 
 
Prizvať:     Ing. Miroslav Mikulášik   .............................. 
     -       
      Eva Hlaváčová                  .............................. 
   
                               _________________________________ 
         podpisy predkladateľov 



Plán práce 
komisie MZ v Nitre pre podnikateľskú činnosť a správu majetku 

na II. polrok 2009 
 
 
02. júl 
1. Prerokovanie materiálov týkajúcich sa nakladania s majetkom mesta a podnikateľskej 
činnosti 
2. Rôzne 
 
10. august 
1. Prerokovanie materiálov týkajúcich sa nakladania s majetkom mesta a podnikateľskej 
činnosti 
2. Rôzne 
  
 
14. september 
1. Prerokovanie materiálov týkajúcich sa nakladania s majetkom mesta a podnikateľskej 
činnosti 
2. Rôzne 
 
05. október 
1. Prerokovanie materiálov týkajúcich sa nakladania s majetkom mesta a podnikateľskej 
činnosti 
2. Rôzne 
 
09. november 
1. Prerokovanie materiálov týkajúcich sa nakladania s majetkom mesta a podnikateľskej 
činnosti 
2. Rôzne 
 
07. december  
1. Prerokovanie materiálov týkajúcich sa nakladania s majetkom mesta a podnikateľskej 
činnosti 
2. Rôzne 
 
 
 
 

Ing. Anton Letko, v. r. 
predseda komisie 

 
 
 
 
 
 
 
 



Časový plán práce Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre  
pre cestovný ruch a zahraničné vzťahy na II. polrok 2009 

 
 

Mi esto konania: Mesto Nitra, Odd. CR a PM – NISYS, Štefánikova 1, 94901 Nitra  
 
07.07.2009 o 17,00 hod.  
1. Kontrola plnenia uznesení  
2. Informácie a prerokovanie materiálov zo zasadnutí  MR a MZ v Nitre  
3. Informácie o uskutočnených a plánovaných aktivitách  v rámci partnerskej spolupráce  
4. Koncepcia rozvoja CR a ZV 
5. Rôzne  
 
25. 08.2009 o 17,00 hod.  
1. Kontrola plnenia uznesení  
2. Informácie a prerokovanie materiálov zo zasadnutí  MR a MZ v Nitre  
3. Informácie o uskutočnených a plánovaných aktivitách  v rámci partnerskej spolupráce  
4. Koncepcia rozvoja CR a ZV 
5. Rôzne  
 
22.09.2009 o 17,00 hod.  
1. Kontrola plnenia uznesení  
2. Informácie a prerokovanie materiálov zo zasadnutí  MR a MZ v Nitre  
3. Informácie o uskutočnených a plánovaných aktivitách  v rámci partnerskej spolupráce  
4. Koncepcia rozvoja CR a ZV 
5. Rôzne  
 
13.10.2009 o 17,00 hod.  
1. Kontrola plnenia uznesení  
2. Informácie a prerokovanie materiálov zo zasadnutí  MR a MZ v Nitre  
3. Informácie o uskutočnených a plánovaných aktivitách  v rámci partnerskej spolupráce  
4. Koncepcia rozvoja CR a ZV 
5. Rôzne  
 
10.11.2009 o 17,00 hod.  
1. Kontrola plnenia uznesení  
2. Informácie a prerokovanie materiálov zo zasadnutí  MR a MZ v Nitre (rozpočet) 
3. Informácie o uskutočnených a plánovaných aktivitách  v rámci partnerskej spolupráce  
4. Koncepcia rozvoja CR a ZV 
5. Zhodnotenie činnosti za rok 2008 
6. Schválenie časového plánu zasadnutí a plánu práce komisie na I. polrok 2009 
7. Rôzne  
 
09.12.2009  o 17,00 hod.  
1. Kontrola plnenia uznesení  
2. Informácie a prerokovanie materiálov zo zasadnutí  MR a MZ v Nitre (rozpočet)  
3. Informácie o uskutočnených a plánovaných aktivitách  v rámci partnerskej spolupráce  
4. Koncepcia rozvoja CR a ZV 
5. Rôzne                                                                                
 
V Nitre dňa 15.05.2009 
 
       PhDr. Ján Vančo, PhD. v. r. 
              predseda komisie 



Návrh časového plánu práce Komisie MZ v Nitre  
pre financovanie a rozpočet na II. polrok 2009 

 
 
 
2. júla 
1. Prerokovanie materiálov – rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta 
2. Rôzne 
 
13. augusta 
1. Vyhodnotenie rozpočtu mesta Nitry za I. polrok 2009 
2. Prerokovanie materiálov – rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta 
3. Rôzne 
 
3. september 
1. Návrh príjmovej časti rozpočtu mesta na rok 2010, nevyhnutných požiadaviek do limitov 
do návrhu rozpočtu na rok 2010 
2. Prerokovanie materiálov – rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta  
3. Rôzne 
 
8. októbra 
1. Prerokovanie materiálov – rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta 
2. Rôzne 
 
19. november 
1. Návrh viacročného rozpočtu mesta Nitry na roky 210 - 2012 
2. Vyhodnotenie rozpočtu mesta za I. – III. Q 2009 
3. Prerokovanie materiálov – rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta 
4. Rôzne 
 
17. december 
1. Prerokovanie materiálov – rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta 
2. Rôzne 
 
                      
 
                                                                                             
                                                                                                    Ing. Rudolf Hlavačka, v. r.  
                                                                                                        predseda komisie    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plán práce 
komisie MZ v Nitre pre školstvo a mládež na II. polrok 2009 

 
 
08. júl 
1. Organizačné zabezpečenie školského roka 2009/2010 na školách a v školských 
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry  
2. Informácia o športovo-výchovných podujatiach v rámci Klokočinského jarmoku 
3. Rôzne 
 
26. august 
1. Príprava rozpočtu na rok 2010 
2. Finančné zabezpečenie chodu MŠ a ZŠ v šk. roku 2009/2010 
3. Aktuálne problémy, podnety a návrhy doručené komisii  
4. Rôzne 
  
 
23. september 
1. Stretnutie riaditeľov základných a stredných škôl v Nitre – aktuálne problémy vo výchove 
a vzdelávaní 
2. Prevencia drogových závislostí – spolupráca s políciou 
3. Rôzne 
 
14. október 
1. Činnosť správy MŠ v Nitre – počet zamestnancov, finančné prostriedky  čerpané na 
činnosť SMŠ 
2. Aktuálne problémy, podnety a návrhy doručené komisii 
3. Informácia o činnosti CVČ Domino – vyhodnotenie letných prázdninových aktivít, 
príprava aktivít na zimné prázdniny  
4. Rôzne 
 
18. november 
1. Informácia o činnosti ZUŠ J. Rosinského 
2. Informácia o čerpaní rozpočtu mesta 
3. Príprava plánu práce na 1. polrok 2010 
4. Rôzne 
 
02. december  
1. Zhodnotenie činnosti komisie za rok 2009 
2. Vzdelávacie poukazy, kultúrne poukazy na ZŠ 
3. Rôzne 
 
 
 
 

RNDr. Marta Rácová, v. r. 
predsedníčka komisie 

 
 



 
Plán práce 

komisie MZ v Nitre pre šport a telesnú kultúru na 1. polrok 2009 
 
 
15. júl 
1. Informácia o športových podujatiach za 1. polrok (rozpočet, návštevnosť,...) 
2. Aktuálne problémy, podnety a návrhy doručené komisii 
3. Rôzne 
 
12. august 
1. Priority a kritériá pre žiadosti o pridelenie dotácie pre oblasť telesná kultúra na rok 2010 
2. Informácia o čerpaní dotácie na projekt „100 rokov futbalu v Nitre“ (FC Nitra) 
3. Rôzne  
 
09. september 
1. Informácie o pripravovaných športových podujatiach v rámci Dní športu 
2. Príprava rozpočtu na rok 2010 
3. Rôzne 
 
14. október 
1. Príprava plánu práce komisie na I. polrok 2010 
2. Informácia o medzinárodnej streleckej súťaži (Š. Klačko) 
3. Aktuálne problémy, podnety a návrhy doručené komisii 
4. Rôzne 
 
11. november 
1. Prerokovanie žiadostí o pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry pre cieľovú oblasť   
    telesná kultúra 
2. Rôzne 
 
09. december  
1. Informácia o čerpaní rozpočtu mesta v oblasti športu za rok 2009 
2. Zhodnotenie činnosti komisie za rok 2009 
3. Rôzne 
 
 
 
 
 
 
 
 

Štefan Klačko, v. r. 
predseda komisie 

 

 

 



Plán práce komisie pre územné plánovanie, architektúru 
a investičnú činnosť MZ v Nitre na II polrok 2009  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Zasadnutia   komisie  sú navrhnuté  vždy  na stredu  v druhom, resp. treťom týždni  mesiaca  
so  začiatkom   1600   hod . 
 
 
12.08.2009         investičná činnosť mesta     

      - zhodnotenie prvého polroku 2009  
      - prejednávanie návrhov inv. akcií do rozpočtu 2010    
      - stanoviská k návrhom požiadaviek VMČ a mesta                      

 
09.09.2009       investičná činnosť mesta      

      - upresnenie návrhov inv. akcií do rozpočtu r. 2010 a informačné      
         podrobnosti 
      - investície vo vzťahu k EU fondom    
      - revitalizácia sídliska Párovce    

 
14.10.2009        CMZ vo vzťahu k novej výstavbe „Mlyny“ a „Pivovar“     

       -  Nový priestor pred mestským cintorínom  
      - Zoborské kasárne a úprava územia v súvislosti s dopravou     
      - Spomienková stena v mestskom parku     

 
11.11.2009        - Dokončenie „Mariánskej ul.“ Vrátane úpravy okolia kostolíka      

      - Svätoplukovo nám. /rozpracovať/ 
      - FONDY – čerpanie a realizácia  

                                              –  nové návrhy vo vzťahu k investíciám 
    

16.12.2009       vyhodnotenie práce komisie r. 2009      
      a prerokovanie plánu práce na I. polrok 2010    
       -  DTM, GMIS, spolupráca s VUC /NSK/      

 
poznámka : na každom zasadnutí komisie budú prejednávané všetky doručené 
                   materiály  z  MZ , MR  ,  primátora  a jednotlivých  odd. MÚ  
                   na každé stretnutie prizvať zástupcu  odd.  stav. poriadku   
                                                                                    odd. výstavby a rozvoja  
                                                                                    útvar hlavného architekta   
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
V  Nitre dňa   11.05.2009  
 
 
 
 

Dpt. Ivan Gavalovič, v. r. 
    predseda   komisie   

 



 
Návrh časového plánu práce Komisie MZ v Nitre  

pre sociálne veci, bytové otázky a zdravotníctvo na II. polrok 2009 
 
 
 
 
01.07.2009   1. Kontrola plnenia uznesení 
                     2. Informácia zo zasadnutia MR a MZ 
                     3. Umiestňovanie žiadateľov do DOS 
                     4. Aktuálne otázky a ich riešenia 
                     5. Rôzne 
 
05.08.2009   1. Kontrola plnenia uznesení 
                     2. Informácia zo zasadnutia MR a MZ 
                     3. Umiestňovanie žiadateľov do DOS 
                     4. Aktuálne otázky a ich riešenia 
                     5. Rôzne 
 
02.09.2009   1. Kontrola plnenia uznesení 
                     2. Informácia zo zasadnutia MR a MZ 
                     3. Umiestňovanie žiadateľov do DOS 
                     4. Aktuálne otázky a ich riešenia 
                     5. Rôzne 
 
07.10.2009   1. Kontrola plnenia uznesení 
                     2. Informácia zo zasadnutia MR a MZ 
                     3. Umiestňovanie žiadateľov do DOS 
                     4. Aktuálne otázky a ich riešenia 
                     5. Rôzne 
 
04.11.2009   1. Kontrola plnenia uznesení 
                     2. Informácia zo zasadnutia MR a MZ 
                     3. Umiestňovanie žiadateľov do DOS 
                     4. Aktuálne otázky a ich riešenia 
                     5. Rôzne 
 
02.12.2009   1. Kontrola plnenia uznesení 
                     2. Informácia zo zasadnutia MR a MZ 
                     3. Umiestňovanie žiadateľov do DOS 
                     4. Aktuálne otázky a ich riešenia 
                     5. Rôzne 
 
                      
 
                                                                                             
                                                                                                    Ing. Jozef Belica, v. r.  
                                                                                                        predseda komisie    

 



Návrh časového plánu práce Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre 
pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejný poriadok  

na rok II. polrok 2009 
 

 
20. júl 2009 
1.Kontrola plnenia uznesení 
2.Informácia zo zasadnutia MR a MZ 
3.Prerokovanie materiálov predložených do komisie  
4.Zhodnotenie súčasného stavu parkov a ich obnova, vrátane vybavenia   
5.Rôzne 
 
17. august 2009 
1.Kontrola plnenia uznesení 
2.Informácia zo zasadnutia MR a MZ 
3.Prerokovanie materiálov predložených do komisie  
4.Inf. správa o stave lesoparku, prameňov a stojatých vôd na území mesta 
5.Rôzne 
 
21. september 2009 
1.Kontrola plnenia uznesení 
2.Informácia zo zasadnutia MR a MZ 
3.Prerokovanie materiálov predložených do komisie  
4.Zhodnotenie údržby trávnikov a čistoty v meste 
5.Zhodnotenie stavu verejného poriadku – správa a návrh opatrení 
6.Rôzne 

 
19. október 2009 
1.Kontrola plnenia uznesení 
2.Informácia zo zasadnutia MR a MZ 
3.Prerokovanie materiálov predložených do komisie  
4. Prerokovanie návrhu súčasných podmienok na údržbu verejnej zelene na rok 2010 
5.Prerokovanie operatívneho plánu zimnej údržby  
6.Rôzne 
 
23. november 2009 
1.Kontrola plnenia uznesení 
2.Informácia zo zasadnutia MR a MZ 
3.Prerokovanie materiálov predložených do komisie  
4.Inf. práva o stave a potrebe zberných dvorov na území mesta Nitry 
5.Rôzne 

 
14. decembra 2009 
1.Kontrola plnenia uznesení 
2.Informácia zo zasadnutia MR a MZ 
3.Prerokovanie materiálov predložených do komisie  
4. Zhodnotenie problémov životného prostredia na území mesta Nitry 
5Vyhodnotenie činnosti komisie pre ŽP, VS a VP                       
6.Rôzne 
 
 
 
      Prof. Ing. Ján Jech, CSc. v. r.   
                                            predseda komisie  
 



NÁVRH ČASOVÉHO PLÁNU PRÁCE 
Komisie MZ pre dopravu  Nitre na II. polrok  2009  schválený na zasadnutí komisie 

konanom dňa 21.04.2010 
 

Júl  21.07.2009 o 1500 h 
1. Privítanie členov a hostí na zasadnutí komisie 
2. Kontrola plnenia uznesení 
3. Informácia zo zasadnutia MR a MZ 
4. Prerokovanie predložených materiálov MsÚ, alebo inými orgánmi v zmysle príslušných    

predpisov :  
5. Téma rokovania:  
6. Rôzne: - podnety od obyvateľov mesta 
       - podnety a pripomienky od členov komisie 
                   - iné 
 
August 25.08.2009 o 1500 h 
1. Privítanie členov a hostí na zasadnutí komisie 
2. Kontrola plnenia uznesení 
3. Informácia zo zasadnutia MR a MZ 
4. Prerokovanie predložených materiálov MsÚ, alebo inými orgánmi v zmysle príslušných    

predpisov :  
5. Téma rokovania:  
6. Rôzne: - podnety od obyvateľov mesta 

      - podnety a pripomienky od členov komisie 
      - iné 

 
September 22.09.2009 o 1500 h 
1. Privítanie členov a hostí na zasadnutí komisie 
2. Kontrola plnenia uznesení 
3. Informácia zo zasadnutia MR a MZ 
4. Prerokovanie predložených materiálov MsÚ, alebo inými orgánmi v zmysle príslušných 

 predpisov :  
5. Téma rokovania:  
6. Rôzne: - podnety od obyvateľov mesta 
       - podnety a pripomienky od členov komisie 
       - iné 

 
Október  20.10.2009 o 1500 h 
1. Privítanie členov a hostí na zasadnutí komisie 
2. Kontrola plnenia uznesení 
3. Informácia zo zasadnutia MR a MZ 
4. Prerokovanie predložených materiálov MsÚ, alebo inými orgánmi v zmysle príslušných 

predpisov:  
5. Téma rokovania : 
6. Rôzne: - podnety od obyvateľov mesta 
       - podnety a pripomienky od členov komisie 
       - iné 

 
 
 
 
 
 
 
 



November  24.11.2009 o 1500 h 
1. Privítanie členov a hostí na zasadnutí komisie 
2. Kontrola plnenia uznesení 
3. Informácia zo zasadnutia MR a MZ 
4. Prerokovanie predložených materiálov MsÚ, alebo inými orgánmi v zmysle príslušných   

predpisov :  
5. Téma rokovania :  
6. Rôzne: - podnety od obyvateľov mesta 
       - podnety a pripomienky od členov komisie 
       - iné 

 
December  15.12.2009 o 1500 h 
1. Privítanie členov a hostí na zasadnutí komisie 
2. Kontrola plnenia uznesení 
3. Informácia zo zasadnutia MR a MZ 
4. Prerokovanie predložených materiálov MsÚ, alebo inými orgánmi v zmysle príslušných 

predpisov:  
5. Téma rokovania: Vyhodnotenie činnosti komisie  
6. Rôzne: - podnety od obyvateľov mesta 
       - podnety a pripomienky od členov komisie 
       - iné 

 
 
 
                           Ing. Miroslav Mikulášik, v. r.   
                                                                                    predseda komisie pre dopravu                                                                                    
  
 
 

 

V Nitre, dňa  27.04.2009 

 

Za správnosť: Ing. E. Danišová              

                       sekretárka komisie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Plán práce 
komisie pre kultúrnu činnosť Mestského zastupiteľstva v Nitre 

            na II. polrok 2009 
 
07. júl  

1. Kontrola plnenia uznesení 
2. Informácia o pripravovaných podujatiach MKC 
3. Informácia o pripravovanom projekte Divadelná Nitra 
4. Návrh na stanovenie priorít pre podporu projektov v zmysle VZN č. 1/2001 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2010 
5. Rôzne 

 
25. august 

1. Kontrola plnenia uznesení 
2. Informácia o pripravovaných podujatiach MKC 
3. Návrh zápisu do kroniky mesta za rok 2008 
4. Rôzne 

 
22. september 

1. Kontrola plnenia uznesení 
2. Predloženie návrhov do rozpočtu Mesta Nitry na rok 2010 
3. Informácia o pripravovaných podujatiach MKC 
4. Rôzne 

 
13. október 

1. Kontrola plnenia uznesení 
2. Informácia o pripravovaných podujatiach MKC 
3. Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2010 pre oddelenie kultúry a športu a prerokovanie 

žiadostí o pridelenie dotácií pre cieľovú oblasť rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, 
ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt, zachovanie kultúrneho dedičstva - veľké 

4. Rôzne 
 
10. november 

1. Kontrola plnenia uznesení 
2. Informácia o pripravovaných podujatiach MKC 
3. Informácia o inštalovaní pamätných tabúľ a informácia o stave rekonštrukcie pamiatok  
4. Časový plán práce komisie na I. polrok 2010 
5. Rôzne 
 

08. december 
1. Kontrola plnenia uznesení 
2. Prerokovanie žiadostí o pridelenie dotácií pre cieľovú oblasť rozvoj a ochrana duchovných 

hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt, zachovanie kultúrneho dedičstva  
3. Vyhodnotenie práce komisie za rok 2009 
4. Rôzne 

 
 
 
 
 

Eva Hlaváčová , v. r. 
                                                                                              predsedníčka komisie 



M e s t s k ý    ú r a d     v     N i t r e 
 
  
                            V Nitre 10.06.2009 

               Číslo materiálu: 1430/09 
 
Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre 
 
 
K bodu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Eva Lahučká, 

Novomeského 1, 949 11 Nitra) 
               
               
   
Predkladá:                                          Návrh na uznesenie: 
 
Jozef Dvonč                                                    „na osobitnej strane“ 
primátor Mesta Nitry                                                          
                                 
                                                                          
                                                                        
                                                                         
                                                                                                                                                 
Spracovala:                                                                   
                                                                                                          
Mgr. Zuzana Lacušková                
referent nakladania                                          
s majetkom                                                      
                                                                        

                                                
Napísala:                                                            
                                          

Mgr. Zuzana Lacušková                 
referent nakladania                                
s majetkom 
 
                                                                                                           
Prizvať: -                                                                                 
     
                                                                                                                                               
 

 
 
                                                                    
–––––––––––––––––––             

                  podpis predkladateľa 
 



 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre  
 
p r e r o k o v a l o 
 
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Eva Lahučká, 
Novomeského 1, 949 11 Nitra)  
 
n e s ch v a ľ u j e 
 
odpredaj časti pozemku parc. č. 7261/7 – ostatná plocha o výmere cca 21,6 m2 v k. ú. Nitra 
Eve Lahučkej, Novomeského 1, Nitra   
 
 
 
     
                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Eva Lahučká, 

Novomeského 1, 94911 Nitra) 
 
V súlade s § 9 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta  Nitry č. 1/2006 o hospodárení 
s majetkom mesta Nitry v znení dodatku č. 1 predkladáme návrh na nakladanie s 
nehnuteľnosťou vo vlastníctve  Mesta Nitry na základe žiadosti, ktorú predložila Eva 
Lahučká, Novomeského 1, 949 11 Nitra o odkúpenie časti pozemku parc. č. 7261/7 – ostatná 
plocha o výmere cca 21,6 m2 v k. ú. Nitra.  
 
Eva Lahučká, Novomeského 1, 949 11 Nitra požiadala dňa 03.03.2009 o odkúpenie časti 
pozemku parc. č. 7261/7 – ostatná plocha o výmere cca 21,6 m2 v k. ú. Nitra, ktorého celková 
výmera je 5202 m2 a ktorý sa nachádza pod predajným stánkom s predajom drogérie, 
papiernictva, hračiek a sprostredkovanie pohrebných služieb na Baničovej ulici v Nitre, 
ktorého vlastníkom je žiadateľka. Žiadateľka má na predmetný pozemok s Mestom Nitra 
uzavretú Zmluvu o nájme č. j. 27/1997 SMM zo dňa 30.07.1997 v znení ďalších dodatkov.  
Žiadateľka svoju žiadosť odôvodňuje tým, že nájomné sa neustále valorizuje a náklady na 
prevádzku sa tým neustále zvyšujú. Nakoľko veľa ľudí chodí na nákupy do obchodných 
centier, tržby jej klesli a odkúpením pozemku pod predajným stánkom, by sa jej znížili 
náklady na prevádzku. 
 
Mestský úrad v Nitre nesúhlasí s odpredajom časti pozemku parc. č. 7261/7 – ostatná 
plocha o výmere cca 21,6 m2 v k. ú. Nitra, nakoľko Mesto Nitra nemá záujem odpredávať 
pozemky pod predajnými stánkami.  
 
VMČ č. 4 – Klokočina prerokoval dňa 25.03.2009 žiadosť Evy Lahučkej, Novomeského 1, 
949 11 Nitra o odkúpenie časti pozemku parc. č. 7261/7 – ostatná plocha o výmere cca 
21,6m2 v k. ú. Nitra pod predajným stánkom a nesúhlasí s odpredajom hore uvedeného 
pozemku.   
 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre podnikateľskú činnosť a správu majetku 
na zasadnutí konanom dňa 06.04.2009 prerokovala predloženú žiadosť a prijala uznesenie č. 
106/2009, ktorým neodporúča odpredaj nehnuteľnosti. 
   
Na základe žiadosti a stanovísk sme predložili na rokovanie Mestskej rady v Nitre návrh na 
nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Eva Lahučká, Novomeského 1, 949 
11 Nitra), a to  
n e s ch v á l i ť 
odpredaj časti pozemku parc. č. 7261/7 – ostatná plocha o výmere cca 21,6 m2 v k. ú. Nitra 
Eve Lahučkej, Novomeského 1, Nitra   
 
Mestská rada v Nitre na zasadnutí konanom dňa 19.05.2009 prerokovala návrh na 
nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Eva Lahučká, Novomeského 1, 949 
11 Nitra)  
a odporúča neschváliť 
odpredaj časti pozemku parc. č. 7261/7 – ostatná plocha o výmere cca 21,6 m2 v k. ú. Nitra 
Eve Lahučkej, Novomeského 1, Nitra   
 
 
 
 



 

 



M e s t s k ý    ú r a d     v     N i t r e 
 
  
                            V Nitre 10.06.2009 

               Číslo materiálu: 1431/09 
 
Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre 
 
 
K bodu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Ing. Michael 

Horák, Roľnícka 8, 949 05 Nitra) 
               
               
   
Predkladá:                                          Návrh na uznesenie: 
 
Jozef Dvonč                                                    „na osobitnej strane“ 
primátor Mesta Nitry                                                          
                                 
                                                                          
                                                                        
                                                                         
                                                                                                                                                 
Spracovala:                                                                   
                                                                                                          
Mgr. Zuzana Lacušková                
referent nakladania                                          
s majetkom                                                      
                                                                        

                                                
Napísala:                                                            
                                          

Mgr. Zuzana Lacušková                 
referent nakladania                                
s majetkom 
 
                                                                                                           
Prizvať: -                                                                                 
     
                                                                                                                                               
 

 
 
                                                                
–––––––––––––––––––             

                  podpis predkladateľa 
 
 



 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre  
 
p r e r o k o v a l o 
 
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Ing. Michael Horák, 
Roľnícka 8, 949 05 Nitra)  
 
s ch v a ľ u j e 
 
odpredaj pozemku parc. č. 856/3 – zast. plochy a nádvoria o výmere 9 m2 v k. ú. Dolné 
Krškany Ing. Michaelovi Horákovi, Roľnícka 8, 949 05 Nitra za cenu 10 €/m2 (301,26 Sk/m2; 
kurz 1 € = 30,1260 Sk) + DPH s tým, že náklady spojené s vkladom do katastra nehnuteľností 
uhradí kupujúci 
 
 
u k l a d á  
 
vedúcemu oddelenia majetku 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia s úhradou kúpnej 
ceny po vystavení faktúry 
 
 
     
                                                                                                           T: 31.10.2009 
                                                                                                           K: MR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Ing. Michael Horák, 
Roľnícka 8, 949 05 Nitra) 

 
V súlade s § 9 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta  Nitry č. 1/2006 o hospodárení 
s majetkom mesta Nitry v znení dodatku č. 1 predkladáme návrh na nakladanie s 
nehnuteľnosťou vo vlastníctve  Mesta Nitry na základe žiadosti, ktorú predložil Ing. Michael 
Horák, Roľnícka 8, 949 05 Nitra o odkúpenie pozemku parc. č. 856/3 – zast. plochy 
a nádvoria o výmere 9 m2 v k. ú. Dolné Krškany, ktorého vlastníkom je Mesto Nitra. Tento 
pozemok tvorí oddeľujúcu prekážku prístupu z verejnej komunikácie na nehnuteľnosti vo 
vlastníctve žiadateľa a predstavuje jediný možný prístup na tieto pozemky. 
 
Mestský úrad v Nitre voči odpredaju predmetnej nehnuteľnosti nemá námietky. Pozemok 
parc. č. 856/3 nie je súčasťou cestného pozemku MK Roľnícka.  
 
VMČ č. 1 – Dolné Krškany, Horné Krškany prerokoval dňa 16.03.2009 žiadosť Ing. 
Michaela Horáka, Roľnícka 8, 949 05 Nitra a súhlasí s odpredajom.  
 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre podnikateľskú činnosť a správu majetku 
na zasadnutí konanom dňa 06.04.2009 prerokovala predloženú žiadosť a prijala uznesenie č. 
86/2009, ktorým odporučila odpredaj nehnuteľnosti za cenu 10,-€/m2 (301,26 Sk/m2; kurz 1 € 
= 30,1260 Sk) + DPH s tým, že kupujúci uhradí poplatky spojené s vkladom kúpnej zmluvy 
do katastra nehnuteľností. 
   
Na základe žiadosti a stanovísk sme predložili na rokovanie Mestskej rady v Nitre návrh na 
nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Ing. Michael Horák, Roľnícka 8, 
949 05 Nitra), a to  
s ch v á l i ť 
odpredaj pozemku parc. č. 856/3 – zast. plochy a nádvoria o výmere 9 m2 v k. ú. Dolné 
Krškany Ing. Michaelovi Horákovi, Roľnícka 8, 949 05 Nitra za cenu .........€/m2 (........... 
Sk/m2; kurz 1 € = 30,1260 Sk) + DPH s tým, že náklady spojené s vkladom do katastra 
nehnuteľností uhradí kupujúci 
 
Mestská rada v Nitre na zasadnutí konanom dňa 19.05.2009 prerokovala návrh na 
nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Ing. Marek Horský a manž., 
Potravinárska 21, Nitra),  
a odporúča schváliť 
odpredaj pozemku parc. č. 856/3 – zast. plochy a nádvoria o výmere 9 m2 v k. ú. Dolné 
Krškany Ing. Michaelovi Horákovi, Roľnícka 8, 949 05 Nitra za cenu 10 €/m2 (301,26 Sk/m2; 
kurz 1 € = 30,1260 Sk) + DPH s tým, že náklady spojené s vkladom do katastra nehnuteľností 
uhradí kupujúci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



Mestské zastupiteľstvo v Nitre – útvar hlavného kontrolóra 
 

                                                           Nitra, 1.6.2009 
 

                                                                              Číslo materiálu: 1432/09 
 

Mestskému zastupiteľstvu 
 
v Nitre 
 
 
K bodu: 
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 4/2009-NFK zameranej na  vybrané 
pr íjmové a výdavkové položky hlavnej a podnikateľskej činnosti za rok 2008 
v Mestských službách Nitra 
 
 
 
Predkladá:                                                     Návrh na uznesenie: 
Ing. František Halmo 
hlavný kontrolór                                              Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 

  p r e r o k o v a l o 
 
Spracovala:                                                    správu o výsledku následnej finančnej   
Margita Havránková                                       kontroly zameranej na vybrané 
referentka kontroly                                          príjmové a výdavkové položky hlavnej 
                                                                        a podnikateľskej činnosti za rok 2008 

 v Mestských službách Nitra 
                                                                
                                                                        b e r i e  na  v e d o m i e 
                                                                         
Napísala:                                                        správu a opatrenia prijaté na odstránenie  
Margita Havránková                                       nedostatkov zistených kontrolou,                      
referentka kontroly                                               
                                                                        u k l a d á 
                                                                         
                                                                        hlavnému kontrolórovi vykonať 
                                                                        kontrolu plnenia opatrení  k  31.1.2010. 
Prizvať:                                                         Kontrola : MR 
–– 
 
 
 
 
 

............................................................ 
              podpis predkladateľa 
 
 



 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre   - útvar hlavného kontrolóra 

 
S p r á v a 

 
o výsledku následnej finančnej kontroly č . 4/2009-NFK 

 
      V zmysle ustanovenia § 12, ods. 2 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a 
vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a poverenia č. 4/2009-NFK zo dňa 4.2.2009 
vykonala Margita Havránková, referentka kontroly,  následnú finančnú kontrolu vybraných 
príjmových a výdavkových položiek hlavnej a podnikateľskej činnosti za rok 2008. 
      Kontrola bola vykonaná ako mimoriadna mimo schváleného plánu kontrolnej činnosti 
útvaru hlavného kontrolóra.      
 
Kontrolovaný subjekt: Mestské služby Nitra, Tehelná ul.č. 3. (ďalej len MsS) 
                                                                                   
Kontrola bola vykonaná od 13.2.2009  do  26.3.2009. 
Kontrolované obdobie:  rok 2008 
 
     Predmetom kontroly bol rozpočet organizácie, dodržiavanie všeobecne záväzných 
právnych predpisov pri hospodárení, nakladaní a hospodárení s majetkom, kontrola 
podnikateľskej činnosti organizácie, úroveň a  využívanie výsledkov kontrolnej činnosti.  
     Zriaďovateľom príspevkovej organizácie Mestské služby Nitra je v zmysle zriaďovacej 
li stiny z roku 1994 Mesto Nitra. 
     Hospodárenie príspevkovej organizácie upravuje zákon č.  523/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy, Rozpočtové pravidlá Mesta Nitry,  ako aj interné smernice 
organizácie. Príspevková organizácia uhrádza náklady na prevádzku, opravy, údržbu majetku, 
ako aj na obstaranie hmotného a nehmotného majetku z vlastných zdrojov a z príspevku od 
zriaďovateľa. Zriaďovateľ v zmysle cit. právnych úprav  poskytuje príspevkovej organizácii 
príspevok na prevádzku v takej výške, aby jej rozpočet bol vyrovnaný. Zriaďovateľ môže 
príspevkovej organizácii krátiť, alebo zvýšiť príspevok pri nedodržaní alebo zmene 
podmienok za ktorých bol určený finančných vzťah medzi zriaďovateľom a príspevkovou 
organizáciou.  
 

1. Rozpočet organizácie, priebeh schvaľovania, rozpočtové opatrenia 
 

      Súčasťou rozpočtu mesta Nitry v procese jeho schvaľovania bol aj návrh rozpočtu 
príjmovej a výdavkovej časti príspevkovej organizácie Mestské služby Nitra. 
       
Pôvodný návrh rozpočtu MsS na rok 2008: 
 
Príjmy Suma v tis. Sk Výdavky Suma v tis. Sk 
príjmy vlastné        2 800 vlastné zdroje krytia 

výdavkov 
 2 800 

transfer bežný      45 500 bežné výdavky kryté 
bežným transferom  

45 500 
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transfer kapitálový        7 500 kapitálové výdavky kryté  

kapitálovým transferom 
nákup špec. automobilov 
pre 
stred.zimná údržba a 
čistenie mesta 

7 500 

Spolu                             58 800 Spolu 58 800 
 
Rozpočet organizácie bol zostavený ako vyrovnaný, s  predpokladom príspevku od 
zriaďovateľa v požadovanej výške a výška príjmov a výdavkov bola premietnutá aj do návrhu 
rozpočtu jednotlivých stredísk organizácie.   

 
Schvaľovanie rozpočtu mesta na rok 2008 a rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta Nitry 
v priebehu roku  2008 s vplyvom na rozpočet MsS:  
    
Číslo uznesenia, zo dňa Predmet  Suma v tis. Sk 

bežný transfer                                   45 500 
zvýšenie bežného transferu  - účel 
pravidelná údržba verejnej zelene 

  + 15 000 

zníženie bežného transferu - zníženie 
mzdového fondu o 20 % 

  -    4 640 

Bežný transfer pre MsS po úpravách      55 860 

419/2007-MZ, 13.12.2007 

Kapitálový transfer – na nákup 
špeciálnej techniky 

      7 500 

zvýšenie bežného transferu z dôvodu 
úhrady stočného dažďových vôd 

    
  + 11 006 

78/2008- MZ, 27.3.2008 

Bežný transfer  pre MsS po úprave       66 866 
zníženie bežného transferu      - 5 000 159/2008-MZ,15.5.2008 
Bežný transfer pre MsS po úprave       61 866 
zvýšenie kapitálového transferu na nákup  
techniky 

   
  + 12 937 

272/2008-MZ, 28.8.2008 

Kapitálový transfer po úprave     20 437  
zvýšenie bežného transferu pre MsS na 
odchodné a odstupné 

 +     653 

zvýšenie bežného transferu pre MsS  
z dôvodu potreby úhrady prác objednaných 
mestom 

 +  1 700 

Dotácia na vojnové hroby  +     102 

374/2008-MZ, 13.11.2008 

Bežný transfer pre MsS po úpravách      64 321 
409/2008-MZ,11.12.2008 zvýšenie bežného tranferu – na realizáciu  

oceľového zvodidla na Hviezdoslavovej ul. 
 

+ 525 
 Bežný transfer pre MsS po úpravách 64 846 
 
Schválený bežný transfer pre MsS vo výške 64 846 tis. Sk bol mestom Nitra poukazovaný 
v priebehu roku 2008 v splátkach a bol poukázaný v plnej výške. 
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Priebeh schvaľovania rozpočtu Mestských služieb Nitra a rozpočtové opatrenia na rok 2008 
v rozpočte Mestských služieb Nitra: 
 
Číslo uznesenia, zo dňa Predmet  Suma v tis. Sk 
277/2008-MZ, 28.8.2008 Navýšenie bežného transferu – odvod 

zrážkových vôd 
zníženie bežného transferu  
premietnuté do rozpočtu MsS – zníženie 
bežných výdavkov stredísk 
101,202,103,105,106,307,401,501 

+ 11 006 
 

-   5 000 
 

371/2008-MZ, 13.11.2008 Rozpočtové opatrenie – navýšenie bežného 
transferu – nebolo zo strany mesta 
realizované a nebolo premietnuté ani 
v rozpočte MsS 

+ 5 696 

 
Vplyv rozpočtových opatrení na rozpočet MsS 
 
       Zvýšenie bežného transferu v celkovej výške  + 28 986 tis. Sk bolo účelovo viazané na 
vykonanie úhrad za konkrétne akcie a energie. 
      Zníženie bežného transferu v celkovej výške – 9 640 tis. Sk sa prejavilo znížením  
finančných prostriedkov pre výdavky hlavných činností organizácie, čo ovplyvnilo celkové 
hospodárenie organizácie, ako aj výsledok hospodárenia. 
      
Z predloženej dokumentácie nebolo preukazné v akých výškach boli vykonané úpravy 
rozpočtu jednotlivých stredísk, čo je porušením Rozpočtových pravidiel Mesta Nitry zo 
dňa 15.12.2004,  § 12, Hospodárenie príspevkových organizácií. 
     
2. Kontrola nakladania, efektívnosti a hospodárnosti čerpania finančných prostriedkov 
    
    Hospodárenie príspevkovej organizácie Mestské služby Nitra sa sledovalo cez náklady 
a výnosy,  pričom jednotlivé činnosti boli v rámci účtovníctva rozdelené do stredísk. Dve 
strediská a to stredisko č. 202 Dielne a stredisko č. 980 Správa organizácie nevykonávali 
priamo žiadnu hlavnú činnosť vyplývajúcu zo zriaďovacej listiny a nemali rozpočtovanú 
žiadnu dotáciu. Náklady na činnosť týchto stredísk boli pokryté cez vnútropodnikové náklady 
a réžiu. Do hospodárenia organizácie a vyhodnotenia hospodárskeho výsledku vstúpili všetky 
strediská.  
 
Príjmová časť rozpočtu – príjmy hlavnej činnosti – rok 2008 ( v tis. Sk): 
 
Kód Názov Rozpočet Upravený 

rozpočet 
Skutočnosť 

212 Príjmy z vlastníctva 2 500 2 500 3 272 
23 Poplatky, platby 

z nepriemys. 
a náhodného predaja a 
služieb  

200 200 1 800 

231 Príjem z  predaja 
kapitálových aktív  

- - 25 
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243  Z účtov finančného 

hospodárenia 
50 50 13 

292 Ostatné príjmy 50 50 2 594 
  2 800 2 800 7 704 
 
      Príjmy z vlastníctva boli tvorené z príjmov z prenajatých budov, priestorov a objektov, 
z prenájmu nebytových priestorov a z prenájmu hrobových miest.  
      Vlastnými príjmami boli čiastočne kryté výdavkové položky hlavnej činnosti organizácie, 
na krytie výdavkových položiek hlavnej činnosti nepostačovali.  
 
Výdavková časť rozpočtu za  rok 2008  - rozpočet, upravený rozpočet, skutočnosť /v tis. Sk/: 
 
Položka Názov položky Návrh 

rozpočtu 
Rozpočet  
schválený 

 

Rozpočet  
upravený 

Skutočnosť Porovnanie 
upraveného 
rozpočtu so 

skutočnosťou 
611 Mzdy 17 162 13 730 13 995 16 500  
620 Odvody 6 041 4 833 4 926 5 648  
 611 + 620 23 203 18 563 18 921 22 148 +3 227 
631 Cestovné 

náhrady 
40 40 19 19  

632001 energie 2 514 2 514 3 025 3 016 - 9 
632002 vodné,stočné 1 017 1 067 10 697 9 729 - 968 
632003  Poštovné a tel. 650 650 500 482 - 18 
633 Všeobecný 

materiál 
5 065 5 065 2 409 2 258 - 151 

634 Dopravné 6 462 8 062 8 412 8 389 - 23 
635  Rutin.a 

štand.údržba 
2 742 3 392 3 021 3 252 + 231 

636 Nájom.za 
pren. 

350 300 255 287 +32 

637 Služby 6 257 21 167 19 734 22 100 + 2 366 
642 Transfery 

jednotlivcom 
- - 653 706 + 53 

 Spolu 48 300 60 820 67 646 72 386 + 4 740 
 Transfer 45 500 55 860 64 846 64 846  
 Vlastné zdroje 2 800 2 800 2 800  7 704  
700 Kapitálový 

transfer 
7 500 7 500 20 437 12 131  

 Celkom 
transfery  
a vlastné 
zdroje 

55 800 66 160 88 083 84 681 - 3 402 
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     Pri kontrole nákladových položiek bolo zistené, že úpravy rozpočtu, navýšenie, resp. 
zníženie nákladových položiek neboli písomne zdokumentované. 
     Úpravy rozpočtových položiek  bez preukaznej dokumentácie sú porušením 
Rozpočtových pravidiel  Mesta Nitry zo dňa 15.12.2004,  § 12, Hospodárenie 
pr íspevkových organizácií. 
    
Použitie kapitálového transferu  
      Finančné prostriedky na kapitálové výdavky boli organizácii schválené vo výške  20 437 
tis. Sk. Účelovo mali byť finančné prostriedky kapitálového transferu použité na obnovu 
strojového parku – nákup špeciálnych automobilov ( účel uvedený v schválenom rozpočte 
organizácie, položka 714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov) a na nákup 
techniky  (uzn. č. 272/2008-MZ, 28.8.2008, bez uvedenia položky).           
      Skutočne bol poskytnutý a použitý kapitálový transfer vo výške 12 131 tis. Sk. Kapitálový    
transfer   bol  poukazovaný  organizácii   v   splátkach   a   to   9x   625.000,- Sk v   mesiacoch 
I. až IX., 7.12.2008 vo výške 6.252.046,- Sk a 19.12.2008 vo výške 253.470,– Sk na základe 
žiadosti organizácie.  
 
Pri kontrole použitia kapitálového transferu bolo zistené že čiastka 221.808,50 Sk bola 
použitá v rozpore s účelom na ktorý bol kapitálový transfer zriaďovateľom poskytnutý 
a to v dvoch prípadoch:  
Chodník Lidl                                              97.889,-   Sk         
Oporný múr Turistická                          123.919,50 Sk. 
Uvedené  je porušením zák.č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a zároveň porušením Rozpočtových pravidiel mesta Nitry nakoľko neboli dodržané 
podmienky, za ktorých sa rozpočtové prostriedky poskytli ( § 13). 
Kapitálový transfer bol ďalej použitý na :   
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení a techniky a náradia 
v celkovej čiastke 561.241,– Sk. 
Rozpis tohto  majetku :  
PC 33.136,50 Sk,PC – notebook  30.384,–  Sk, kompresor 29.761,– Sk, 20  ks nádob na posyp 
v  celkovej  hodnote  226.100,–  Sk  a  ostatné  (krovinorez,  motorová  píla,   vysávač  lístia,  
televízor, mobilný telefón, zberač odpadu, kultivár, lavičky a skĺzavky) spolu v  hodnote 
212.301,40 Sk. 
714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov 
automobil Suzuki                                    550.000,– Sk 
technické zariadenia vozidiel                 254 065,–  Sk 
zametacie vozidlo Bucher City            5 295 500,– Sk             
vozidlo Mercedes s výbavou               5 247 900,– Sk 
Spolu                                                  11.347.465,- Sk 
 
     Zaraďovanie hmotného majetku v organizácii upravoval Vnútorný predpis pre vedenie 
účtovníctva  pre rok 2008. Organizácia  účtovala aj drobný dlhodobý majetok, ktorý je 
v ocenení viac ako 500,- Sk a menej ako 30.000,- Sk ako dlhodobý hmotný majetok.  Drobný 
dlhodobý majetok organizácia uhrádzala v zmysle tohto predpisu z kapitálových výdavkov.        
       
Pozitívny vplyv čiastočnej výmeny (obnovy) technického a strojového vybavenia organizácie 
na úseku hlavných činnosti ku koncu roku 2008 na nákladové položky možno očakávať až 
v nasledujúcich obdobiach.  
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Pri kontrole položky 611 Mzdy a položiek 642 Odchodné a odstupné bolo zistené: 
Organizácia mala v roku 2008 účinný Poriadok odmeňovania  zamestnancov Mestských 
služieb Nitra, ktorý riešil odmeňovanie zamestnancov, jednotlivé zložky platu, príplatky  
a odmeny. 
Nákladová položka sa skladá z :  
Časová mzda spolu:              11.176.318,–  Sk 
Mzdové zvýhodnenia:             4.165.171,–  Sk 
(osobné príplatky, za prácu nadčas, vo sviatok) 
Príplatky                                   441.943,– Sk 

      ( za riadenie, za prácu v noci, za zmennosť) 
V priebehu roku 2008 boli vyplatené odmeny v celkovej výške 356.790,– Sk nasledovne : 

odmeny v priebehu roka                           49.900,– Sk vyplatené  v 41 prípadoch, 
niektorým zamestnancom aj opakovane 
odmeny vyplatené v mesiaci december               265.000,-  Sk vyplatené 84 zamestnancom 
odmeny jubilejné                                                   41.890,–  Sk vyplatené 3 zamestnancom. 
 

     Organizácia v roku 2008 nerealizovala žiadnu redukciu jednotlivých zložiek platu, 
príplatkov, resp. odmien zamestnancov. Odmeny boli zamestnancom poskytnuté v zmysle  § 
20 Poriadku odmeňovania a vo všetkých prípadoch boli spracované návrhy na poskytnutie 
odmeny.  
      Dohody o vykonaní práce na základe ktorých bola vyplatená čiastka 125.972,– Sk boli 
vyplatené za tieto práce: 
obsluha parkovacích automatov                                                         8 dohôd 
upratovacie práce                                                                                2 dohody 
zabezpečenie verejného obstarávania odborne spôsobilou osobou   1 dohoda 
výber parkovného počas výstavy Agrokomplex                                4 dohody 
uzamykanie brány mestského cintorína                                             1 dohoda.  
Odstupné   bolo vyplatené  vo výške 431 tis. Sk a to celkom 8 zamestnancom.  
Odchodné bolo vyplatené vo výške 219 tis. Sk a to 5 zamestnancom.                                                           
Spolu bolo na odchodné a odstupné vyplatených  650 tis. Sk.         
     Ku koncu roku 2008 boli v organizácii realizované zmeny v počte a štruktúre  
zamestnancov (odchody zamestnancov v zmysle § 63 ods. l písm. b) zák. č. 311/2001 Z.z. 
Zákonník práce, resp. odchody zamestnancov do dôchodku – celkom 8 zamestnancov), avšak 
tieto zmeny nemali podstatný vplyv na úsporu nákladových položiek aj vzhľadom 
k vyplateniu odchodného a odstupného.  

Prehľad počtu zamestnancov organizácie   
evidenčný stav zamestnancov    k 1.1.2008         96 
evidenčný stav zamestnancov    k 31.12.2008     94. 

      Nový organizačný poriadok organizácie bol schválený uznesením Mestského 
zastupiteľstva v Nitre č. 380/2008-MZ dňa 13.11.2008 s účinnosťou od 1.12.2008. Vplyv 
tohto dokumentu na hospodárenie organizácie sa v roku 2008 neprejavil. 
 

Porovnanie skutočných výdavkov hlavnej činnosti  rokov 2007 a 2008 
 

           v tis. Sk 
Kód  rok 2007 rok 2008 
611 Mzdy 16 489 16 500 
620 Odvody 5 593 5 648 
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632 Energie 1 963 13 227 
633 Materiál 3 845 2 258 
634 Dopravné 7 006 8 389 
635 Rutinná a št. údržba 2 816 3 252 
636 Nájomné za prenájom 319 287 
637 Služby 6 069 22 100 
642 Transfery 95 706 
700 Kapitálové výdavky 23 333 12 131 
Celkom 67 548 84 517 
 
Z prehľadu je preukazné, že nákladové položky boli porovnateľné. V nákladových položkách, 
ktoré zaznamenali nárast (632 Energie, 637 Služby, 642 Transfery) bol nárast spôsobený 
presunom činnosti Verejná zeleň a detské ihriská,  nákladom na splaškové vody 
z komunikácií a nákladom na odstupné a odchodné. 
 

Výsledovka hlavnej (HČ)a podnikateľskej činnosti (PČ) 
 porovnanie rokov 2007 a 2008 

 
v tis. Sk 

Rok 2007 Rok 2008  
Kód a názov  

   HČ 
 

 
     PČ 

 

 
Spolu 

 
HČ 

 
PČ 

 
Spolu 

5  Náklady 56 131 1 223 57 354 90 692 6 464 97 156 
6 Výnosy 56 140 1 515 57 655 80 182 10 152 90 334 
Výsledok hospodárenie 
pred zdanením 

+ 9 +292 + 301 - 10 510 3 688 - 6 822 

Splatná daň z príjmov - 286 - 56 - 342 2 409 411 
Výsledok hospodárenia 
po zdanení 

- 277 236 - 41 - 10 512 3 279 - 7 233 

 
      
Prehľad nákladových  a výnosových účtov hlavnej  činnosti v tis. Sk, porovnanie rokov 2007 
a 2008: 

     v tis. Sk 
Kód a názov Rok 2007 Rok 2008 Rozdiel 
Náklady    
501 Spotreba materiálu 8 732 9 749 + 1 017 
502 Spotreba energie 1 358 2 198 +  840 
511 Opravy a udržiavanie 4 724 5 219 + 495 
518 Ostatné služby 6 144 32 758 + 26 614 
521 Mzdové náklady 16 618 16 264 - 354 
551 Odpisy majetku 10 586 14 804 + 4 218 
Výnosy    
602 Tržby z predaja služieb 1 447 4 430 + 2 983 
691 Výnos z bežného    
        transferu 

51 096 64 846 + 13 750 
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     Náklady organizácie v roku 2008 neboli pokryté výnosmi, čo spôsobilo výsledok 
hospodárenia v hlavnej činnosti stratu  – 10 512 tis. Sk a celkove po zohľadnení nákladov 
a výnosov podnikateľskej činnosti stratu organizácie celkom  - 7 233 tis. Sk.  

    Organizácia mala pre rok 2008 spracovaný  odpisový plán na základe ktorého vykonáva 
odpisovanie majetku. Odpisový plán bol spracovaný v zmysle § 28 zák.č. 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve. Pri odpisovaní majetku neboli zistené nedostatky. 
       Keďže kontrolovaná organizácia mala k dispozícii finančné prostriedky na 
bankových účtoch  (nebola v platobnej neschopnosti) výdavky nepokryté rozpočtovanými 
finančnými prostriedkami boli hradené z týchto peňažných prostriedkov. Takéto použitie 
finančných prostriedkov malo negatívny vplyv na hospodársky výsledok, pretože náklady 
zo vzniknutých účtovných operácií vznikli, avšak nebol zúčtovaný výnos tak, ako pri 
rozpočtovaných  prostriedkoch. 
       Príspevková organizácia splnila základný predpoklad pre formu hospodárenia, nakoľko 
tržbami mala pokrytých menej ako 50 % výrobných nákladov a bola napojená na rozpočet obce 
(§ 21, ods. 2 zák.č. 523/2004 Z.z.). 
    Pri kontrole účtovníctva organizácie neboli zistené nedostatky. Účtovníctvo účtovnej 
jednotky poskytuje verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva 
a o finančnej situácii účtovnej jednotky, Zobrazenie v účtovnej závierke je verné a pravdivé.        

 
 Hospodárenie stredísk organizácie  
 
 Kontrola bola zameraná výberovým spôsobom na hospodárenie stredísk 101 Čistenie mesta, 
102 Zimná údržba, 103 Opravy miestnych komunikácií a  401 Správa cintorínov. 
 
Rok 2008 

       v tis. Sk 
Číslo  
strediska 

Názov  
strediska 

Bežný 
transfer 

Vlastné 
zdroje 

Náklady Výnosy  Hospodársky 
výsledok 
+ zisk 
- strata 

101 Čistenie mesta 11 370 288 14 482 11 658 - 2 824 
102 Zimná údržba 7 980 30  8 954 8 010 - 944 
103 Opravy 

miestnych 
komunikácií 

22 035 490 24 828 22 525 - 2 303 

401 Správa 
cintorínov 

3 835 2 084 6 626 5 919 - 707 

 
101 Čistenie mesta 
z nákladových položiek bolo najvyššie čerpanie na účte spotreba materiálu 2 943 tis. Sk v tom 
spotreba PHM vo výške 2 222 tis. Sk, opravy a udržiavanie motorových vozidiel 174 tis. Sk, 
z účtu ostatné služby náklady na uloženie odpadu vo výške 1 400 tis. Sk, opravy a údržba 
zametacích kartáčov 78 tis. Sk, osobné náklady tvorili čiastku 4 023 tis. Sk.  
102 Zimná služba 
z nákladových položiek bolo najvyššie čerpanie na účte spotreba materiálu 2 075 tis. Sk, 
náklady na uloženie odpadu 177 tis. Sk, osobné náklady 4 150 tis. Sk 
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103 Opravy miestnych komunikácií 
z nákladových položiek bolo najvyššie čerpanie na účte spotreba materiálu 3 345 tis. Sk, 
v tom spotreba obalovacej  zmesi 1 040 tis. Sk, PHM 1 230 tis. Sk, opravy a udržiavanie ciest, 
chodníkov a zábradlí 2 236 tis. Sk, za zrážkovú vodu 11 036 tis. Sk, osobné náklady 2 645 tis. 
Sk. 
401  Správa cintorínov 
z nákladových položiek  bolo najvyššie čerpanie na účte spotreba materiálu 878 tis. Sk, v tom 
najmä  PHM vo výške 154 tis. Sk,  na účte spotreby energií vo výške 590 tis. Sk, opravy 
a udržiavanie vozidiel, cintorínov a súvisiacich objektov 404 tis. Sk, z účtu ostatné služby 
najvýznamnejšiu položku tvoria náklady na uloženie cintorínskeho odpadu 902 tis. Sk, revízie 
zariadení 229 tis. Sk a ošetrenie stromov 216 tis Sk, osobné náklady tvorili 2 149 tis. Sk.,  vo 
výnosových položkách tvorili najväčšiu položku tržby z nájmu hrobových miest 1 675 tis. Sk. 
 
Pre porovnanie je uvádzané aj hospodárenie vybraných stredísk v roku 2007 

    v tis. Sk 
Číslo  
strediska 

Názov  
strediska 

Bežný 
transfer 

Vlastné 
zdroje 

Náklady Výnosy Hospodársky 
výsledok 

+ zisk 
- strata 

101 Čistenie mesta 17 550 201 17 768 17 752 -  16 
102 Zimná údržba 8 350 

980 
- 8 358 8 350   - 8 

103 Opravy 
miestnych 
komunikácií 

14 700 1 285 15 862 15 985 + 123 

401 Správa 
cintorínov 

4 696 1 998 6 713 6 694 - 19 

 
  
Prehľad najväčších odberateľov 
Odberateľ                                                            Predmet objednávky 
Agrokomplex Nitra                                           čistenie komunikácií a areálu 
Mestský úrad Nitra                                           upratovanie  pri akciách 
          montáž a demontáž  trhového mestečka 
PSKS,s.r.o.Bratislava                                       prenájom priestorov a dodávka plynu pre 
                                                                         prevádzku krematória 
    
U tohto odberateľa bola k 31.12.2008 evidovaná pohľadávka vo výške 544.759,- Sk. 
Pohľadávka je uplatňovaná splátkovým kalendárom. 
 
Prehľad najväčších  dodávateľov v súvislosti s nákladovými položkami, výberom dodávateľa,   
 spôsob zadávania objednávok /výber dodávateľov náhodilým výberom/:  
 
Dodávateľ                                                            Predmet dodávky 
Dopravia Bratislava                                              asfaltová emulzia 
Slovenský plynárenský priemysel                        dodávka plynu 
Nitra             
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Západoslov.vodárenská spoločnosť                        vodné a stočné 
Nitra   
u tohto dodávateľa bol k 31.12.2008 evidovaný záväzok (náklad) vo výške 953.723,- Sk 
LUMEN Nitra                                                         oprava komunikácií 
Pri kontrole faktúr tohto dodávateľa bolo zistené, že pre rok 2008 nebola s dodávateľom 
uzatvorená zmluva na dodávku prác a neboli vyhotovované ani objednávky, čo je 
porušením internej smernice organizácie o verejnom obstarávaní,  ako aj zákona č. 
431/2002 Z.z. o účtovníctve, § 8. 
Ing. Cyril. Poledník, Zlaté Moravce                       protektory pneumatík 
Západoslov. energetika, Bratislava                        dodávka el. energie 
Sebastián Pindes, Nitra                                          oprava striech na domoch smútku                                                                                               
V jednom prípade (faktúra int.č. 593 na sumu 158.155,- Sk) -  podľa internej smernice 
pre verejné obstarávania mal byť dodávateľ vybraný na základe prieskumu trhu 
minimálne u dvoch dodávateľov – dokumentácia o výbere dodávateľa predložená 
nebola. 
Stanislav Lacina, Nitra                                             údržba fontán 
práce zabezpečované na základe zmluvy 
SATES P.Bystrica                                                    zábradlie na   Hviezdoslavovej ul. 
akcia bola financovaná z bežných výdavkov, finančné prostriedky poskytol zriaďovateľ, 
avšak pri výške transferu nebola zohľadnená potreba platby DPH ( zriaďovateľ na 
DPH finančné prostriedky neposkytol -  suma 99.733,- Sk) a o túto sumu boli zvýšené  
náklady organizácie v položke opravy a údržba. Predložená bola jedna cenová ponuka, 
čo je v rozpore s internou smernicou organizácie pre verejné obstarávanie.   
Po prerokovaní správy o výsledku kontroly v Mestskej rade v Nitre dňa 19.5.2009 bola 
Mestskými službami Nitra dňa 22.05.2009 predložená dokumentácia o verejnom 
obstarávaní -  tri cenové ponuky a vyhodnotenie ponúk na realizáciu zvodidiel  na 
Hviezdoslavovej ul.. Táto dokumentácia nebola v čase kontroly ani v procese 
prerokovávania výsledkov kontroly kontrolnému orgánu predložená, preto bol 
kontrolou konštatovaný nedostatok tak,  ako je uvedené v predchádzajúcom texte. 
Doplnenie dokumentácie bolo na žiadosť MsS zapracované do správy predkladanej 
MsZ.    
ELCOMP s.r.o. Nitra                                              údržba parkovacích automatov 
služby vykonávané na základe zmluvy                                                                 
SPECTRUM Trenčín                                             dodávka PHM - nafta 
tovar zabezpečený na základe zmluvy 
Dlhá cesta Romov                                                  čistenie, upratovanie na MK                                                                                  
VLČEJ Vladimír,Nitra                                           nátery zábradlia, mostov,  lávok 
REPOSTAV Nitra                                                  revízie plyn zariadení 
ELKAPO Nitra                                                       likvidácia odpadu 
Komplex Pusté Sady                                              likvidácia odpadu 
LEMUS Nitra                                                         inžinierska činnosť.  
Mandátna zmluva s týmto dodávateľom bola ku dňu 15.10.2008 ukončená. 
Dimensy Ivanka pri Dunaji                                    dodávka poklopov 
Vaša stravovacia, Bratislava                                  stravné lístky                                    
Stravné lístky obstarané  na základe zmluvy o zabezpečení stravovania  pre zamestnancov 
uzatvorenej 17.8.2000.  Podkladom pre uzatvorenie zmluvy v čase jej uzatvorenia boli dve 
cenové ponuky. 
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4. Podnikateľská činnosť príspevkovej organizácie 
 
         Príspevková organizácia môže vykonávať so súhlasom zriaďovateľa podnikateľskú 
činnosti nad rámec hlavnej činnosti, pre ktorú bola zriadená, iba k plní úlohy určené 
zriaďovateľom. Náklady na podnikateľskú činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Výnosy 
a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom účte (§ 28, zák.č. 
523/2004 Z.z.). 
          Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznesením č. 297/1999-MZ zo dňa 25.11.1999 schválilo 
s účinnosťou od 1.1.2000 vykonávanie podnikateľskej činnosti v Mestských   službách   Nitra.  
Uznesením Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 15/2008-MZ zo dňa 31.1.2008 bolo uznesenie 
č. 297/1999 – MZ zo dňa 25.11.1999 doplnené- rozšírenie podnikateľskej činnosti.  
          V roku 2008 mala organizácia oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti 
v týchto oblastiach: 

1. Prevádzkovanie parkovísk 
2. Čistenie a údržba komunikácií 
3. Opravy verejného osvetlenia 
4. Prenájom dopravného značenia 
5. Vykonávanie zemných prác strojnými mechanizmami 
6. Zámočnícke práce 
7. Vykonávanie zváracích prác 
8. Údržba a oprava motorových vozidiel 
9. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadom 
10. Práce s mechanizmami 
11. Demolácie, búracie práce, príprava staveniska a terénne úpravy 
12. Výsadba a údržba zelene 
13. Vnútroštátna nákladná cestná doprava 
 

Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti /v tis. Sk/ :  
 
Názov  Suma 
Tržby z predaja služieb  
- čistenie komunikácií u externých odberateľov  
- údržba a opravy komunikácií u externých odberateľov  
- použitie plošiny  
- parkovné  

 
2 403 

27 
34 

7 683 
Úroky z bankového účtu  5 
Výnosy spolu 10 152 
Náklady na čistenie a opravu komunikácií  1 810 
Náklady na parkovné  4 654 
Náklady spolu  6 464 
 
        Organizácia začala v priebehu roku 2008 v rámci podnikateľskej činnosti vykonávať 
výber parkovného všetkých druhov.   
        Pri fakturácii služieb odberateľom bol použitý platný vnútropodnikový cenník 
služieb, resp. ceny boli určované dohodou zmluvných strán. 
       Prehľad dokumentuje, že z trinástich povolených činností podnikania bola 
podnikateľská činnosť v roku 2008 vykonaná iba v štyroch. 
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5. Nakladanie a hospodárenie s majetkom 
 
     Majetok organizácie tvorí majetok, ktorý jej bol zverený zriaďovateľom a vlastný majetok 
a tento ku dňu 31.12.2008 predstavoval podľa súvahy k 31.12.2008 hodnotu 821 490 tis. Sk. 
       
6. Úroveň a využívanie výsledkov kontrolnej činnosti.  
 
     Organizácia mala pre vedenie účtovníctva v roku 2008 spracovaný interný predpis. 
     Organizácia má spracovanú Smernicu o finančnej kontrole, táto je účinná od 1.1.2004. 
Smernica nezohľadňuje novely zákona č. 502/2001 Z.z.  o finančnej  kontrole 
a vnútornom audite a organizačné zmeny v organizácii.  Predbežná finančná kontrola 
bola vykonávaná, avšak   nepokrývala  všetky   oblasti   činnosti   organizácie   a   všetky  
finančné operácie. Predbežná finančná kontrola nebola napr. vykonávaná 
u objednávok, pri uzatvorených zmluvách, čo je porušením § 9 cit. zákona. 
      Organizácia má spracovanú vnútornú smernicu pre verejné obstarávanie, ktorá je účinná 
od 22.1.2004, avšak táto nezohľadňuje v súčasnosti platný zákon o verejnom obstarávaní 
č. 25/2006  Z.z. v znení niekoľkých zmien.         
      V roku 2008 organizácia obstarala  
Tovar, služba, práca                                                       Metóda obstarania 
sypač vozoviek s radlicou                                                   rokovacie konanie 
podvozok pod nadstavbu TURBO                                      podlimitná metóda          
zametacie vozidlo                                                                podlimitná metóda 
dispečerské vozidlo                                                         zákazka s nízkou hodnotou 
soľ (pre zimnú údržbu)                                                       podprahová zákazka 
 
     Kontrola bola v zmysle § 147 zákona č. 25/2006 Z.z. vykonaná na podprahovú zákazku 
a zákazku s nízkou hodnotou. Kontrolou dokumentácie neboli zistené nedostatky. 
    Správa o výsledku kontroly bola vypracovaná dňa 27.3.2009 a prerokovaná dňa 17.4.2009. 
 
    K správe o výsledku kontrole neboli vznesené námietky. Vysvetlivky k nedostatkom 
zisteným kontrolou boli predložené v procese spracovávania o výsledku následnej finančnej 
kontroly a boli zapracované do správy. 
    Opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku 
boli predložené dňa 17.4.2009. 
 

1. Zabezpečiť vykonávanie úprav rozpočtu v súlade s Rozpočtovými pravidlami Mesta 
Nitry, § 12 Hospodárenie príspevkových organizácií. 
Termín: ihneď a trvale                             Zodpov.: riaditeľ organizácie, 
                                                                                 hlavná ekonómka   

2. Novelizovať interné smernice organizácie v súlade s platnou legislatívou. 
Termín: 30.09.2009                                 Zodpov.: riaditeľ organizácie, hlavná 
                                                                                ekonómka, zástupca riaditeľa 

3. Zabezpečiť dodržiavanie ustanovení Smernice o finančnej kontrole a Smernice 
o verejnom obstarávaní.  
Termín: ihneď a trvale                             Zodpov.: v súlade so smernicami                                                            
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Riaditeľ organizácie zabezpečil prerokovanie výsledkov kontroly na porade riaditeľa 
organizácie. 
 
Správa o výsledku kontroly bola prerokovaná v Mestskej rade v Nitre dňa 19.5.2009 a prijaté 
k nej uznesenie č.  207/2009-MR: 
Mestská rada v Nitre 
p r e r o k o v a l a 
Správu o výsledku následnej finančnej kontroly zameranej na vybrané príjmové a výdavkové 
položky hlavnej a podnikateľskej činnosti za rok 2008 v Mestských službách Nitra  
o d p o r ú č a 
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 
vziať na vedomie  
správu a opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou, 
u l o ž i ť 
hlavnému kontrolórovi mesta 
vykonať  kontrolu  plnenia opatrení k 31.1.2010.    K: MR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mestské zastupiteľstvo v Nitre – útvar hlavného kontrolóra 
 

                                                           Nitra, 1.6.2009 
 

                                                                             Číslo materiálu: 1433/09 
 

Mestskému zastupiteľstvu 
 
v Nitre 
 
 
 
K bodu: 
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č . 5/2009-NFK zameranej na kontrolu 
použitia  bežného  transferu  na  činnosť  verejná  zeleň v   Mestských  službách  Nitra 
 
 
Predkladá:                                                     Návrh na uznesenie: 
Ing. František Halmo 
hlavný kontrolór                                              Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 

  p r e r o k o v a l o 
 
Spracovala:                                                    správu o výsledku následnej finančnej   
Margita Havránková                                       kontroly použitia bežného transferu na činnosť                              
referentka kontroly                                         verejná zeleň v Mestských službách Nitra 
 
                                                                        b e r i e  na  v e d o m i e 
                                                                         
Napísala:                                                        správu a opatrenia prijaté na odstránenie  
Margita Havránková                                       nedostatkov zistených kontrolou,                      
referentka kontroly                                               
                                                                        u k l a d á 
                                                                         
                                                                        hlavnému kontrolórovi vykonať 
                                                                        kontrolu plnenia opatrení  k  31.1.2010. 
Prizvať:                                                         Kontrola : MR 
–– 
 
 
 
 
 
 
 

............................................................ 
              podpis predkladateľa 

 
 

 



Mestské zastupiteľstvo v Nitre  - útvar hlavného kontrolóra 
 
 

S p r á v a  
 

o výsledku následnej finančnej kontroly č . 5/2009-NFK 
 
 
      V zmysle ustanovenia § 12, ods. 2 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a 
vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a poverenia č. 5/2009-NFK zo dňa 12.2.2009 
vykonala Margita Havránková, referentka kontroly,  následnú finančnú kontrolu použitia 
bežného transferu na činnosť verejná zeleň. 
 
Kontrolovaný subjekt: Mestské služby Nitra 
Kontrolované obdobie:  rok 2008 
Kontrola bola vykonaná od 16.2.2009 do 6.3.2009. 
Predmetom kontroly bolo: 
-    priebeh schvaľovania finančných prostriedkov na činnosť údržby pravidelnej zelene   
     v rozpočte mesta, 
-    zabezpečenie údržby verejnej zelene a organizácia činnosti stredísk, 
-    čerpanie finančných prostriedkov, 
-    vykonávanie kontrolnej činnosti. 
 
Kontrolou bolo zistené: 
       Uznesením Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 419/2007-MZ zo dňa 13.12.2007 bol 
schválený návrh viacročného rozpočtu mesta Nitry na roky 2008 – 2010. Týmto uznesením 
boli finančné prostriedky pôvodne rozpočtované na oddelení komunálnych činností 
a životného prostredia MsÚ presunuté do Mestských služieb Nitra. Presun sa týkal položky 
v členení: 
Číslo          Názov položky                                  Pôvodne rozpočtovaná čiastka     
položky 
635            Rutinná a štandardná údržba             
- pravidelná údržba verejnej  zelene                                         15 500 
- zdravotný a udrž. rez Mestský park                                            100 
- výruby a opiľovanie drevín                                                         900 
-  kosenie ruderálnych porastov                                                    100 
-  zmladzovací rez plodiacich topoľov a vŕb                                150 
-  údržba hracích prvkov na DI v Mestskom parku                        50 
- údržba atypických DI                                                                   90 
- polievanie stromov                                                                     300 
- údržba basketbalových košov                                                      20 
- opravy jestvujúcich DI                                                               100 
637            Služby 
- likvidácia pieskovísk nevyhovujúcich STN                                50 
Spolu v tis. Sk                                                                        17 360 
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Položky, ktoré boli vecne presunuté do Mestských služieb Nitra boli v návrhu rozpočtu 
mesta rozpočtované vo výške 17 360 tis. Sk, schválený bol presun finančných 
prostriedkov vo výške 15 000 tis. Sk.  
     Časť činnosti a to výruby a opilovanie stromov vrátane časti finančných prostriedkov (600 
tis. Sk) bolo ponechaných na odd. komunálnych činností a životného prostredia MsÚ.  
 
      Mestské služby Nitra vo svojom návrh rozpočtu činnosť verejnej zelene a detských ihrísk 
nerozpočtovali.  
      Transfer vo výške 15 000 tis. Sk bol v Mestských službách vnútropodnikovo  rozčlenený 
do dvoch stredísk a to 108 Verejná zeleň                                       12.129 tis. Sk 
                                    109 Detské ihriská                                        2. 871 tis. Sk. 
     Rozčlenenie finančných prostriedkov na strediská bolo vykonané s cieľom zistiť pomer pre 
rozúčtovanie režijných nákladov. 
     Kontrola bola zameraná na celkovú čiastku transferu vo výške 15 000 tis. Sk, ako aj na 
ostatné náklady týchto stredísk  a zaoberala sa správnosťou čerpania finančných prostriedkov.  
        
       Prekontrolované boli všetky účtovné a súvisiace doklady týkajúce sa strediska 108 a 109  
 ( v tis. Sk): 
 
Stred. Názov Dotácia 

r. 2008 
Vlastné 
zdroje 

Výnosy 
spolu 

Náklady 
 spolu 

Hospodársky 
výsledok/strata 

108 Verejná zeleň 12 129 39 12 168 14 552 - 2 384 
109 Detské ihriská 2 871 24  2 895 3 671 -     776 
 Spolu 15 000 63   15 063       18 223 - 3 160 
 
Vysvetlivky: 
- v stĺpci dotácia je uvedená čiastka schválená rozpočtom mesta v rámci bežného transferu pre 
MsS, 
- vlastné zdroje boli tvorené odpismi DHM majetku mesta.  
Výsledkom hospodárenia týchto dvoch stredísk je strata vo výške 3 160 tis. Sk. 
 
Zabezpečenie údržby verejnej zelene a organizácia činnosti stredísk 
      Personálne bola činnosť strediska 108 Verejná zeleň a strediska 109 Detské ihriská 
začlenená pod stredisko č. 101 Čistenie mesta – vedúci strediska Milan Bartoš. Zamestnanci 
pre strediská 108 a 109 neboli osobitne vyčlenení.  
     Činnosti súvisiace s údržbou verejnej zelene a detských ihrísk boli v roku 2008 
zabezpečované nasledovnými spôsobmi: 
- dodávateľským spôsobom a to na základe zmlúv a objednávok uzatvorených s externými 
dodávateľmi, 
- vlastnou  činnosťou organizácie a to s použitím vlastných zamestnancov, mechanizmov, 
materiálu.   
 
Na základe obstarania  metódou  podprahovej zákazky, ktoré bolo organizované MsÚ boli 
vybraní nasledovní dodávatelia na vykonanie služieb,  s ktorými MsS uzatvorili zmluvy:                     
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       Tabuľka č. 1:  
P.č. Dodávateľ Číslo zmluvy 

dátum uzatvorenia 
zmluvy 

Lokalita 

1 Otakar Šabík 12/2008 
31.3.2008 

Staré mesto I. a III. Párovce 
Mlynárce, okolie MsÚ 

2 Ing.Peter Šuchter 10/2008 
31.3.2008 

Horné mesto, Starý park, Nový 
park 

3 Marek Marák 15/2008 
31.3.2008 

SPÚ, Staré mesto II. a IV. 

4 BONEZ,Ing.Zeumer 16/2008 
31.3.2008 

Klokočina I a II., Diely Párovské 
Háje 

5 Ing.František Seman 14/2008 
31.3.2008 

Klokočina Čermáň, H. 
a D.Krškany 

6 Rudbeckia, 
Ing.Straňáková 

11/2008 
31.3.2008 

Chrenová I a IV. Brezový háj, 
Zobor Dražovce 

7 Ľuboš Cibuľa 13/2008 
31.3.2008 

Chrenová II. a III, Janíkovce 

 
     V uzatvorených zmluvách o poskytovaní služieb bolo uvedené, že prílohou zmluvy je 
mapa lokality a súpis hlavných a doplnkových prác a uvedením ceny. 
Činnosti vykonávané na základe uzatvorených zmlúv (podľa prílohy zmlúv): 
 
Hlavné práce 
Trávniky - kosenie, pohrabanie a odvoz vrátane očistenia priľahlých spevnených plôch od 
pokosenej trávy – kosenie stanovené v troch intenzitných triedach s podmienkou 
objednávateľa limitovať počet kosieb ako aj ich začiatok a ukončenie s ohľadom na 
poveternostné a finančné podmienky, 
- vyhrabanie a odvoz lístia, 
- jarné vyhrabanie trávnikov, 
- údržba ružových záhonov – jarné a jesenné ohrnutie, jarný,  zimný rez, okopávky,   
  odburinenie, ochranný  postrek, odstránenie zbytkov kvetov 
- starostlivosť o mobilné nádoby – zálievka, okopávka, odburinenie, udržiavací rez drevín. 
 
Doplnkové práce 
- udržiavací rez krov a živých plotov s naložením a odvoz do 20 km 
- udržiavací rez korún stromov do výšky 4 m 
- zabezpečenie priechodnosti chodníkov do výšky 2,5 m 
- odstránenie suchých a napadnutých jedincov do priemeru kmeňa 15 cm 
- odstránenie nežiaducich  náletových drevín do priemeru 5 cm 
- chemické ošetrenie drevín do výšky 4 m 
-  vyzbieranie drobných odpadov na verejných priestranstvách. 
 
     Kontrolou bolo zistené, že ceny pri jednotlivých činnostiach uvedené neboli a cenník 
nebol ani ďalšou prílohou zmlúv. Tento nedostatok je porušením platne uzatvorených 
zmlúv. 
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      Dodávatelia vykonávali pravidelnú údržbu verejnej zelene v zmluvne určených lokalitách 
na základe zmlúv o poskytnutí služieb. Okrem služieb podľa uzatvorených zmlúv vykonávali 
služby súvisiace s činnosťami, ktoré boli presunuté do MsS aj na základe objednávok. 
Prehľad čerpania finančných prostriedkov na základe zmlúv a objednávok u týchto 
dodávateľov je uvedený v tabuľke č. 2: 

 
Tabuľka č. 2 

Zmluvná cena 
v Sk 

Čerpanie zmluvy 
v Sk 

Objednávky 
v Sk 

Spolu 
v Sk 

12.194.230,–  12.064.615,– 2.185.001,50 14.249.616,50 
 
 
Kontrolou bolo zistené, že v dvoch prípadoch bola prekročená zmluvná cena (dodávateľ 
Otakar Šabík prekročenie o 8.838,- Sk  a Ing. Peter Šuchter prekročenie o 12.626,–Sk). 
 
 
Náplň služieb vykonaných na základe objednávok je uvedená  v tabuľke č. 3: 

          Tabuľka č. 3 
P.č. Dodávateľ Činnosti 
1 Otakar Šabík vypiľovanie drevín, zber drobných odpadov, čistenie okolia 

MsÚ, údržba vegetačných otvorov, kosenie prícestných 
pásov, oprava kvetináčov, kosenie Krškany, zavlažovanie,  

2 Ing.Peter Šuchter zber drobných odpadov, kosenie, údržba zelene v súvislosti s 
prípravou na EHMK 

3 Marek Marák, Zbehy zber drobných odpadov, jarný rez javorov, odburinenie 
kruhového objazdu, kosenie Janíkovce, Zobor, priemyselný 
park, orez krov, konárov, odstránenie ruderálnych porastov, 
zavlažovanie, oprava lavičiek 

4 BONEZ,Ing.Zeumer zber drobného odpadu, kosenie a údržba psích výbehov, 
mimo pravidelnej údržby 

5 Ing.František Seman odburinenie obrubníkov, čistenie stojísk kontajnerov 
6 Rudbeckia, 

Ing.Straňáková 
orez konárov, odstraňovanie ruderálnych porastov, 
odburinenie záhonov, kosenie  
zber drobných odpadov, odburinenie obrubníkov, orez 
konárov, kosenie prícestných pásov 

7 Ľuboš Cibula kosenie prícestných pásov 

 
 
Mimo dodávateľov s ktorými boli uzatvorené zmluvy o poskytovaní služieb a objednané 
služby objednávkami (uvedení v tabuľke č. 1 a 2)  boli činnosti súvisiace so  zeleňou 
a detskými ihriskami zabezpečované dodávateľským spôsobom na základe objednávok 
ďalšími  dodávateľmi :  
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           Tabuľka č. 4 

Dodávateľ Predmet činnosti 
Jozef Cibuľa, Nitra zber odpadu, kosenie, rez kríkov, odstraňovanie  

stromov po kalamite 
ZASAP A.Joanidisová,Nitra zalievanie stromov 
ZASAP J.Joanidis, Nitra strihanie kríkov, zber drobného odpadu, odstraňovanie 

ruderálnych porastov 
Ing.Tomáš Kele,Nitra zber drobného odpadu 
Karol Šuchter, Nitra zber drobného odpadu, čistenie trávnikov, rez kríkov 
JOFO Nitra údržba závlah 
Viskup Bohuš, Lehota zalievanie stromov 
Jozef Smatana, Jelšovce údržba DI 
Aurel Gaži,  D.Lefantovce údržba prvkov DI, oprava lavičiek 
Caco, J.Caletka Nitra oprava lavičiek 
Dlhá cesta Rómov zber odpadkov  park Sihoť 
Zepelin,  Trenč.Teplice dodávka hojdačky a ND k hojdačke 
Spolu         1.320.664,– 
 
 
     Na kontrolované strediská 108 a 109 boli ďalej účtované: 
a)  vnútropodnikové náklady ostatných stredísk organizácie  za činnosti 
     zvoz vianočných stromčekov                                          87.194,– Sk 
     odvoz konárov                                                               391.830,–  Sk 
     réžia správy organizácie                                             1.764.156,–  Sk 
     opilovanie stromov, montáž a údržba                            188.953,–   Sk 
     kvetináčov, práca plošinou  
     práca pojazdnej dielne (oprava DI)                                 92.700,–   Sk     
     výdaj materiálu zo skladu  
    (napr. stavebný materiál, náradie, benzín )                    127.887,–   Sk               
     Spolu                                                                           2.652.720,–  Sk 
       
      Kontrolou bolo zistené prekročenie rozpočtom stanovených výdavkov bez vykonania 
pr íslušných rozpočtových opatrení, čo je porušením Rozpočtových pravidiel mesta 
Nitry, § 12, Hospodárenie príspevkových organizácií.  
      Pri zadávaní prác organizácia vychádzala z potreby ich vykonať napriek tomu, že 
finančne neboli kryté rozpočtom. 
      Kontrolou bolo ďalej zistené porušenie zák.č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole 
a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien  tým, že 
pripravovaná finančná operácia (vyhotovenie objednávky)  nebola overená  predbežnou  
finančnou kontrolou a nebol overený súlad  so schváleným rozpočtom organizácie(§ 9, 
ods. 1), vo finančnej operácii bolo pokračované aj bez jej overenia predbežnou 
finančnou kontrolou (§ 9, ods. 4 ).  
 
     Kontrolou  predložených dokladov nebolo zistené použitie finančných prostriedkov mimo 
účelu. 
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Spôsob zadávania služieb v rámci zmlúv,  v    rámci     objednávok,    dôvody   zabezpečenia 
služieb na základe objednávok, kontrola  vykonania služieb 
 
Služby na základe zmlúv boli vykonávané na ústny pokyn povereného zamestnanca MsS 
v spolupráci s odbornou referentkou odd. komunálnych činnosti a životného prostredia  MsÚ. 
Výkon činnosti bol fyzicky kontrolovaný, výsledok  kontroly   zaznamenávaný   v   denníkoch  
príslušného dodávateľa. Faktúry dodávateľov boli kontrolované po vecnej stránke 
a v vykonanie predbežnej finančnej kontroly bolo na faktúre vyznačené.  
 
      Nedostatkom zisteným kontrolou bolo, že faktúry dodávateľa M. Marák, Zbehy 
neobsahovali všetky údaje na základe  ktorých by  bolo  možné  skontrolovať  správnosť 
fakturovanej čiastky, t.j. faktúry neobsahujú rozpis súm podľa jednotlivých 
fakturovaných položiek, na faktúrach neboli  uvádzané jednotkové ceny jednotlivých 
služieb. Tento nedostatok je porušením ustanovenia § 8, ods. 1, zák.č. 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve.  
       Ďalším nedostatkom zisteným kontrolou je, že zamestnanec, ktorý vyznačil 
vykonanie predbežnej finančnej kontroly na účtovných dokladoch nevykonal predbežnú 
finančnú kontrolu porovnaním uzatvorených zmlúv a ich príloh, posúdením súladu so 
schváleným rozpočtom organizácie,  ale len na základe fyzickej kontroly, čo je 
porušením § 9,  zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.  Tento zamestnanec nemal 
k dispozícii predmetné dokumenty na základe ktorých by bolo možné predbežnú 
finančnú kontrolu vykonať. Predmetné dokumenty mali k dispozícii prevádzkový 
námestník, vedúci prevádzkovo- technického úseku organizácie, resp. údaje týkajúce sa 
rozpočtu ekonomická námestníčka organizácie.  
 
Služby na základe objednávok 
 
Objednávky služieb u zmluvných dodávateľov boli zadávané na služby nad rámec 
uzatvorených zmlúv (nad rámec objemov a lokalít) a na ďalšie služby v súvislosti so 
zabezpečovaním verejnej zelene a detských ihrísk.     Objednávky na služby, práce a tovary 
boli vyhotovované na podnet a potreby mesta, poslancov MZ, požiadaviek VMČ a občanov,  
ako aj na základe požiadaviek,  ktoré vyplynuli z vlastných poznatkov a potrieb organizácie.      
      Nedostatkom vyhotovovaných objednávok bolo, že  objednávky neobsahovali 
podrobnejšiu špecifikáciu požadovaných služieb,  resp. určenie ich rozsahu, objemov, 
lokality a nebola v  nich uvedená cena za objednávané služby. Nedostatkom bolo aj to, 
že v súvislosti s objednávkami nebola vykonávaná predbežná finančná kontrola. Tieto 
nedostatky sú porušením § 8, ods. 1 zákona č. 431/2001 Z.z. o účtovníctve a § 9, zákona 
č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.  
       Nedostatky vo vykonaní predbežnej finančnej kontroly,  tak ako boli zistené pri 
fakturácii na základe zmlúv sa týkajú aj faktúr vyhotovených dodávateľmi na základe 
objednávok.  
     Správa o výsledku následnej finančnej kontroly bola vypracovaná dňa 12.3.2009 
a prerokovaná dňa 17.4.2009. 
     K správe o výsledku kontrole neboli vznesené námietky. Vysvetlivky k nedostatkom 
zisteným kontrolou boli predložené v procese spracovávania správy o výsledku následnej 
finančnej kontroly. 
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      Opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku 
boli predložené dňa 17.4.2009. 
 

1. Zabezpečiť, aby zmluvy súvisiace s údržbou verejnej zelene a detských ihrísk 
obsahovali všetky potrebné náležitosti vrátane nevyhnutných príloh, ktoré budú 
potrebné v procese kontroly vykonávaných prác. 
Termín: 15.05.2009 a trvale            Zodpov.: riaditeľ organizácie, 
                                                                        odborný referent  pre zeleň   
 

2. Zabezpečiť dodržiavanie ustanovení Smernice o finančnej kontrole. 
Termín: ihneď a trvalý                     Zodpov.: v súlade so smernicou                                                               

 
  
Správa o výsledku kontroly bola prerokovaná v Mestskej rade v Nitre dňa 19.5.2009 a prijaté 
k nej uznesenie č.  208/2009-MR: 
Mestská rada v Nitre 
p r e r o k o v a l a 
Správu o výsledku následnej finančnej kontroly použitia bežného transferu na činnosť verejná 
zeleň v Mestských službách Nitra  
o d p o r ú č a 
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 
vziať na vedomie  
správu a opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou, 
u l o ž i ť 
hlavnému kontrolórovi mesta 
vykonať  kontrolu  plnenia opatrení k 31.1.2010.    K: MR 
 
     
 
 
 
 
 
 
 



Mestské zastupiteľstvo v Nitre – útvar hlavného kontrolóra    
 
 
 

                                                              V Nitre, 8.6.2009 

                                                                                       Číslo materiálu:  1 434/09 
 
 
 
 

Mestskému zastupiteľstvu  
v Nitre 
 
k bodu: Správa o výsledku následnej finančnej kontroly (NFK) 
             vykázaných výkonov, nákladov a tržieb a.s. Veolia Transport Nitra 
             v zmysle zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme za rok 2008 
 
 
Predkladá:                                                        Návrh na uznesenie: 
Ing. František Halmo 
hlavný kontrolór                                                 Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
                                                                            p r e r o k o v a l o 
Spracoval: 
Ing. Karol Ormis, referent kontroly ÚHK         Správu o výsledku NFK vykázaných výkonov ,                                                                          
Ing. Miroslav Ondrejička, odb. ref. pre             nákladov a tržieb a.s. Veolia Transport Nitra 
ekonom. analýzy                                                v zmysle zmluvy o výkonoch vo verejnom              

                              záujme za rok 2008                                                                      
                                                    

                                          b e r i e    n a   v e d o m i e                         
 

                               správu a opatrenia                                                        
 
                                                               
 
 

Napísal: 
Ing. Karol Ormis, 
referent kontroly ÚHK 

 
Prizvať: 
Ing. Juraja Kuseho,  
generálneho riaditeľa spoločnosti 
VTN Nitra, a.s. 

                                                            ............................................................. 
                                                             podpis predkladateľa 

 
 
 



 
S p r á v a 

o výsledku následnej finančnej kontroly vykázaných výkonov, nákladov a tržieb a.s. 
Veolia Transport Nitra v zmysle zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej 

doprave vykonávanej autobusmi za rok 2008 
 
     Na základe poverenia hlavného kontrolóra  č. 7/2009-NFK vykonali zamestnanci MsÚ 
v Nitre: Ing. Karol Ormis referent kontroly ÚHK, Ing. Miroslav Ondrejička odborný referent 
pre ekonomické analýzy, Ing. Viera Horská odborná referentka ekonomického oddelenia  
a Bohumil Vincúr referent  OKČaŽP následnú finančnú kontrolu so zameraním na kontrolu 
vykázaných výkonov, nákladov a tržieb a.s.Veolia Transport Nitra v zmysle zmluvy  
o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej doprave vykonávanej autobusmi  za rok 2008. 
 
I. Platná legislatíva upravujúca poskytovanie výkonov a ich financovanie  vykonávaných 
vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave pre mestá a obce. 
     Oblasť vykonávania a financovania výkonov vo verejnom záujme v oblasti pravidelnej 
mestskej autobusovej dopravy upravuje táto legislatíva: 
 
- Zákon NR SR č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave  
      § 15 
Zmluva o výkone vo verejnom záujme 
 (1) Zmluvou o výkone vo verejnom záujme sa dopravca zaväzuje poskytnúť 
samosprávnemu kraju vo vnútroštátnej autobusovej doprave, ak nejde o diaľkovú autobusovú 
dopravu alebo obci v mestskej autobusovej doprave výkony podľa § 14a ods. 6 a 
samosprávny kraj alebo obec sa zaväzuje poskytnúť mu náhradu preukázanej straty. 
Preukázanú stratu uhradí samosprávny kraj alebo obec v mestskej autobusovej doprave 
zo svojho rozpočtu.  
 (2) Zmluva o výkone vo verejnom záujme sa uzatvára spravidla na obdobie platnosti 
dopravnej licencie, najviac však na desať rokov. Ak sa zmluva uzatvára na obdobie dlhšie ako 
jeden kalendárny rok, zmluva sa každoročne upravuje dodatkami. Samosprávny kraj alebo 
obec v mestskej autobusovej doprave uhradí dopravcovi preukázanú stratu, ak 
dopravca preukáže jej vznik a výšku a že ju svojím konaním nezavinil.   
 (4) Zmluva o výkone vo verejnom záujme obsahuje najmä dopravné a prepravné 
výkony, predovšetkým požiadavky na kontinuitu, pravidelnosť, kapacitu a kvalitu, prepravné 
výkony za regulované ceny, 16) sumu za dohodnuté prepravné výkony, ktorá tržby z dôvodu 
regulovaných cien vyrovnáva, vrátane rozdielu medzi ďalšími ekonomicky oprávnenými 
nákladmi vynaloženými na splnenie záväzku z tejto zmluvy a príjmami dosiahnutými 
dopravcom z plnenia tohto záväzku, podrobnosti o finančných vzťahoch medzi zmluvnými 
stranami, dodatky k zmluve a prípadné zmeny, platnosť zmluvy, ako aj sankcie za neplnenie.  
Na účely uzatvorenia zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme sa za preukázanú stratu 
považuje rozdiel medzi ekonomickou cenou za poskytovanie výkonov vo verejnom záujme a  
tržbami z regulovaného cestovného vrátane ďalších výnosov dosiahnutých plnením 
povinnosti poskytovať výkony vo verejnom záujme za osobitné cestovné.  
 (6) Na účely plnenia zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme je dopravca povinný 
evidovať a predkladať samosprávnemu kraju vo vnútroštátnej autobusovej doprave alebo obci 
v mestskej autobusovej doprave kvantifikovaný úbytok tržieb, ktorý vzniká z dôvodu 
osobitného cestovného pre vybrané skupiny obyvateľstva. 
§ 30 
Obec 
Obec pri výkone samosprávy  
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c) schvaľuje cestovný poriadok autobusovej linky nepresahujúcej územie obce,  
d) uzaviera s dopravcom zmluvu o výkone vo verejnom záujme a poskytuje dopravcovi 
náhradu preukázanej straty, 
 
- Zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách - § 3 a 22 
 
- Vyhláška MF SR č. 87/1996 Z.z. z 12. marca 1996, ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 
18/1996 Z.z. o cenách 
§ 3 (1) Pri regulácii cien sa uplatňujú ekonomicky oprávnené náklady, ktoré sa preukazujú 
účtovnými podkladmi, kalkuláciami nákladov, prípadne fakturáciou alebo daňovými a 
colnými podkladmi a podobne.  
 (2) Pri regulácii cien sa uplatňuje primeraný zisk, ktorý sa preukazuje účtovnými 
dokladmi, kalkuláciami, prípadne fakturáciou alebo daňovými podkladmi a podobne.    
 
 - Vyhláška MDPaT SR č. 151/2003 z 22. apríla 2003 o preukazovaní 
predpokladanej straty z poskytovania výkonov vo verejnom záujme v pravidelnej 
autobusovej doprave 
§ 1 (1) Na účely uzatvorenia zmluvy o poskytovaní prepravných výkonov vo verejnom 
záujme v pravidelnej autobusovej doprave (ďalej len "výkony") sa za predpokladanú stratu 
považuje rozdiel medzi kalkulovanými ekonomicky oprávnenými nákladmi dopravcu na 
poskytovanie výkonov vrátane primeraného zisku 1) a tržbami z regulovaného cestovného a 
ďalšími výnosmi dosiahnutými plnením povinnosti poskytovať výkony.    
§ 2 (1) Predpokladaná strata sa preukazuje týmito dokladmi dopravcu: 
a) prvotná evidencia výkonov, nákladov a tržieb dopravcu za celú skupinu liniek, ak ide o 
dopravu vykonávanú na území obce alebo o prímestskú autobusovú dopravu, alebo v členení 
podľa jednotlivých liniek, na ktoré sa vzťahuje povinnosť výkonov,  
b) štvrťročný súhrnný výkaz o výkonoch, nákladoch a tržbách v pravidelnej autobusovej 
doprave; vzor výkazu je uvedený v prílohe,  
c) ročné vyhodnotenie čerpania poskytnutých preddavkov náhrady podľa účtovných výkazov 
tak, aby bolo možné poskytnuté preddavky zúčtovať.  
 
II . Predložené doklady ku kontrole 
- Zmluva o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave vykonávanej 
autobusmi, uzatvorená podľa § 15 zákona NR SR č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave, v znení 
neskorších zmien a doplnkov v zmysle § 261 a § 269 Obchodného zákonníka v platnom znení 
č. j. 175/07/OKČ zo dňa 6.3.2007 
- Dodatok č.1  k zmluve č.j. 118/08/OKČaŽP k zmluve č.j. 175/07/OKČ  
      Predmetom Dodatku č. 1 zmluvy je zabezpečenie dopravnej obslužnosti na území mesta 
Nitry v roku 2008, ktorú zabezpečí dopravca svojimi prepravnými výkonmi na linkách 
mestskej autobusovej dopravy, pričom za výkony vo verejnom záujme mu bude zo strany 
objednávateľa  poskytnutá náhrada preukázanej straty v zmysle čl. III. . Tieto výkony 
vychádzajú z platného cestovného poriadku a sú uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy pri 
predpoklade ubehnutých kilometrov v roku 2008 vo výške 3 642 tis. obsadených km a 3 866 
tis. všetkých km. U dopravcu bola strata v roku 2008  pri zapracovaní primeranej rentability 
k nákladom   vo výške 4,0 % predbežne vyčíslená podľa vyhl. č. 151/2003 Z.z. záloha vo 
výške 53 000 tis. Sk. 
      Dopravca predloží objednávateľovi súhrnné informácie o hospodárskom výsledku 
v súlade s vyhl. č. 151/2003 Z.z. – Výkaz  o výkonoch, nákladoch a tržbách v pravidelnej 
autobusovej doprave za obdobie január až december 2008 najneskôr do konca marca  
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nasledujúceho roka. Na základe tohto výsledku bude vyčíslený rozdiel medzi zálohovými 
platbami a oprávnenými nákladmi za príslušný kalendárny rok. Ak bude rozdiel oprávnených 
nákladov a zálohových platieb kladný, teda dopravcovi vznikli vyššie oprávnené náklady ako 
boli uhradené zálohovými platbami, bude doplatok rozdielu predmetom materiálu 
predloženého mestskému zastupiteľstvu. Konečné riešenie bude viazané na uznesenie 
mestského zastupiteľstva a nebude v rozpore s týmto uznesením. 
 
- Výkaz o výkonoch, nákladoch a tržbách v pravidelnej mestskej autobusovej doprave za rok 
2008 podľa Vyhl. č. 151/2003 Z.z.18.3.2009 
- Výkaz ziskov a strát za rok 2008 
- Súvaha k 31.12.2008 
- Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2008 
- Cenový výmer MAD Nitra č. 1/2007 
- Číselník hospodárskych stredísk 
- Účtovný rozvrh na rok 2008 
- Hospodárske výsledky strediska MAD 
- Rozkľúčovanie správnej a prevádzkovej réžie za rok 2008 
- Špecifikácia vylúčených nákladov v zmysle Vyhl. č. 87/1996 podľa príslušných účtov 
- Príkaz GR o podmienkach hospodárnej prevádzky motorových vozidiel 
- Príkaz GR o zásadách hospodárenia a ekonomického riadenia spoločnosti 
- Rámcová zmluva o dielo č. 3 O č. 2/06 NR-KMV z 3.1.2006 o realizovaní údržby a opravy 
vozidiel (zhotoviteľ Veolia Transport services s.r.o. a objednávateľ Veolia Transport a.s.) 
- Dodatok č. 1  k rámcovej zmluve zo dňa 31.7.2008 
- Dodatok č. 2  k rámcovej zmluve zo dňa 10.8.2008 
- Cenník prác pre SAD Nitra a.s. platný od 1.1.2008 
- Prehľad vekovej štruktúry autobusov k 31.12.2008 
- Nákup a vyradenie autobusov za rok 2008 
- Prehľad cien nakupovaných motorových palív podľa jednotlivých mesiacov roka 2008 
- Evidencia tržieb podľa jednotlivých druhov v roku 2008 
- Prehľad autobusových liniek v roku 2008 
- Dokumentácia k certifikátu ISO 9001:2000 
 
II I. Výkaz o výkonoch, nákladoch a tržbách v pravidelnej autobusovej doprave za rok 
2008 podľa Vyhl. č. 151/2003 Z.z. 
 
Podľa § 2 ods.1 písmeno b) a c) Vyhlášky č. 151/2003 Z.z. dopravca predpokladanú stratu 
preukazuje štvrťročnými výkazmi o výkonoch, nákladoch a tržbách v pravidelnej autobusovej 
doprave podľa vzoru, ktorý je uvedený v prílohe vyhlášky a ročné vyhodnotenie čerpania 
poskytnutých preddavkov náhrady podľa účtovných výkazov tak, aby bolo možné poskytnuté 
preddavky zúčtovať. 
Dopravca predložil Výkaz o výkonoch, ........ za rok 2008 objednávateľovi dňa 19.3.2009 na 
prepísanej tabuľke podľa Vyhl. č. 151/2003 Z.z.. 
 
  Oddiel 1  
  Základné údaje v tis.Sk 

Číslo 
riadku 

 
Mestská autobusová doprava 

Pohonné látky 10. 46 978 
Náklady na pneu 11. 1 571 
Ostat. priam. materiál 12. 2 824 
Priame mzdy 13. 40 647 
Odpisy 14. 19 480 



Prenájom 15. 3 703 
Opravy a údržba 16. 30 768 
Cestovné 17. 9 
Odvody z miezd 18. 14 699 
Iné OPN 19. 11 338 
Prevádzková réžia 20. 5 113 
Správna réžia 21. 6 936 
Vlastné náklady výkonu (r.10 až 21) 22. 184 066 
Výnosy 23. 101 917 
Náhrada predpokladanej straty 24. 53 000 
Cena výkonu vr. náhrady 25. 154 917 
   
Oddiel 2 
Doplňujúce údaje 

  

Preprava osôb (tis. osôb) 33. 15 557 
Prepravné výkony (tis.oskm) 34. 66 954 
Ubehnuté km (tis. km) 35. 3 764 
Doba prevádzky celkom hod. 36. 299 000 
Priem. evid. počet autobusov (ks) 37. 90 
Priem evid.  počet vodičov 38. 148 
-  celková strata činí                                  89 149 tis. Sk 
- poukázané náhrady                                 53 000 
- strata po poukázanej náhrade               - 29 149 
- primeraný zisk 4,0 %                               7 363 
- dorovnanie straty spolu                       36 512 tis. Sk 
      Podľa predloženého výkazu Veolia Transport Nitra a.s. vyčíslila , že požaduje na 
dorovnanie vzniknutej straty za rok 2008 sumu 36  512 tis. Sk. Celkové výdavky Mesta na 
mestskú autobusovú dopravu v roku 2008  tak dosiahnu sumu 89 512 tis. Sk. 
     Mesto Nitra ako objednávateľ dopravných výkonov vykonávaných vo verejnom záujme na 
rok 2008 podľa Dodatku č. 1 č.j. 118/08/OKČaŽP k Zmluve o výkonoch vo verejnom záujme  
v mestskej autobusovej doprave vykonávanej autobusmi č.j. 175/07/OKČ článku IV. Spôsob 
úhrady uhradilo zálohové platby takto: 
- 20.02.2008         8 832 tis. Sk 
- 04.03.2008         4 416 
- 02.04.2008         4 416 
- 02.05.2008         4 416 
- 06.06.2008         4 416 
- 01.07.2008         4 416 
- 04.08.2008         4 416 
- 05.09.2008         4 418 
- 02..10.2008        4 418 
- 03.11.2008         4 418 
- 28.11.2008       16 165 x) 
- 02.12.2008         4 418     
S p o l u              53 000 + 16 165 tis. Sk x) jedná sa o dorovnanie straty za rok 2007 podľa  
                                                                     uznesenia MZ č. 336/2008-MZ 
 
     Uvedené zálohové platby boli uhradené v súlade s článkom IV. Spôsob úhrady ods. 2 
Dodatku č. 1, v ktorom  bolo dohodnuté platenie záloh vždy do 15 dňa príslušného mesiaca. 
Mesto Nitra zálohové platby uhrádza na osobitný účet v pobočke VÚB v Nitre, ktorý Veolia 
Transport Nitra, a.s. na  tento účel má otvorený. 
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IV. Kontrola vykázaných ekonomicky oprávnených nákladov Veolia Transport Nitra, 
a.s. uvedených vo „Výkaze ....“ podľa Vyhlášky č. 151/2003 Z.z. 
 
     V súlade s Vyhl. MDPaT SR č. 151/2003 Z.z. o preukazovaní predpokladanej  straty z 
 poskytovania výkonov vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave bola 
vykonaná kontrola vykázaných údajov použitých vo Výkaze o výkonoch, nákladoch a tržbách 
pravidelnej mestskej autobusovej doprave . 
(„§ 1  (1) Na účely uzatvorenia zmluvy o poskytovaní prepravných výkonov vo verejnom 
záujme v pravidelnej autobusovej doprave (ďalej len "výkony") sa za predpokladanú stratu 
považuje rozdiel medzi kalkulovanými ekonomicky oprávnenými nákladmi dopravcu na  
poskytovanie výkonov vrátane primeraného zisku 1) a tržbami z regulovaného cestovného a 
ďalšími výnosmi dosiahnutými plnením povinnosti poskytovať výkony.    
§ 2  (1) Predpokladaná strata sa preukazuje týmito dokladmi dopravcu: 
a) prvotná evidencia výkonov, nákladov a tržieb dopravcu za celú skupinu liniek, ak ide o 
dopravu vykonávanú na území obce alebo o prímestskú autobusovú dopravu, alebo v členení 
podľa jednotlivých liniek, na ktoré sa vzťahuje povinnosť výkonov,  
b) štvrťročný súhrnný výkaz o výkonoch, nákladoch a tržbách v pravidelnej autobusovej 
doprave; vzor výkazu je uvedený v prílohe,  
c) ročné vyhodnotenie čerpania poskytnutých preddavkov náhrady podľa účtovných výkazov 
tak, aby bolo možné poskytnuté preddavky zúčtovať.  
 
 a Vyhl. MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách 
§ 3 (1) Pri regulácii cien sa uplatňujú ekonomicky oprávnené náklady, ktoré sa 
preukazujú účtovnými podkladmi, kalkuláciami nákladov, prípadne fakturáciou alebo 
daňovými a colnými podkladmi a podobne.  
 (2) Pri regulácii cien sa uplatňuje primeraný zisk, ktorý sa preukazuje účtovnými 
dokladmi, kalkuláciami, prípadne fakturáciou alebo daňovými podkladmi a podobne.“)  
 
   Kontrole boli podrobené nákladové položky, ktoré Veolia Transport Nitra, a.s. vykázala pre 
Mesto Nitra na dokumentovanie dosiahnutej straty za rok 2008 v zmysle Vyhl. č. 151/2003 
Z.z.. Pozornosť bola venovaná vykázaným  ekonomicky oprávneným nákladom podľa Vyhl. 
č. 87/1996 Z.z. a nákladom, ktoré nie je možné považovať za ekonomicky oprávnené náklady. 
Jednalo sa o tieto náklady: 
- účet 521351 Priame mzdy                                                      462 tis. Sk 
-        521521 Tvorba a použitie rezervy na dovolenky              84 
-        521524 Tvorba, použ. rezervy odv. na dovolenky            29 
-        551020 Odpisy dlhodobého majetku                                94 
-        511002 Opravy po havárii do pôvodného stavu             735 
-        525000 Zák. soc. poistenie – doplnkové dôchod.           272 
-        518000 Ostatné služby – inzercia                                     48 
-        518366 Ostatné služby – opakovaná STK                        11 
-        548002 Ostatné prev. náklady – daňovo neuznané           19 
-        545002 Pokuty a penále                                                    10 
-        563000 Kurzové straty                                                    131 
-        546002 Odpis pohľadávky                                                24 
-        548377 Ostatné náklady – nábor pracovníkov                  42 
-        599600 Vnútroorganizačné náklady                                 44 
-        599704 Vnútroorganizačné náklady SR                       1 271 
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-        648700 Ostatné prev. výnosy                                          347 
-        663000 Kurzové zisky                                                       32 
S p o l u                                                                                  2 897 
      Kontrolou vykázaných hospodárskych výsledkov Strediska MAD neboli zistené rozdiely 
vo vyčíslených dopadoch na plnenie  pre Mesto. Podľa nášho názoru obsahujú ekonomicky 
oprávnené náklady, tak ako ich definuje Vyhl. č. 87/1996 Z.z.. 
Výkony stredisko MAD sleduje cez elektronický informačný systém, ktorý dokáže evidovať 
prepravené osoby a tržby jednak za elektronické zálohové čipové karty (EZČK) a prepravené 
osoby na lístky predané vodičom, zľavy dôchodcom, atď.. 
Manipulácia s pohonnými hmotami je vykonáva podľa Príkazu generálneho riaditeľa „O 
podmienkach hospodárnej prevádzky motorových vozidiel“. Tankovanie je zabezpečené 
automatizovaným systémom tankovania, stredisko MAD zabezpečuje pravidelné 
vyhodnocovanie normovanej a skutočnej spotreby PHM, ktoré je previazané na uplatňovanie 
hmotnej zainteresovanosti vodičov ( úspora 20,- Sk /l, nadspotreba  30,- Sk/l). 
Porovnanie výsledkov plnenia zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme za roky 2007 
a 2008 a dopady na výšku skutočnej straty: 
Prehľad vybraných ukazovateľov MAD 
Por. 
číslo 

Ukazovateľ v tis.  Skutočnosť 
2007 

Skutočnosť 
2008 

Index 
2008/2007 

Poznámky 

1. Ubehnuté km v tis. 
km 

3 576 3 764 105,3  

2. Prepravené osoby 
v tis. osôb 

15 087 15 557 103,1  

3. Výkony v oskm 
v tis. oskm 

96 470 66 954  x) - x) zmena metodiky 

 
 

4. 

Spotreba APH v  
litroch 
- priem spotreba na 
100 km v litr. 

1 307 578 
 
 

34,6746 

1 382 742 
 
 

34,9884 

105,7 
 
 

100,9 

 

5. Počet autobusov 80 86 107,5  
6. Počet vodičov 147 148 100,7  
      

9. Priamy mat. 42 303 51 373 121,4 + 9 070 
10. - pohonné hmoty 39 612 46 978 118,6 + 7 366          
11. - gumové obruče 1 484 1 571 105,9 + 87 
12. - OPM 1 207 2 824 234,0 + 1 617 
13. Priame mzdy             36 385 40 647 111,7 + 4 262  
14. OPN 66 926 79 997 119,5 + 13 071 
15. - odpisy 18 261 19 480 106,7 + 1 219 
16. - prenájom 401 3 703 923,4 + 3 302 
17. - opr. a údržba 23 111 30 768 133,1 + 7 647 
18. - cestovné 143 9 6,3 - 134 
19. - odvody z miezd 13 157 14 699 111,7 + 1 542 
20. - ostatné priame 

náklady 
11 853 11 338 95,7 - 515 

21. Prev. réžia 4 102 5 113 124,6 + 1 011 
22. Správna réžia 6 483 6 936 107,0 + 453 
23. Náklady spolu 156 199 184 066 117,8 + 27 867 
24. Zisk - primeraný 7 029 x) 7 363 xx) 104,6 x)-4,5%,        xx)-4,0% 
25. Spolu r. 23 + 24 163 228 191 429 117,3 + 28 201 
26. Tržby z dopr. 105 063 101 917 97,0 - 3 146 
27. Dotácia mesta 42 000 53 000 126,2 + 11 000 
28. Dorovnanie straty 16 165 36 512 225,9 + 20 347 
29. Výdaje mesta na 

MHD spolu 
58 165 89 512 153,9 + 31 347 
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Vplyv na výšku doplatku vytvorenej straty za rok 2008 majú najmä dopady v týchto 
nákladových položkách: 
- Pohonné hmoty riad. č. 10 – medziročne vzrástli náklady na túto položku o 7 366 tis. Sk 
mal predovšetkým nárast priemernej nákupnej ceny pohonných hmôt indexom 111,3, nárast 
ubehnutých kilometrov indexom 105,3 a nárast priemernej spotreby o 0,9 %. 
- Priame mzdy riad. č. 13 – mzdové náklady medziročne vzrástli o 4262 tis. Sk. Tento nárast 
ovplyvnili  hlavne nárast ubehnutých kilometrov o 105.3 %, nárastom objemu vyplácaných  
miezd o 10 % v zmysle platnej Kolektívnej zmluvy, zavedenie mesačného vyplácania 
motivačnej zložky ku mzde vo výške 2 000,- Sk za účelom stabilizácie počtu vodičov MAD 
z dôvodu ich odchodu ku konkurencii a zahraničia, vyplácanie mimoriadnych odmien za 
stanovený počet ubehnutých km bez nehody, - nárast objemu finančných prostriedkov 
vyplácaných  na dohody o vykonaní práce. 
- Odpisy riad. č. 15 – nárast z dôvodu nákupu nových autobusov a ich zaradenie  do 
odpisového plánu a.s.. 
- Prenájom riad. č. 16 – nákladová položka medziročne vzrástla o 3 302 tis. Sk  z týchto 
dôvodov: - v položke je zahrnutý náklad na prenájom 3 autobusov SOR BN 12 formou 
operatívneho leasingu v sume 1 884 tis. Sk, keď v roku 2007 nebol žiadny autobus prenajatý 
touto formou, - z dôvodu zvýšenia dopravných výkonov v roku 2008 bolo potrebné navýšiť 
turnusovú potrebu veľkokapacitných autobusov pre komplexné zabezpečenie všetkých liniek, 
na ktoré nepostačovali krátke autobusy. Jednalo sa hlavne o pokrytie zvýšenej potreby 
prepravnej kapacity smerom na Priemyselný park Nitra-Sever. VTN, a.s. počas roka 2008 
hľadala ekonomicky najvýhodnejšiu alternatívu výmeny zastaraných autobusov značky 
Ikarus. Na preklenutie tohto obdobia sa rozhodli pre prenajatie 13 veľkokapacitných 
autobusov z ČR a Banskej Bystrice. Celkový nájom za tieto vozidlá v roku bol 1 989 tis. Sk. 
- Opravy a údržba riad. č. 17 – nákladová položka medziročne vzrástla o 7 647 tis. Sk 
predovšetkým z dôvodu nárastu ubehnutých kilometrov indexom 105,3, používaním nového 
cenníka opravárenských prác keď bola zvýšená základná hodinová sadzba pre opravy 
a údržbu autobusov na úroveň 480,- Sk t.j. indexom 111,6. Pôvodná hodinová sadzba 430,- 
Sk bola platná v cenníku od 1.1.2006. Od roku 2008 sa zákonom zvýšila periodicita 
vykonávania STK vozidlám určeným na prepravu osôb na 2 x ročne, predtým 1 x za rok. 
Zvýšené náklady na opravy a údržbu kĺbových autobusov Ikarus 280.08 – 10 kusov a Karosa 
B 732.40 a B 732.20 – 3 kusy. Najstaršie z nich mali rok výroby 1984. Štyri  autobusy boli 
vyradené v priebehu roka 2008 a 9 kusov bolo vyradených z prevádzky až v decembri 2008. 
Špecifickým dopadom v roku 2008 bol predaj čipových kariet v období akcie „Karta za 1,- 
Sk“, ktorá prebehla od 26.11.2008 do 31.12.2008 . Finančný dopad Veolia Transport Nitra, 
a.s. vyčíslila na 340 tis. Sk. 
 
V. Plnenie Čl. II bodu 6) Dodatku č. 1 k zmluve o výkonoch vo verejnom záujme 
v mestskej autobusovej doprave na rok 2008 
 
     Pre rok 2008 bol tento článok doplnený o dôležitú úlohu pre VTN, a.s. cit.: „ Dopravca je 
povinný do 36 mesiacov od platnosti tohto dodatku nahradiť na vlastné náklady 13 ks 
autobusov Ikarus (nie starší rok výroby ako 2003) veľkokapacitnými nízkopodlažnými 
autobusmi, spĺňajúcimi emisné normy EURO 3, Euro 4, resp. EURO 5, Euro 6 alebo EEV. 
Dodatok č. 1 bol podpísaný zmluvnými stranami dňa 13.2.2008. 
Veolia Transport Nitra, a.s. od nadobudnutia platnosti Dodatku č. 1 teda od 13.2.2008 
zabezpečila nákup  týchto vozidiel: 
- 2 kusy autobusov typu Karosa B 952 E.1716 
- 9 kusov autobusov typu SOR NB 18 CITY 
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- 13 kusov autobusov typu Van Hool AG 300 
Znamená to, že dopravca úlohu z článku II. Dodatku č. 1 splnil s predstihom . Vozidlá typu 
Ikarus boli vyradené k 31.12.2008. Uvedené skutočnosti dávajú predpoklad v roku 2009 
a ďalších rokoch zvýšiť kapacitu a komfort poskytovaných prepravných služieb. 
 
VI. Záver a návrh opatrení 
      Následnou finančnou kontrolou sme zistili, že VTN, a.s. riadne vykonala vyúčtovanie 
poskytnutých finančných prostriedkov za rok 2008 Mestom Nitra v zmysle podmienok 
Zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej doprave vykonanej autobusmi za rok 
2008. Prekontrolované boli položky  predložené vo Výkaze o výkonoch, nákladoch a tržbách 
v pravidelnej mestskej autobusovej doprave za rok 2008 podľa Vyhl. č. 151/2003 Z.z. zo dňa 
19.3.2009. V zmysle Vyhl. č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách č. 18/1996 
Z.z. možno konštatovať, že Výkaz obsahuje ekonomicky oprávnené náklady vynaložené na 
vykonané dopravné výkony za rok 2008 a primeraný zisk vo výške 4 %, ktorý bol  dohodnutý 
v Dodatku č. 1 č.j. 118/08/OKČaŽP.   
Vykázaná strata  dosiahla  hodnotu      89 512 tis. Sk  
Preddavky poskytnuté v r. 2008           53 000 tis. Sk 
Potreba dorovnania straty                 36 512 tis. Sk 
 
      Správa z vykonanej následnej finančnej kontroly vykázaných výkonov, nákladov a tržieb 
a.s. Veolia Transport Nitra v zmysle zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej 
doprave vykonávanej autobusmi za rok 2008 bola prerokovaná dňa 19.5.2009 na zasadnutí 
MR a uznesením č. 205/2009-MR odporučila MZ vziať predmetnú správu na vedomie. 
       
Návrh opatrení: 
  1)   Nakoľko v rozpočte Mesta Nitra pre rok 2009 v položke 644 002 – mestská verejná 
doprava sa počíta so sumou  1 759 280,- €  (53 000 tis. Sk ), ktorá je v súlade so Zmluvou ....  
na rok 2009 je potrebné pripraviť zmenu rozpočtu na rok 2009 s určením na dorovnanie straty   
MAD za rok 2008 v sume 1 211 976,- €  ( 36 512 tis. Sk ) a túto prerokovať a schváliť na 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre. 
                                                                            Termín:  úprava rozpočtu na r. 2009          

 
 2)     VTN,a.s. a Mesto Nitra zabezpečia aby predkladané štvrťročné Výkazy o výkonoch, 
nákladoch a tržbách  v pravidelnej autobusovej doprave (Vyhl. č. 151/2003 Z.z.) boli do 
konca nasledujúceho mesiaca po skončení príslušného štvrťroka prekontrolované, vzájomne 
odsúhlasené a v prípade potreby prijímané opatrenia na zabezpečenie splnenia ročnej zmluvy. 
 
                                                                           Termín: po doručení Výkazu ... za II.Q.2009 
                                                                                        a následne každý ďalší štvrťrok 
                                                                   Zodpovedný: prednosta MsÚ v Nitre 
 
 
 
Prílohy: -     Náklady na MHD vo vybraných mestách SR za roky 1996 - 2007 

- Dotácie do MHD vo vybraných mestách SR za roky 1996 - 2007  
- Podrobná analýza tržieb MHD Nitra za roky 2007 a 2008 

 
 
 



M e s t s k ý    ú r a d    v    N i t r e 
 
                                                 
 
                                                                                                   V Nitre, dňa : 10.06.2009 

                                                                                                   Číslo materiálu : 1435/09 
 
Mestskému zastupiteľstvu 
v  Nitre      
 
 
K bodu: Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 74/2007-MZ zo dňa  

22.03.2007 (Zabezpečenie finančných prostriedkov na výstavbu nájomných bytov 
„Mlynárce – Diely III. stavba Nitra – obytný súbor – bytové domy C 103 – 48 b.j. 
a C 301 – 34 b.j. + IS a TV“ v majetku Mesta Nitra) 

 
 
 
Predkladá:                                                                      Návrh na uznesenie :  
 
Jozef Dvonč                                                                    „na osobitnej strane“ 
primátor mesta Nitry 
 
 
 
 
 
Spracovala: 
 
Diana Bajtalová 
referent majetkoprávneho 
usporiadania 
 
 
 
 
Napísala: 
 
Diana Bajtalová 
referent majetkoprávneho 
usporiadania 
 
 
 
 
Prizvať: - 
 
 
                                                                                        ___________________ 
                                                                                           podpis predkladateľa 



Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 
 
návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 74/2007-MZ zo dňa 22.03.2007 
(Zabezpečenie finančných prostriedkov na výstavbu nájomných bytov „Mlynárce – Diely III. 
stavba Nitra – obytný súbor – bytové domy C 103 – 48 b.j. a C 301 – 34 b.j. + IS a TV“ 
v majetku Mesta Nitra) 
 
s c h v a ľ u j e   
 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 13/2007-MZ zo dňa 08.02.2007 v znení 
neskoršieho uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 74/2007-MZ zo dňa 22.03.2007 
nasledovne: 
 
- v schvaľovacej časti uznesenia v bode f/ pôvodné znenie vypustiť a nahradiť ho znením:  
„súhlas s uplatnením záložného práva po dostavbe v prospech ŠFRB a MVRR SR na 
nehnuteľnosti vedené na liste vlastníctva č. 7194 v katastrálnom území Mlynárce a to: 
bytový dom C 301 – 34 b.j., súpisné číslo 159, Rýnska 11, 13, postavený na parcelách č. 
425/90 a 425/91, 
parcela č. 425/90 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 277 m2, 
parcela č. 425/91 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 277 m2, 
bytový dom C 103 – 48 b.j., súpisné číslo 160, Rýnska 15, 17, 19, 21, postavený na parcelách 
č. 425/92, 425/93, 425/94 a 425/95, 
parcela č. 425/92 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 283 m2, 
parcela č. 425/93 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 219 m2, 
parcela č. 425/94 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 232 m2, 
parcela č. 425/95 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 163 m2“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 74/2007-MZ zo dňa 22.03.2007 
(Zabezpečenie finančných prostriedkov na výstavbu nájomných bytov „Mlynárce – 

Diely III. stavba Nitra – obytný súbor – bytové domy C 103 – 48 b.j. a C 301 – 34 b.j. + 
IS a TV“ v majetku Mesta Nitra)  

 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznesením č. 74/2007-MZ dňa 22.03.2007  
schválilo  
zmenu uznesenia č. 13/2007-MZ Návrh zabezpečenia finančných prostriedkov na výstavbu 
nájomných bytov „Mlynárce – Diely III. stavba Nitra – obytný súbor – bytové domy C 103 – 48 
b.j. + IS a TV“ v majetku mesta zo dňa 08.02.2007 tak, že pôvodný text v schvaľovacej časti sa 
vypustil (body a/ až e/) a nahradil novým znením: 
a/  výstavbu 82  nájomných bytov v bytových domoch   C 103 a C 301 Mlynárce - Diely  III. 
stavba Nitra podľa podmienok Výnosu MVRR SR zo dňa 7.12.2006 č. V-1/2006  
o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania s účinnosťou od 1.januára 2007  
b/  financovanie výstavby bytových domov C 103 a C 301  Mlynárce – Diely  III. stavba  
Nitra formou dotácie z Ministerstva výstavby RR SR vo výške 30 %  a pôžičky zo ŠFRB                
vo výške  70 % z obstarávacích nákladov stavby  
c/  financovanie technickej infraštruktúry k bytovým domom C 103 a C 301  Mlynárce - Diely 
III. stavba  Nitra  formou dotácie z  Ministerstva výstavby RR SR vo výške 5 778 tis. Sk 
a vlastných zdrojov z Fondu rozvoja bývania mesta vo výške 5 410 tis. Sk a z úveru           vo 
výške 9 786  tis. Sk  
d/ prijatie úveru na financovanie výstavby technickej infraštruktúry a inžinierskych sietí              
k bytovým domom C 103 a C 301 Mlynárce - Diely III. stavba  Nitra vo výške             9 786   
tis. Sk  
e/ súhlas s dodržiavaním podmienok uvedených v nariadení vlády SR č. 650/2006 a vo 
vyhláške č. 161/2004 a č. 663/2004, ktorými sa upravujú podrobnosti o druhoch a výškach 
poskytovaných podpôr z prostriedkov ŠFRB, zákon NR SR č. 607/2003 Z.z. o ŠFRB v znení 
zákona č. 536/2004 Z.z.  
f/   súhlas s uplatnením záložného práva po dostavbe v prospech ŠFRB a MVRR SR  
g/ súhlas s vyčlenením finančných prostriedkov vo výdavkovej časti rozpočtu vo výške 
splátok v prospech ŠFRB  počas celého zmluvného vzťahu 
h/ prijatie bankovej záruky v prospech ŠFRB od Dexia banky Slovensko, a.s.                              
a jej zabezpečenie vlastnou zmenkou  
i/    prenájom 40 % bytov z bytového domu C 103 Mlynárce - Diely III. stavba  Nitra 
pre zamestnancov spoločnosti SONY 
 

Po kolaudácii bytových domov Mestský úrad v Nitre, Oddelenie majetku, listom č. 
1939/2009/OM zo dňa 12.03.2009 požiadalo Správu katastra v Nitre o zápis záložného práva 
do katastra nehnuteľností v zmysle Zmluvy o zriadení záložného práva č.j. 217/2009/OM 
uzatvorenej medzi Mestom Nitra a Štátnym fondom rozvoja bývania. Záložné právo sa 
zriaďuje v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania. 

Správa katastra v Nitre Rozhodnutím zo dňa 17.04.2009 konanie o zápise záložného 
práva do katastra nehnuteľností prerušila okrem iného aj z dôvodu absencie označenia 
nehnuteľností údajmi katastra nehnuteľností, ku ktorým bude viaznuť záložné právo, vo 
výpise z uznesenia MZ.  

Na základe vyššie uvedeného bol Mestskej rade predložený návrh na prerokovanie 
zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 74/2007-MZ zo dňa 22.03.2007 a to: 
 
- v schvaľovacej časti uznesenia v bode f/ pôvodné znenie vypustiť a nahradiť ho znením:  



„súhlas s uplatnením záložného práva po dostavbe v prospech ŠFRB a MVRR SR na 
nehnuteľnosti vedené na liste vlastníctva č. 7194 v katastrálnom území Mlynárce a to: 

bytový dom C 301 – 34 b.j., súpisné číslo 159, Rýnska 11, 13, postavený na parcelách 
č. 425/90 a 425/91, 
parcela č. 425/90 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 277 m2, 
parcela č. 425/91 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 277 m2, 

bytový dom C 103 – 48 b.j., súpisné číslo 160, Rýnska 15, 17, 19, 21, postavený na 
parcelách č. 425/92, 425/93, 425/94 a 425/95, 
parcela č. 425/92 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 283 m2, 
parcela č. 425/93 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 219 m2, 
parcela č. 425/94 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 232 m2, 
parcela č. 425/95 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 163 m2“ 
 
Mestská rada v Nitre na zasadnutí konanom dňa 19.05.2009 prerokovala a odporúča 
schváliť zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 13/2007-MZ zo dňa 08. 02. 2007 
v znení neskoršieho uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 74/2007-MZ zo dňa 22. 03. 2007 
nasledovne: 
- v schvaľovacej časti uznesenia v bode f/ pôvodné znenie vypustiť a nahradiť ho znením:  
„súhlas s uplatnením záložného práva po dostavbe v prospech ŠFRB a MVRR SR                         
na nehnuteľnosti vedené na liste vlastníctva č. 7194 v katastrálnom území Mlynárce a to: 
bytový dom C 301 – 34 b. j., súpisné číslo 159, Rýnska 11, 13, postavený na parcelách                   
č. 425/90 a 425/91, 
parcela č. 425/90 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 277 m2, 
parcela č. 425/91 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 277 m2, 
bytový dom C 103 – 48 b. j., súpisné číslo 160, Rýnska 15, 17, 19, 21, postavený na parcelách 
č. 425/92, 425/93, 425/94 a 425/95, 
parcela č. 425/92 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 283 m2, 
parcela č. 425/93 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 219 m2, 
parcela č. 425/94 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 232 m2, 
parcela č. 425/95 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 163 m2“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



M E S T S K Ý      Ú R A D       V    N I T R E 
 
 

V Nitre dňa 10.6.2009 
    

 Číslo materiálu: 1436/09 
 
Mestskému zastupiteľstvu  
v Nitre 
 
k bodu: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2009 o národných kultúrnych     

pamiatkach a pamätihodnostiach mesta Nitry 
 

 
        Návrh na uznesenie: 
Predkladá:                  Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
Jozef Dvonč                                                     p r e r o k o v a l o 
primátor mesta Nitry Návrh Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 5/2009 o národných 
kultúrnych pamiatkach 
a pamätihodnostiach mesta Nitry  
u z n i e s l o 

Spracovali:           sa na vydaní 
Ľudmila Bistáková                                                                Všeobecne záväzného nariadenia 
referentka pre ochranu pamätihodností                                 č. 5/2009 o národných kultúrnych      

pamiatkach a pamätihodnostiach 
mesta Nitry 
u k l a d á 
vedúcemu oddelenia kultúry a športu 

Igor Kršiak        zabezpečiť prostredníctvom referátu 
odborný referent OS-PaVP     klientskeho centra služieb 
        - vyvesenie vydaného znenia                                                                                                                                                                                                                                                       
Dagmar Bojdová      Všeobecne záväzného nariadenia 
vedúca útvaru kultúry, športu    č. 5/2009 o národných kultúrnych 
a cestovného ruchu       pamiatkach a pamätihodnostiach 
   mesta Nitry 

na úradnej tabuli MsÚ v Nitre 
T: do 10 dní 

Napísala:       - zverejnenie spôsobom v meste 
Ľudmila Bistáková      obvyklým 
referentka pre ochranu pamätihodností   T: do 30 dní 

K: referát organizačný 
 
 

Prizvať: 
        
       

__________________________ 
          podpis predkladateľa 



NÁVRH 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA Č. 5/2009 

O NÁRODNÝCH KULTÚRNYCH PAMIATKACH A PAMÄTIHODNOSTIACH 
MESTA NITRY 

 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a 68 

Ústavy Slovenskej republiky a v zmysle § 2 ods. 1, § 4 ods. 1 a 3 písm. f), § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 14 ods. 
4 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších zmien a doplnkov, 
v nadväznosti na Európsky dohovor o krajine, vydaný dňa 20. októbra 2000 vo Florencii a prijatý 
Slovenskou republikou dňa 9. augusta 2005 sa uznieslo na vydaní tohto Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 5/2009 o národných kultúrnych pamiatkach a pamätihodnostiach mesta Nitry: 
 

ČASŤ I 
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 
§ 1 

Úvodné ustanovenie 
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej VZN) sa vytvára Evidencia pamätihodností 

mesta Nitry (ďalej evidencia) a upravujú podmienky výberu a zápisu do tejto evidencie. 
2. Týmto VZN sa ďalej upravuje spôsob ochrany a spolupôsobnosť Mesta Nitry pri ochrane 

národných kultúrnych pamiatok (ďalej kultúrnych pamiatok) a pamätihodností na území mesta 
Nitry. 

3. Evidencia je podklad pre premietnutie kultúrno-historických hodnôt do územno-plánovacej 
dokumentácie. 

 
§ 2 

Rozsah platnosti 
Toto VZN platí pre územie mesta Nitry pozostávajúce z katastrálnych území: Chrenová, Dolné 
Krškany, Dražovce, Horné Krškany, Kynek, Mikov dvor, Mlynárce, Nitra, Párovské Háje, Veľké 
Janíkovce, Zobor. 
 

§ 3 
Vymedzenie pojmov 

1. Kultúrna pamiatka je hnuteľná vec alebo nehnuteľná vec pamiatkovej hodnoty, ktorá je 
z dôvodu ochrany vyhlásená za kultúrnu pamiatku.1 

2. Pamiatková hodnota kultúrnej pamiatky je súhrn významných historických, spoločenských, 
krajinných , urbanistických, architektonických, vedeckých, technických, výtvarných alebo 
umelecko-remeselných hodnôt, pre ktoré môžu byť veci predmetom individuálnej alebo 
územnej ochrany.2 

3. Pamätihodnosť mesta podľa tohto VZN je hnuteľná vec alebo nehnuteľná vec, ktorá nie je 
zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky. 

4. Ochrana kultúrnej pamiatky je súhrn činností a opatrení vykonávaných na predchádzanie 
ohrozeniu, poškodeniu, zničeniu alebo odcudzeniu kultúrnej pamiatky, na trvalé udržiavanie 
dobrého stavu vrátane prostredia kultúrnej pamiatky a na taký spôsob využívania a prezentácie, 
ktorý zodpovedá jej pamiatkovej hodnote a technickému stavu.3 

                                                 
1 Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších zmien a doplnkov, § 2, ods. 3 
2 Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších zmien a doplnkov, § 2, ods. 2 
3 Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších zmien a doplnkov, § 27 



5. Pamätihodnosťami mesta môžu byť okrem hnuteľných vecí a nehnuteľných vecí aj 
kombinované diela prírody a človeka, osobnosti, historické udalosti, názvy ulíc, zemepisné a 
katastrálne názvy, ktoré sa viažu k histórii a osobnostiam mesta. 

6. Hodnota pamätihodnosti mesta je súhrn významných historických, architektonických, 
urbanistických, krajinných, kultúrnych, výtvarných, umelecko-remeselných, spoločenských, 
vedeckých alebo technických hodnôt. 

7. Evidencia je súbor hnuteľných vecí a nehnuteľných vecí vyhlásených podľa tohto VZN za 
pamätihodnosti mesta. 

8. Ochrana pamätihodností mesta je súhrn činností a opatrení zameraných na záchranu, obnovu, 
využívanie a prezentáciu pamätihodností mesta Nitry. 

9. Konanie o zápise pamätihodnosti mesta do evidencie je podľa tohto VZN proces činností, ktorý 
začína podaním návrhu na zápis a končí zapísaním, resp. nezapísaním do evidencie. 

 
§ 4 

Členenie pamätihodností 
1. Nehnuteľné veci 

a) objekty sakrálne (napr. sakrálna architektúra,  kostoly, kláštory, kaplnky, cintoríny, 
drobné stavby – prícestné kríže, božie muky, exteriérové sochy svätcov, kalvárie, hroby, 
hrobky a pod.) 

b) objekty profánne (napr. profánne stavby, meštianska a ľudová architektúra, 
administratívne objekty, ľudové stavby, technické stavby, mosty, priemyselné objekty, 
exteriérové sochy a súsošia, fontány, pamätníky, pomníky a pod.) 

c) kombinované diela prírody a človeka (napr. prírodné útvary a areály, parky a záhrady, 
besiedky v lesoch, vodné plochy, studničky, stromy, aleje, jaskyne, náučné chodníky 
a pod.) 

2. Hnuteľné veci (napr. interiérová sakrálna a profánna plastika, pamätné tabule, historické 
územné plány a dokumentácia, historické mapy, veduty, historické zbierky fotografií, 
pôdorysov a architektonickej dokumentácie, kroniky  a pod.) 

3. Nehmotné veci (napr. osobnosti, historické udalosti, pamätné dni, názvy ulíc, mestských 
častí, zemepisné a katastrálne názvy a pod.) 

 
ČASŤ II 

PÔSOBNOSŤ MESTA 
 

§ 5 
Mesto Nitra a jeho pôsobnosť 

1. Mesto Nitra v oblasti ochrany kultúrnych pamiatok:4 
a) dbá, aby vlastníci kultúrnych pamiatok konali v súlade so zákonom č. 49/2002 Z. z. 

o ochrane pamiatkového fondu, 
b) koordinuje budovanie technickej infraštruktúry sídel s pamiatkovým územím, 
c) spolupôsobí pri zabezpečovaní úprav uličného interiéru a uličného parteru, drobnej 

architektúry, historickej zelene, verejného osvetlenia a reklamných zariadení tak, aby 
boli v súlade so zámermi na zachovanie a uplatnenie hodnôt pamiatkového územia, 

d) podporuje iniciatívy občanov a občianskych združení pri ochrane kultúrnych pamiatok, 
e) na základe výpisov z ústredného zoznamu vedie evidenciu pamiatkového fondu na území 

obce, 
2. Mesto Nitra v oblasti ochrany pamätihodností: 

a) utvára a vedie evidenciu, 

                                                 
4 Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších zmien a doplnkov, § 14, ods. 2 



b) rozhoduje o zápise veci (diela) do evidencie alebo o jej výmaze z evidencie, 
c) zabezpečuje označenie pamätihodností mesta, 
d) prezentuje pamätihodnosti zapísané v evidencii ako súčasť svojho kultúrneho dedičstva 

prostredníctvom informačno-propagačných materiálov mesta, internetovej stránky mesta, 
GIS, tlače a pri kultúrnych a spoločenských podujatiach, 

e) podporuje iniciatívy občanov, občianskych združení a mimovládnych organizácií pri 
ochrane pamätihodností mesta, 

f) spolupôsobí a spolupracuje s organizáciami (najmä mimovládnymi organizáciami) 
zriadenými za týmto účelom pri záchrane, obnove, využívaní a prezentácii 
pamätihodností mesta, 

g) sleduje stav a využitie pamätihodností mesta, 
h) v prípade potreby alebo požiadania usmerňuje činnosti vlastníkov, resp. inak dotknutých 

právnických a fyzických osôb pri záchrane, obnove, využívaní a prezentácii 
pamätihodností mesta a poskytuje im odbornú a metodickú pomoc a usmernenie, 

i) na vyžiadanie správnych alebo iných dotknutých orgánov poskytuje vyjadrenia. 
3. Činnosťami smerujúcimi k výkonu pôsobnosti mesta podľa ods. 1 a 2 je poverený Mestský 

úrad v Nitre, útvar  kultúry, športu a cestovného ruchu a útvar hlavného architekta. 
 

§ 6 
Osobitné ustanovenia o pôsobnosti mesta 

1. Pri stavebno-technických zmenách, udržiavacích prácach, terénnych úpravách, žiadostiach 
o povolenie na odstránenie, umiestnení reklamných, informačných zariadení, oznamu alebo 
akéhokoľvek technického zariadenia je potrebné, aby neboli ohrozené pamiatkové hodnoty 
nehnuteľnej pamätihodnosti a spôsobené nepriaznivé zmeny jej stavu. V prípade zmeny alebo 
nutnosti spresnenia rozsahu ochrany pamiatkových hodnôt nehnuteľnej pamätihodnosti ako aj 
pri zámere umiestnenia reklamných, informačných zariadení, oznamu alebo akéhokoľvek 
technického zariadenia príslušný stavebný úrad v rámci svojich kompetencií môže požiadať 
o stanovisko Mesto Nitra cestou MsÚ v Nitre, útvar hlavného architekta a útvar kultúry, 
športu a cestovného ruchu, ktoré sú poverené v pôsobnosti mesta dohľadom a ochranou 
pamätihodností mesta Nitry. 

 
2. Pri výkone štátneho stavebného dohľadu na nehnuteľných pamätihodnostiach stavebný úrad 

môže prizvať zamestnanca mesta (MsÚ v Nitre, oddelenie kultúry a športu) povereného 
dohľadom a ochranou pamätihodností mesta. 

 
3. Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti, ktoré sa nachádzajú v mestskej pamiatkovej rezervácii 

a mestskej pamiatkovej zóne mesta Nitry, sú chránené v zmysle príslušných ustanovení 
zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších zmien a doplnkov 
a Vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 16/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane 
pamiatkového fondu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ČASŤ III 
EVIDENCIA  

 
§ 7 

Evidencia kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta 
1. Evidenciu kultúrnych pamiatok vedie Mesto Nitra prostredníctvom Mestského úradu v Nitre, 

oddelenia kultúry a športu na základe výpisov z Ústredného zoznamu pamiatkového fondu.5 
2. Evidenciu pamätihodností mesta vedie Mesto Nitra prostredníctvom Mestského úradu v Nitre, 

oddelenia kultúry a športu. 
3. Evidencia sa vedie ako príloha  tohto VZN v písomnej forme a prostredníctvom GIS mesta. 

Príloha  tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto VZN. 
4. Súčasťou evidencie môžu byť: 

a) registre súvisiace s pamätihodnosťou, 
b) súvisiace dokumentačné prílohy (fotografie, historické fotografie, mapy, historické mapy, 

kresby a iná grafická dokumentácia, fotokópie dokumentov, textový popis objektu, 
predmetu, udalosti, osobnosti a pod.) 

c) iné doklady, na základe ktorých boli veci zapísané do evidencie (návrh na zápis, stanoviská 
odborných orgánov, inštitúcií, odporúčania príslušných komisií MZ a uznesenia mestského 
zastupiteľstva). 

5. Mesto Nitra prostredníctvom MsÚ v Nitre predloží evidenciu a jej aktualizácie na 
dokumentačné účely Krajskému pamiatkovému úradu v Nitre, ak ide o nehnuteľné veci, 
predloží evidenciu aj stavebnému úradu. 

 
§ 8 

Predkladanie návrhov na zápis  
1. Mesto Nitra (MsÚ v Nitre – oddelenie kultúry a športu) spracuje návrh na zápis veci do 

evidencie z vlastného podnetu v rámci výkonu samosprávnej pôsobnosti mesta alebo na návrh 
(podnet) inej právnickej alebo fyzickej osoby. 

2. Návrhy a podnety na zápis hnuteľných alebo nehnuteľných vecí za pamätihodnosť mesta do 
evidencie môžu podávať právnické alebo fyzické osoby. 

 
§ 9 

Posúdenie a prerokovanie návrhov na zápis  
Mesto Nitra ( MsÚ v Nitre – oddelenie kultúry a športu) :  
1. Návrh prerokuje a posúdi, v prípade potreby si môže vyžiadať odporúčajúce stanovisko 

odborných inštitúcií (Krajský pamiatkový úrad v Nitre, príslušné ústavy Slovenskej akadémie 
vied, vedecké pracoviská vysokých škôl, archívov a pod.). 

2. V odôvodnenom prípade môže vyzvať vlastníka veci navrhnutej na zápis do evidencie na 
spoluprácu a súčinnosť pri získavaní údajov o veci,  prípadne s jeho súhlasom vykonať ohliadku 
veci. 

3. Predloží spracovaný návrh spolu s odborným stanoviskom príslušnej odbornej/vedeckej 
inštitúcie na prerokovanie a posúdenie komisii MZ v Nitre pre kultúru, komisii MZ v Nitre pre 
územné plánovanie, architektúru a investičnú činnosť.  

4. Zabezpečí, aby bol návrh so stanoviskami komisií MZ v Nitre následne prerokovaný na 
zasadnutí MZ v Nitre formou zmeny prílohy č. 1 tohto VZN. 

5. O zaradení alebo nezaradení veci do evidencie rozhoduje Mestské zastupiteľstvo v Nitre. 
 

                                                 
5 Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších zmien a doplnkov, § 14, ods. 2, písm. 
e) 



§ 10 
Zápis  

Mesto Nitra ( MsÚ v Nitre – oddelenie kultúry a športu) :  
1. Zabezpečí zápis do evidencie na základe uznesenia MZ v Nitre. 
2. Zašle do 30 dní od schválenia uznesenia MZ oznámenie o zápise do evidencie vlastníkovi 

pamätihodnosti, ak je známy, Krajskému pamiatkovému úradu v Nitre a v prípade zápisu 
nehnuteľnej pamätihodnosti aj stavebnému úradu. 

 
§ 11 

Zmena alebo zrušenie zápisu  
1. Ak nastanú nové skutočnosti, najmä ak zaniknú pamiatkové hodnoty, na základe ktorých bola 

pamätihodnosť zapísaná do evidencie, môže mesto z vlastného podnetu alebo aj na návrh inej 
osoby zápis do evidencie zmeniť alebo zrušiť.  

2. Zmenu, resp. zrušenie zápisu pamätihodnosti schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Pri zmene alebo 
zrušení zápisu v evidencii sa použijú primerane ustanovenia o predkladaní a posúdení návrhov 
zápisu do evidencie podľa tohto VZN. 

3. Oznámenie o zmene, resp. zrušení zápisu v evidencii podľa ods. 1/ sa zašle tým, ktorým sa 
zaslalo oznámenie o zápise. 

 
ČASŤ IV 

OCHRANA KULTÚRNYCH PAMIATOK A PAMÄTIHODNOSTÍ MESTA 
 

§ 12 
Všeobecné ustanovenia 

1. Každý je povinný správať sa tak, aby svojím konaním neohrozil základnú ochranu kultúrnych 
pamiatok a pamätihodností mesta a nespôsobil nepriaznivé zmeny stavu kultúrnych pamiatok a 
pamätihodností mesta. 

2. Činnosťou zameranou na zachovanie a ochranu hodnoty kultúrnej pamiatky alebo 
pamätihodnosti mesta je najmä súhrn činností a opatrení vykonávaných na predchádzanie 
ohrozeniu, poškodeniu, zničeniu alebo odcudzeniu kultúrnej pamiatky alebo pamätihodnosti 
mesta, na trvalé udržiavanie dobrého stavu vrátane prostredia kultúrnej pamiatky alebo 
pamätihodnosti mesta a na taký spôsob využívania a prezentácie, ktorý zodpovedá jej 
pamiatkovej hodnote a technickému stavu. 

 
§ 13 

Práva a povinnosti vlastníkov 
1. Práva a povinnosti vlastníka kultúrnej pamiatky ustanovuje § 28 zákona č. 49/2002 Z. z. 

o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších zmien a doplnkov. 
2. Vlastník pamätihodnosti  má právo: 

a) požiadať Mesto Nitra o bezplatné poskytnutie odbornej/metodickej pomoci vo veciach 
ochrany pamätihodnosti mesta, 

b) požiadať mesto o finančný príspevok na zachovanie hodnoty a ochranu pamätihodnosti 
mesta. 

3.Vlastník pamätihodnosti je povinný: 
a) realizovať ochranu pamätihodnosti v súlade s  právnymi predpismi platnými v SR6, 

                                                 
6 Ústavný zákon SNR č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky najmä preambula čl. 11, 20 ods. 1, 3 a 4,  čl. 44 ods. 2 a 3, čl. 
46 ods. 2 a 3, čl. 51, 67, 123, 127, 152 ods. 4, Uznesenie NRSR pod č. 91/2001 Z.z. Deklarácia Národnej rady SR o ochrane 
kultúrneho dedičstva, Zákon č. 206/2009 Z. z.  o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty, Zákon č. 
183/2000 Z. z. o knižniciach, Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach, Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) 



b) umožniť oprávneným osobám po predložení poverenia preskúmať navrhovanú 
pamätihodnosť za účelom odbornej dokumentácie. 

 
§ 14 

Pomoc mesta pri ochrane a obnove kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta 
1. Mesto Nitra môže v rozpočte mesta vytvoriť zdroje na poskytovanie príspevkov určených na 

záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta nachádzajúcich sa na území 
mesta.7 

2. Celkový objem finančných prostriedkov určených na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok a 
pamätihodností mesta schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Nitre v rozpočte mesta na príslušný 
kalendárny rok, resp. ako rozpočtové opatrenie v priebehu roka, v rozpočtovej kapitole 
oddelenia kultúry a športu. 

3. Príspevky sa poskytujú výlučne v súlade s výškou finančných prostriedkov schválených na daný 
účel v rozpočte mesta na príslušný kalendárny rok. 

4. Na poskytnutie finančného príspevku nie je právny nárok.  
5. O poskytnutie finančného príspevku na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok a 

pamätihodností môže požiadať Mesto Nitra výlučne vlastník kultúrnej pamiatky alebo 
pamätihodnosti na území mesta, a to v prípade, ak nemôže čiastočne alebo úplne uhradiť 
náklady na zachovanie hodnoty kultúrnej pamiatky alebo pamätihodnosti mesta. 

6. Finančný príspevok na záchranu a obnovu kultúrnej pamiatky možno poskytnúť len žiadateľovi, 
ktorý je vlastníkom kultúrnej pamiatky.8 

7. Finančný príspevok na záchranu a obnovu pamätihodností možno poskytnúť len žiadateľovi, 
ktorý je právnickou osobou a fyzickou osobou – podnikateľom.9 

8. Finančný príspevok nie je možné poskytnúť, ak v rámci navrhovanej obnovy boli zistené 
nedostatky, ktorých následkom by mohlo dôjsť k ohrozeniu, poškodeniu alebo zničeniu 
pamiatkových hodnôt kultúrnej pamiatky alebo pamätihodnosti. 

9. Finančný príspevok nemožno poskytnúť žiadateľovi, ktorý nemá vyrovnané záväzky voči 
mestu. 

10. Žiadosti o pridelenie príspevku prerokúva komisia MZ v Nitre pre kultúru, v prípade 
nehnuteľných kultúrnych pamiatok a pamätihodností aj komisia MZ v Nitre pre územné 
plánovanie, architektúru a investičnú činnosť. 

11. Podrobnosti o poskytovaní finančných príspevkov na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok a 
pamätihodností sú uvedené vo VZN č. 1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nitry 
v znení neskorších dodatkov. 

12. V prípade schválenia finančného príspevku sa medzi mestom a žiadateľom  vždy uzatvára 
písomná zmluva o poskytnutí finančného príspevku z rozpočtu mesta. 

13. Mesto v zmluve o poskytnutí príspevku môže vyhradiť povinnosť vrátenia poskytnutého 
príspevku pre prípad, ak sa do 5 rokov od poskytnutia príspevku uskutoční odplatný prevod 
kultúrnej pamiatky alebo pamätihodnosti mesta alebo jej časti, ktorá bola vykonanými prácami 
zhodnotená. 

14. Primátor môže rozhodnúť na písomnú žiadosť žiadateľa pred použitím príspevku : 
a) o rozšírení účelu využitia poskytnutého príspevku, 
b) o povolení zmeny termínu použitia v priebehu bežného kalendárneho roka, resp. 

vyúčtovania príspevku. 

                                                 
7 V zmysle VZN č. 1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry v znení dodatkov a zákona č. 49/2002 Z. z. 
o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších zmien a doplnkov 
8 Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších zmien a doplnkov, § 14, ods. 3 
9 § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 



15. Pokiaľ pri ochrane pamätihodností mesta dochádza k činnosti stavebného charakteru, primerane 
sa použijú ustanovenia § 33 ods. 9 písm. b) a § 36 písm. e) VZN mesta Nitry č. 6/2005 
o miestnych daniach v jej platnom znení. 

 
ČASŤ V 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

§ 15 
Kontrolná činnosť 

Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú: 
- hlavný kontrolór mesta Nitry 
- poslanci MZ v Nitre 
- Mesto Nitra – Mestský úrad v Nitre (poverení zamestnanci) 
- Mestská polícia 

 
§ 16 

Účinnosť 
 Mestské zastupiteľstvo v Nitre sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa 
............... uznesením č. ............. a VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej 
tabuli MsÚ v Nitre, t. j. ............... 
 
 
 
 
 
  Jozef Dvonč     Ľubomír Martinka 
       primátor mesta Nitry   prednosta Mestského úradu v Nitre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 

k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2009 
o národných kultúrnych pamiatkach a pamätihodnostiach mesta Nitry 

 
Dňa 9. augusta 2005 ratifikovala Slovenská republika Európsky dohovor o krajine, čím sa 

zaviazala uznať krajinu ako základnú zložku prostredia obyvateľstva, zaviesť a realizovať 
krajinné koncepcie zamerané na ochranu, manažment a plánovanie krajiny a integrovať krajinu 
do svojich regionálnych, územnoplánovacích i kultúrnych koncepcií. Prijatím predmetného 
dokumentu sa Slovenská republika ďalej zaviazala „zvyšovať povedomie občianskej spoločnosti 
o hodnote krajiny“ a „zaviesť nástroje zamerané na ochranu, manažment a/alebo plánovanie 
krajiny.“ 

 
Ústava SR v článku 44 v bode 2 ukladá každému povinnosť „...chrániť a zveľaďovať životné 

prostredie a kultúrne dedičstvo“. Uznesením NR SR č. 91/2001 bola schválená Deklarácia o 
ochrane kultúrneho dedičstva. V tejto deklarácii sa konštatuje, že „kultúrne dedičstvo SR je 
nenahraditeľným bohatstvom štátu a jeho občanov...“ a definuje pojem kultúrne dedičstvo. V čl. 
3 deklaruje, že „ochrana kultúrneho dedičstva je verejným záujmom a vykonáva sa na základe 
rešpektovania individuálnych práv a slobôd občanov“. 
 

Podľa zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších zmien a 
doplnkov obec „na základe výpisov z ústredného zoznamu vedie evidenciu pamiatkového fondu 
na území obce“ a „môže rozhodnúť o utvorení a odbornom vedení evidencie pamätihodností 
obce“. Do evidencie pamätihodností obce možno zaradiť okrem hnuteľných a nehnuteľných vecí 
aj kombinované diela prírody a človeka, historické udalosti, názvy ulíc, zemepisné a katastrálne 
názvy, ktoré sa viažu k histórii a osobnostiam obce. Zoznam evidovaných pamätihodností obec 
predloží na odborné a dokumentačné účely krajskému pamiatkovému úradu; ak ide o nehnuteľné 
veci, predloží zoznam aj stavebnému úradu.“ 

 
Na území mesta Nitry sa nachádzajú národné kultúrne pamiatky zapísané v Ústrednom 

zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky a hnuteľné a nehnuteľné veci, ktoré nie sú 
zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky ako národné kultúrne 
pamiatky, ale ktoré majú pre mesto a jeho obyvateľov svoju historickú, spoločenskú, krajinnú, 
urbanistickú, architektonickú, kultúrnu, vedeckú, technickú, výtvarnú alebo umelecko-remeselnú 
hodnotu. 

 
Oddelenie kultúry a športu Mestského úradu v Nitre v rámci svojej činnosti vyplývajúcej z 

organizačného poriadku, zámerov stanovených v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
mesta a Koncepcie rozvoja kultúry mesta Nitry vypracovalo v súlade s vyššie citovanými 
dokumentmi a Metodickým usmernením MK SR predkladaný návrh Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta (ďalej VZN) o národných kultúrnych pamiatkach a pamätihodnostiach mesta 
Nitry.  
 

 Návrh VZN bol vypracovaný v spolupráci s právnym referátom, s Krajským 
pamiatkovým úradom v Nitre a konzultovaný s odbornou verejnosťou. 
 
 
 
 



 
Cieľom tohto VZN je vytvoriť evidenciu pamätihodností mesta Nitry (ďalej evidencia) a 

upraviť podmienky výberu a zápisu do tejto evidencie, upraviť spôsob ochrany a spolu- 
pôsobnosť Mesta Nitry pri ochrane národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta 
a v neposlednom rade ponúknuť evidenciu ako podklad pre premietnutie kultúrno-historických 
hodnôt do územno-plánovacej dokumentácie mesta. Zverejnením evidencie chce Mesto Nitra  
zvyšovať informovanosť verejnosti o prírodných a kultúrnych hodnotách územia, ktoré obýva 
a prispieť tak k budovaniu pozitívneho vzťahu k vlastnej minulosti.  
 

Predkladaná evidencia je otvoreným dokumentom a bude doplnená o ďalšie objekty 
a veci sakrálneho i profánneho charakteru, kombinované diela prírody a človeka, hnuteľné veci 
a nehmotné veci.  
 
 Návrh prerokovala Komisia MZ v Nitre pre kultúru na svojom zasadnutí dňa 12.5.2009 
a odporúča Mestskému zastupiteľstvu predložený návrh schváliť. 
 
 Materiál bol v súlade s článkom 10, ods.1 Rokovacieho poriadku Mestského 
zastupiteľstva v Nitre prerokovaný so zástupcom primátora, pripomienky boli zapracované do 
textu. 
 

Materiál prerokovala Mestská rada v Nitre na zasadnutí konanom dňa 9.6.2009 
a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre uzniesť sa na vydaní Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 5/2009 o národných kultúrnych pamiatkach a pamätihodnostiach mesta Nitry. 
 
 
 
 
 



PRÍLOHA k VZN č.5/2009 o NKP a pamätihodnostiach mesta Nitry - 1. časť

Číslo Pamätihodnosť K. ú. Adresa Orient. č. Súpis. č. Parcel. č. Význam, stručná charakteristika

1

Budova bývalých 
finančných úradov, 
dnes sídlo Krajskej 

prokuratúry

Nitra Damborského 1 1455 2043/1

Architektonicky hodnotný objekt z 20. st. Jednoduchá funkcionalistická dispozícia; nad travertínovým 
soklom je hlavná plocha vstupnej fasády obložená tehlovým keramickým obkladom, ostatné časti priečelí 
tvorí biela omietka. Trojposchodový objekt pôvodne slúžil ako sídlo finančných úradov, neskôr internát, 
Stavoprojekt, v súčasnosti v budove sídli Krajská prokuratúra v Nitre. Autor projektu: Jindřich Merganc. 
Projekt realizovaný v roku 1931.

2
Budova prvého 

štátneho obytného 
domu

Nitra Cintorínska         2 1408 2124

Architektonicky hodnotný objekt z 20.st. Blok trojpodlažného obytného domu. Jednoduchá tradičná 
kompozícia v pôdorysnom tvare L ťaží z členitého výtvarného stvárnenia fasády. Nárožná sekcia je 
zdôraznená zvýšením o jedno podlažie a negatívnou farebnou kombináciou. Ostatné telo domu má farbu 
pálenej sieny a ozdobené je bielym ornamentom oblúčkového dekorativizmu. Sedlová strecha má 
tradičné, na šesť častí delené okenné otvory. Autor projektu: František Krupka (1922). Projekt realizovaný 
v roku 1923.

3 Obchodná škola Nitra Cintorínska 4 1479 2132

Trojpodlažný nárožný objekt s pôdorysom v tvare rovnostranného L. Vonkajší vzhľad budovy nesie znaky 
tendujúce ku klasicizmu v integrácii s rondokubis ickými prvkami. Objekt má priestrannú halu s kazetovým 
stropom, do ktorej sa vstupuje cez masívny potrál. Na krížení chodieb je dvojramenné schodisko s 
dvojicou kanelovaných stĺpov. Objekt sa vyznačuje výraznou farebnosťou, ktorá znásobuje plastické 
pôsobenie architektúry. Autor projektu: Klement Šilinger (1922). Realizácia projektu v rokoch 1924 - 1926

4 Vila Dr. Veröa Nitra Fraňa Mojtu 6 272 1776/1,2,3,4

Architektonicky hodnotný objekt. Dvojpodlažný puris ický dom komponovaný z dvoch krídel, ktoré sa 
otvárali do nárožnej záhrady. Špecifikom domu je veľká pobytová terasa na poschodí, na ktorú sa napájali 
spálne členov rodiny. Vdaka tomu atribútu sa stavba stala predobrazom neskorších terasových domov.  
Autori projektu: Fridrich Weinwurm, Ignác Vécsei (1926). Projekt realizovaný v roku 1927. Stavba zbúraná 
zač. 90. rokov 20. stor. a nahradená replikou.

5 Dom mestský Nitra Kupecká 4 1351 1335 Vysoká bonita parcely a architektúry. Objekt na neskorostredovekej parcele, so zachovanou dispozíciou z 
obdobia klasicizmu, s prestavbou v 30. rokoch 20. st., v dôležitej urbanis ickej situácii.

6 Dom mestský Nitra Kupecká 6 1352 1334
Vysoká bonita parcely a architektúry. Architektonicky hodnotná stavba z 18. st. Klasicistická stavba so 
starším barokovým jadrom s charakteristickými dobovými znakmi. Hodnotné architektonické a umelecko-
remeselné detaily.

7 Bytový dom Nitra Kupecká 14 1356 1323 Vysoká bonita parcely a architektúry. Architektonicky hodnotná stavba z 19. st. Funkčne doriešený celok s 
dobrým bytovým štandardom, zachované cenné detaily.

8 Obytné domy na 
sídlisku Chrenová I. Nitra

Ľudovíta Okánika, 
Lomnická, Nábrežie 

mládeže

Jeden z najlepších povojnových sídliskových komplexov na Slovensku. Jednoduchá skladba typových 
domov v podobe rovnoramenného písmena Y (trojposchodový a trinásťposchodový typ). Autor 
urbanistického riešenia: Michal Maximilián Scheer. Realizácia projetku v rokoch 1963 - 1965.

9 Nemocnica s 
poliklinikou Nitra Špitálska 6 588 4556

Postavená v rokoch 1893 - 1984 podľa projektu Alojza Hausmanna. Staviteľmi boli Karol Mayer a Rudolf 
Pekař. Vtedajšia Župná nemocnica mala interné, chirurgické, infekčné oddelenie, oddelenie pre 
choromyseľných. Okrem riaditeľa boli v nemocnici dvaja sekundárni lekári a rehoľný ošetrovateľský 
personál. Po zrušení žúp v roku 1928 prevzala Župnú nemocnicu Slovenská krajina ako Krajinskú verejnú 
nemocnicu a od r. 1940 sa stala Štátnou nemocnicou. Patrila medzi najväčšie a najmodernejšie 
nemocnice na Slovensku.



10 Meštiansky dom Nitra Štefánikova 24 58 1386 Vysoká bonita parcely a architektúry. Hodnotný dokument mestského typu výstavby z konca 19. st. a 30. 
rokov 20. st. 

11 Meštiansky dom Nitra Štefánikova 25 14 1497 Architektonicky hodnotná stavba z 19. st., dostavba realizovaná v 30. rokoch 20. st. Vysoká bonita parcely 
a architektúry.

12 Bytový dom Nitra Štefánikova 29 17 1495 Architektonicky hodnotná stavba z 20. st. Secesný objekt. Vysoká bonita parcely a architektúry. Hodnotná 
dispozícia, kultivované tvaroslovie, zachované detaily a štýlové prvky.

13 Meštiansky dom Nitra Štefánikova 35 20 1481/1
Architektonicky hodnotná stavba zo zač. 20. st. (dvorové dostavby - konglomerát viacerých stavebných 
etáp od zač. 20. st.). Vysoká bonita parcely a architektúry, hodnotná dispozícia a detaily, výrazové znaky s 
veľkou estetickou a dokumentárnou hodnotou. Prejav novoromantizmu a moderny.

14 Administratívna 
budova Nitra Štefánikova 45 28 1450

Trojposchodová symetrická budova s oknami spojenými rímsami do ucelených horizontálnych pásov. 
Symetrické priečelie s centrálnym rizalitom obloženým travertínom a stožiarom v a ike predstavuje 
štandardnú kompozičnú schému administratívnych objektov. Autor projektu: pravdepodobne Fran išek 
Eduard Bednárik. Realizácia projektu približne v roku 1940

15 Budova tržnice Nitra Štefánikova 50 74 2041 Postavená v roku 1890 podľa projektu J. Lyku. Objekt pôvodne slúžil ako kasárne 60. práporu nitrianskej 
domobrany.

16 Veľprepoštský palác

Nitra Nám. Jána Pavla II. 5 1010 16

Postavený na podnet cisárovnej Márie Terézie v 70. rokoch 18. st. podľa projektu Fr. A. Hillebrandta ako 
dvojpodlažná rokokovo - klasicistická stavba s manzardovou strechou. Na budove bola pôvodne 
umiestnená dvesto centimetrov vysoká jazdecká socha cisárovnej. Počas bombardovania mesta v roku 
1945 bola budova značne poškodená. Po druhej svetovej vojne bola stavba čiastočne obnovená. 
Pôvodne zachovaná je len stredná časť prízemia.

17
Budova bývalého 

biskupského 
hostinca

Nitra Mestský park 943 159

Secesná budova zo zač. 20. st. postavená ako biskupský hostinec. Neskôr v budove situovaná obľúbená 
kaviareň. V povedomí Nitranov známa ako bývalé miesto oddychu, občerstvenia, hudby a letných 
promenádnych koncertov.



M E S T S K Ý      Ú R A D       V    N I T R E 
 

V Nitre dňa 10.6.2009 
    

 Číslo materiálu: 1437/09  
 
Mestskému zastupiteľstvu  
v Nitre 
 
k bodu: Návrh dodatku č. 5 k VZN č. 1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu   

Mesta Nitry v znení neskorších dodatkov  
 

 
        Návrh na uznesenie: 
Predkladá:                  Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
Jozef Dvonč                                                     p r e r o k o v a l o 
primátor mesta Nitry Návrh dodatku č. 5 k VZN č. 

1/2001 o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu Mesta Nitry v znení 
neskorších dodatkov 
u z n i e s l o 

Spracovali:           sa na vydaní 
Ľudmila Bistáková                                                                Dodatku č. 5 k VZN č. 1/2001 
referentka pre ochranu pamätihodností                                 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

Mesta Nitry 
v znení neskorších dodatkov 
u k l a d á 
vedúcemu oddelenia kultúry a 

Igor Kršiak        športu 
odborný referent OS-PaVP      zabezpečiť prostredníctvom 

referátu 
        klientskeho centra služieb                                                                                                                                                                                                                                                        
Dagmar Bojdová      - vyvesenie vydaného znenia 
vedúca útvaru kultúry, športu    Dodatku č. 5  k VZN č. 1/2001  
a cestovného ruchu       o poskytovaní dotácií z rozpočtu 
   Mesta Nitry 

na úradnej tabuli MsÚ v Nitre 
Napísala:       T: do 10 dní 
Ľudmila Bistáková      - zverejnenie spôsobom v meste 
referentka pre ochranu pamätihodností   obvyklým 

T: do 30 dní 
K: referát organizačný 
 

Prizvať: 
 

__________________________ 
          podpis predkladateľa 
 
 



Návrh  
DODATKU č. 5 

k VZN č. 1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry 
 

Mestské zastupiteľstvo Nitre v súlade s § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a § 14 ods. 4 zákona č. 49/2002 Z. z. v znení 
neskorších predpisov sa uznieslo na vydaní tohto dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému 
nariadeniu mesta Nitry č. 1 /2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nitry v znení 
neskorších dodatkov zo dňa 25.05.2001. 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2001 sa mení a dopĺňa takto: 

1. V § 3 ods. 4. sa za písm. d) vkladá písm. e) v znení: „na refundáciu výdavkov 
uhradených v predchádzajúcich rokoch.“ 

 

2. V § 4 sa body pod písmenami b) až f) označia ako c) až g) a vkladá sa nový bod pod 
písm. b), ktorý znie: „záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok a 
pamätihodností (komisia pre kultúru, v prípade žiadostí o dotácie na záchranu 
a obnovu nehnuteľných kultúrnych pamiatok a pamätihodností aj komisia pre územné 
plánovanie, architektúru a investičnú činnosť)“. V bode pod písm. a) sa vypúšťajú 
slová „ zachovanie kultúrneho dedičstva“. 

 
 

3. V § 13 ods. 5. písm. b) sa vypúšťa text a nahrádza znením: povoliť zmenu termínu 
použitia finančných prostriedkov v zmysle predloženého projektu 

 

4. Znenie prílohy č. 1 sa vypúšťa a nahrádza sa novým znením: 

 
 
Na vydaní tohto dodatku č. 5 k VZN č. 1/2001 sa Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznieslo dňa 
.......................... a tento dodatok nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej 
tabuli MsÚ v Nitre, t.j................................. 
 
 
 
 
 
 
       Jozef Dvonč                                                                              Ľubomír Martinka 
  primátor mesta Nitry                                                       prednosta Mestského úradu v Nitre 
 
 
 
 



Príloha VZN  č. 1 
 
Žiadosť o poskytnutie dotácie  z rozpočtu Mesta Nitry  na rok ............................................ 
 
cieľová oblasť ............................................................................................................................. 
 
I . Žiadateľ       
Meno žiadateľa / fyzická osoba podnikateľ  alebo názov právnickej osoby/ : 
....................................................................................................................................................... 
Adresa :......................................................................................................................................... 
Tel. č.:  ..................................  fax: :.................................. e-mail:............................................... 
Číslo  účtu: .....................................................   IČO : ................................................................. 
Štatutárny zástupca organizácie /meno, priezvisko, funkcia/:                                                       
....................................................................................................................................................... 
II. Informácie o akcii/okruhu potrieb ( ďalej projekt) 
Názov projektu: 
....................................................................................................................................................... 
Autor projektu, kontakt................................................................................................................. 
Termín realizácie:......................................................................................................................... 
Miesto realizácie :......................................................................................................................... 
Dosah projektu (vyhovujúce podčiarknite) : miestny, regionálny, celoštátny, medzinárodný 
Cieľ projektu: 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
III. Celkové náklady : ................................€  

  
Žiadaná dotácia   : ............................... €  vyjadrená v % z celkových nákladov................ 

 
IV. Informácia o výške finančných prostriedkov a účele použitia, ktoré boli poskytnuté 

na žiadaný projekt z rozpočtu Mesta Nitry  a iných verejných zdrojov za posledné tri 
roky : 

 
Rok Suma Účel použitia 
   
   
   
 
Týmto potvrdzujem pravdivosť a overiteľnosť informácií uvedených v tejto žiadosti. 
Vyhlasujem, že pre účely projektu, ktorý je predmetom tejto žiadosti, žiadam 
o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Nitry  na rok .......... len v uvedenej cieľovej 
oblasti. 
 
 
...........................                ............................. 
dátum          pečiatka a podpis  

štatutárneho zástupcu 
 



Povinné  prílohy :  
1.1. Charakteristika projektu  

a. cieľové skupiny 
b. obsah/popis projektu 
c. prínos pre  mesto, región, štát, verejnoprospešný charakter projektu 
d. odborná a organizačná garancia  realizácie projektu 
e. časový plán realizácie 
f. vzťah  k iným cieľovým oblastiam 
g. forma  a spôsob propagácie Mesta Nitry ako podporovateľa projektu 

1.2. Rozpočet projektu s komentárom (na predpísanom tlačive)1 
1.3. Doklad o pridelenom čísle bankového účtu (kópia zmluvy o zriadení účtu alebo 

potvrdenie banky o vedení účtu, ktorého názov musí byť v súlade s názvom žiadateľa). 
Zriadenie samostatného účtu nie je podmienkou. 

1.4. Fotokópia dokladu o právnej subjektivite žiadateľa/Doklad preukazujúci 
oprávnenie osoby konať za žiadateľa 
a. Fyzická osoba – živnostník -  aktuálny výpis zo živnostenského registra , 

právnická osoba - aktuálny výpis z obchodného registra  
b. Rozpočtová alebo príspevková organizácia VÚC alebo obce – zriaďovacia listina 

a potvrdenie o tom, že osoba uvedená v žiadosti ako štatutár je oprávnená konať 
c. Občianske združenie – stanovy a potvrdenie o tom, že osoba uvedená v žiadosti ako 

štatutár je oprávnená konať za žiadateľa (kópia zápisnice o zvolení štatutára alebo 
poverenie štatutára) 

d. Nadácia – nadačná listina, výpis z registra nadácií a potvrdenie o tom, že osoba 
uvedená v žiadosti ako štatutár je oprávnená konať za žiadateľa 

e. Záujmové združenie právnických osôb – stanovy a potvrdenie o tom, že osoba 
uvedená v žiadosti ako štatutár je oprávnená konať za žiadateľa 

f. Nezisková organizácia – výpis z registra neziskových organizácií a potvrdenie o tom, 
že osoba uvedená v žiadosti ako štatutár je oprávnená konať za žiadateľa 

g. Neinvestičný fond – výpis z registra neinvestičných fondov a potvrdenie o tom, že 
osoba uvedená v žiadosti ako štatutár je oprávnená konať za žiadateľa 

h. Spoločenstvo vlastníkov bytov – zmluva o spoločenstve, stanovy a potvrdenie o tom, 
že osoba uvedená v žiadosti ako štatutár je oprávnená konať za žiadateľa (kópia 
zápisnice o zvolení štatutára alebo poverenie štatutára) 

i. Registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť – potvrdenie o registrácii cirkví 
a potvrdenie o tom, že osoba uvedená v žiadosti ako štatutár je oprávnená konať za 
žiadateľa 

1.5. V prípade žiadosti  na vydanie neperiodickej publikácie 2 odborné posudky  
1.6. V prípade žiadosti na obnovu kultúrnej pamiatky alebo pamätihodnosti krátka 

charakteristika (sloh, doba vzniku, príp. meno architekta),  údaje o stavebno-
technickom stave a účel, na ktorý slúži 

1.7. Stavebné povolenie, príp. ohlásenie stavebných úprav alebo drobnej stavby2 
1.8. List vlastníctva/čestné prehlásenie o vlastníctve3 

                                                 
1 Žiadateľ o poskytnutie dotácie uvedie podrobnú špecifikáciu a kalkuláciu úkonov súvisiacich s realizáciou 
projektu 
2 Predloží žiadateľ o poskytnutie dotácie na stavebnú činnosť v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 
3 Predloží žiadateľ o poskytnutie dotácie pre stavebnú činnosť. Žiadateľ o poskytnutie dotácie na obnovu hnuteľnej kultúrnej 
pamiatky alebo pamätihodnosti alebo nehnuteľnej kultúrnej pamiatky alebo pamätihodnosti  bez súpisného čísla predloží 
čestné prehlásenie o vlastníctve kultúrnej pamiatky alebo pamätihodnosti  



1.9. Vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu v Nitre k navrhovanej obnove kultúrnej 
pamiatky v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane 
pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov alebo k navrhovanej obnove 
pamätihodnosti4 

1.10. Fotodokumentácia (min. 3 zábery: 1 celkový pohľad na kultúrnu pamiatku alebo 
pamätihodnosť vo formáte A4 a 2 zábery dokumentujúce poškodenie kultúrnej pamiatky 
alebo pamätihodnosti, na opravu ktorej žiadateľ žiada dotáciu)5 

1.11.Ak sa obnova týka kultúrnej pamiatky alebo pamätihodnosti– bytového domu, na 
ktorý sa vzťahuje zákon o vlastníctve bytov, žiadosť podáva predseda spoločenstva 
vlastníkov bytov a k žiadosti je potrebné doložiť zápis – uznesenie zo schôdze 
vlastníkov bytov, na ktorej bol zvolený za predsedu spoločenstva vlastníkov bytov 

1.12. Ak sa obnova týka nehnuteľnej kultúrnej pamiatky alebo pamätihodnosti, ktorá 
má viacero spoluvlastníkov, žiadosť podáva zástupca spoluvlastníkov a k žiadosti 
je potrebné doložiť notársky overené splnomocnenie spoluvlastníkov vo veci 
podania žiadosti a ostatných úkonov spojených s obnovou kultúrnej pamiatky 
alebo pamätihodnosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Predloží žiadateľ o poskytnutie dotácie pre cieľovú oblasť záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok 
a pamätihodností 
 
5 Predloží žiadateľ o poskytnutie dotácie pre cieľovú oblasť záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok 
a pamätihodností 



Rozpočet 
(povinná príloha č. 1.2.) 

Ďalšie zdroje financovania  
Náklady na projekt 
(max.70% žiadané od Mesta 
Nitry , min. 30% iné zdroje) 
 

Celkový 
rozpočet 
 (€)  

Požadovaná 
dotácia od 
Mesta Nitry 
(€) 

Náklady 
v €  
žiadané z 
iných 
zdrojov  

zdroj 
 

Položky s odôvodnením 
rozpočtu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

Spolu     
 
...............................................      
dátum          pečiatka a podpis  
                 štatutárneho zástupcu  
 
 



 
 
 
Pozn. 
V odôvodnení rozpočtu uveďte všetky očakávané výdavky, ktoré budete potrebovať na 
zrealizovanie projektu do tabuľky. Poskytnuté finančné prostriedky musia byť 
v priamej súvislosti s cieľmi a aktivitami projektu. 
V komentári k rozpočtu popíšte, ako ste dospeli k sumám uvedeným v tabuľke rozpočtu.  
Jednotlivé položky uvádzajte v poradí, ktoré je uvedené v tabuľke. Popisujte len 
položky, ktoré žiadate od Mesta Nitry.  
Príklad komentára:  
POLOŽKA DOPRAVA. Doprava účastníkov odborného seminára z Nitry do Bojnej a späť 
zmluvným prepravcom. Zmluvná cena prepravcu za 1 km prepravy je 1,70 €. 
 98 km (Nitra – Bojná a späť) x 1,70 = 166,60 €  
POLOŽKA UBYTOVANIE. 2 osoby ubytované v dvoch 1-posteľových izbách na 2 noci. Cena 
1-posteľovej izby na 1 noc je 14,94 €. 
2 osoby x 14,94 € x 2 noci =59,76 €  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 

k dodatku č. 5 Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2001 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry v znení dodatkov  

 
Novovzniknutý dodatok č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2001 o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu Mesta Nitry v znení dodatkov vytvára dve samostatné cieľové oblasti: 

a) Rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych 
hodnôt 

Ide o podporu projektov zameraných na rozvoj, ochranu a šírenie kultúrnych 
hodnôt prostredníctvom kultúrnych podujatí, audiovizuálnych diel, umeleckej 
činnosti (divadelno-tanečnej, hudobnej, výtvarnej), literárnych diel. 

b) Záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností  

Ide o podporu projektov zameraných na činnosti a opatrenia súvisiace 
s výskumom, zachovaním, obnovou, reštaurovaním, regeneráciou, využívaním 
a prezentáciou kultúrnych pamiatok evidovaných v Ústrednom zozname 
pamiatkového fondu Slovenskej republiky a pamätihodností evidovaných 
v evidencii pamätihodností mesta Nitry.  

 
       Predkladaný materiál je spracovaný v súlade so zámermi predstavenými v schválenej 
Koncepcii rozvoja kultúry mesta Nitry. Cieľom predložených zmien je objektívnejšie a 
adresnejšie prerozdelenie finančných prostriedkov určených na daný účel v rozpočtovej 
kapitole oddelenia kultúry a športu.    
 
      Návrh prerokovala Komisia MZ v Nitre pre kultúru na svojom zasadnutí dňa 12.5.2009 
a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre predložený návrh schváliť s pripomienkami : 

- doplniť povinnú prílohu rozpočet o vyžiadanie podrobnej charakteristiky jednotlivých 
nákladových položiek a odôvodnenie rozpočtu. 

- v povinnej prílohe 1.5. odstrániť text „ literárnych kritikov“ 
Pripomienky komisie boli zapracované do textu predkladaného návrhu. 
 
      Materiál bol v súlade s článkom 10, ods.1 Rokovacieho poriadku Mestského 
zastupiteľstva v Nitre prerokovaný so zástupcom primátora. 
 

Materiál prerokovala Mestská rada v Nitre na zasadnutí konanom dňa 9.6.2009 
a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre uzniesť sa na vydaní Dodatku č. 5 k Všeobecne 
záväznému nariadeniu č. 1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry v znení 
dodatkov. 
 
 



M e s t s k ý   ú r a d   v  N i t r e 
 
 
 
                                                                                                  V Nitre, dňa: 09.06.2009                      

                                                                                                  Číslo materiálu:  1438/09                                                                                              
 
M e s t s k é m u   z a s t u p i t e ľ s t v u                                                      
v N i t r e 
 
 
k bodu: Návrh na prijatie daru pre Mesto Nitra (Ing. Emil Grofčík a spol., Farby, Laky, L&Š, s.r.o.  
             IČO:36 555 720)  
 
 
 
 
Predkladá :                                                                            Návrh na uznesenie: 
Jozef Dvonč                                                                          „na osobitnej strane“ 
primátor Mesta Nitry 
 
 
 
 
Spracovala: 
Ing. Mária Foltýnová 
referent majetkoprávneho  
usporiadania 
 
 
 
 
 
Napísala: 
Ing. Mária Foltýnová 
referent majetkoprávneho  
usporiadania 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                           
Prizvať:          
     - 
                                                                                                _                
                                                                                                      podpis predkladateľa 
 
 
 



Návrh na uznesenie: 
 

 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 
Návrh na prijatie daru pre Mesto Nitra (Ing. Emil Grofčík a spol.,  Farby, Laky L & Š, s.r.o. 
IČO: 36 555 720) 
 
s c h v a ľ u j e 
návrh na prijatie daru: 
1.  pozemku parc. č. 1254/11 - zast. plocha o výmere 3006 m2  kat. úz. Horné Krškany podľa 

GP č. 523/2008 zo dňa 02.01.2009 zapísanej na LV č. 7590 ako parc. č. 1254/11 -  tr. por. o 
výmere 2 340 m2 
parc. č. 1255/5 - zast. pl. o výmere 203 m2, parc. č. 1255/6 - zast. pl. o výmere 463 m2 
vrátane vecného bremena od vlastníkov v podiele: 
½-ina  Ing. Emil Grofčík a manž. Jarmily obaja bytom Biringerova 11, Nitra 
½-ina  Jozef Chňapko a manž. Anny obaja bytom Hruboňovo 232 

 
2.  komunikáciu vybudovanú na parcelách č. 1254/11, 1255/4, 1255/5, 1255/6, 240/1, 240/8 

kat. úz. Horné Krškany v hodnote 170 407,71 € (5 133 702,80 Sk) od Ing. Emila Grofčíka 
a manž a Jozefa Chňapka a manž. Anny 

 
3.  komunikáciu vybudovanú na parcele č. 4033/50 kat. úz. Nitra v hodnote 66 382,12 € 

(1.999.827,80 Sk) od Farby, Laky L & Š, s.r.o. IČO: 36 555 720 
 
4.  po nadobudnutí pozemku parc. č. 1254/11 o výmere 3006 m2 kat. úz. Horné Krškany do 

vlastníctva Mesta Nitry budú komunikácie uvedené v bode 2 a 3 odovzdané do správy 
Mestských služieb. 

  
Darovanie bude realizované darovacou zmluvou. 
 
u k l a d á 
vedúcemu oddelenia majetku 
zabezpečiť uzatvorenie zmlúv podľa schvaľovacej časti uznesenia 
 
                                                                                        T: 30.11.2009 
                                                                                        K: MR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               



Návrh na prijatie daru pre Mesto Nitra (Ing. Emil Grof čík a spol. a Farby, Laky 
L&Š, s.r.o. IČO :36 555 720 

 
V súlade s ustanovením § 9 zákona č. 138/19991 Zb. o majetku obcí  v znení  neskorších 
predpisov a Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitry č. 1/2006 o hospodárení s majetkom 
Mesta Nitry, predkladáme návrh na prijatie daru pre Mesto Nitra ((Ing. Emil Grofčík a spol. 
a Farby, Laky L & Š, s.r.o. IČO: 36 555 720) 
Vlastníci parciel  č. 1255/5, 1255/6, 1254/11, kat úz. Horné Krškany ponúkli predmetné 
parcely darom Mestu Nitra do vlastníctva. Na darovaných parcelách je vybudovaná 
komunikácia, ktorú vlastníci tiež ponúkli darom mestu a majú záujem, aby Mestské služby 
zabezpečovali správu komunikácií. Lokalita s názvom Hrabina je určená na výstavbu 
rodinných domov. 
Celková výmera pozemku ponúknutá darom pre mesto Nitra je o výmere 3006 m2. 
Celková výmera komunikácie ponúknutá darom pre mesto Nitra je o výmere 3600 m2, ktorá je 
vybudovaná na parcelách č. 1254/11, 1255/4, 1255/5, 1255/6, 210/1,8 a jej hodnota činí  
170 407,71 € (5 133 702,80 Sk) 
Komunikácia bola skolaudovaná bez závad brániacich užívaniu stavby. 
Výbor mestskej časti č. 1 - Horné Krškany, Dolné Krškany:  na zasadnutí dňa 16.03.2009 
súhlasí s prijatím daru. 
Farby, Laky L&Š s.r.o. vybudovali na parcele č. 4033/50 k. ú. Nitra vo vlastníctve Mesta Nitry 
účelovú komunikáciu z vlastných finančných prostriedkov za účelom sprístupnenia pozemkov 
v areáli Farby, Laky na Novozámockej ulici. Po dobudovaní Borovej ul. príde k prepojeniu 
miestnej komunikácií Borová cez novovybudovanú účelovou komunikáciou na Novozámockú 
ul.  
Celková výmera 2488 m2. 
Komunikácia bola skolaudovaná bez závad brániacich k užívaniu stavby. 
Výbor mestskej časti č. 2 Staré mesto: súhlasí s prijatím komunikácie do majetku mesta. 
Mestské služby: listom dňa 01.04.2009 sa vyjadrili, že nemajú námietky po nadobudnutí 
vlastníctva komunikácií na mesto Nitra, prevziať ich do správy. 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre podnikateľskú činnosť a správu majetku: 
na zasadnutí konanom dňa 06.04.2009 odporúča prijatie daru. 
 
Na základe predloženej žiadosti a získaných vyjadrení predkladáme na rokovanie mestskej 
rady návrh na prijatie daru: 
1. pozemku parc. č. 1254/11 - zast. plocha o výmere 3006 m2 kat. úz. Horné Krškany podľa GP 
č. 523/2008 zo dňa 02.01.2009 zapísanej na LV č. 7590 ako parc. č. 1254/11 - tr. por. o 
výmere 2 340 m2 
parc. č. 1255/5 - zast. pl.o výmere 203 m2, parc. č. 1255/6 - zast.pl. o výmere 463 m2 vrátane 
vecného bremena od vlastníkov v podiele: 
½-ina  Ing. Emil Grofčík a manž. Jarmily obaja bytom Biringerova 11, Nitra 
½-ina  Jozef Chňapko a manž. Anny obaja bytom Hruboňovo 232 

 2.  komunikáciu vybudovanú na parcelách č. 1254/11, 1255/4, 1255/5, 1255/6, 240/1, 240/8 
kat. úz. Horné Krškany v hodnote 170 407,71 € (5 133 702,80 Sk) od Ing. Emila Grofčíka 
a manž a Jozefa Chňapka a manž. Anny 

3. komunikáciu vybudovanú na parcele č. 4033/50 kat. úz. Nitra v hodnote 66 382,12 € 
(1.999.827,80Sk) od Farby, Laky L & Š, s.r.o. IČO: 36 555 720      

4.  po nadobudnutí pozemku parc. č. 1254/11 o výmere 3006 m2 kat. úz. Horné Krškany do 
vlastníctva Mesta Nitry budú komunikácie uvedené v bode 2 a 3 odovzdané do správy 
Mestských služieb. 



Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí konanom dňa 09.06.2009 návrh prerokovala 
a odporúča 
schváliť 
návrh na prijatie daru: 
1.  pozemku parc. č. 1254/11 - zast. plocha o výmere 3006 m2  kat. úz. Horné Krškany podľa 

GP č. 523/2008 zo dňa 02.01.2009 zapísanej na LV č. 7590 ako parc. č. 1254/11 -  tr. por. o 
výmere 2 340 m2 
parc. č. 1255/5 - zast. pl. o výmere 203 m2, parc. č. 1255/6 - zast. pl. o výmere 463 m2 
vrátane vecného bremena od vlastníkov v podiele: 
½-ina  Ing. Emil Grofčík a manž. Jarmily obaja bytom Biringerova 11, Nitra 
½-ina  Jozef Chňapko a manž. Anny obaja bytom Hruboňovo 232 

2.  komunikáciu vybudovanú na parcelách č. 1254/11, 1255/4, 1255/5, 1255/6, 240/1, 240/8 
kat. úz. Horné Krškany v hodnote 170 407,71 € (5 133 702,80 Sk) od Ing. Emila Grofčíka 
a manž a Jozefa Chňapka a manž. Anny 

3.  komunikáciu vybudovanú na parcele č. 4033/50 kat. úz. Nitra v hodnote 66 382,12 € 
(1.999.827,80 Sk) od Farby, Laky L & Š, s.r.o. IČO: 36 555 720 

4.  po nadobudnutí pozemku parc. č. 1254/11 o výmere 3006 m2 kat. úz. Horné Krškany do 
vlastníctva Mesta Nitry budú komunikácie uvedené v bode 2 a 3 odovzdané do správy 
Mestských služieb. 

  
Darovanie bude realizované darovacou zmluvou. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 
 



M e s t s k ý    ú r a d    v    N i t r e 
 
                                                
 
                                                                                                                 V Nitre, dňa : 09.06.2009     

                                                                                                  Číslo materiálu : 1439/09 
        
Mestskému zastupiteľstvu 
v  Nitre      
 
 
K bodu: Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitry do správy  
              Správe športových a rekreačných zariadení mesta Nitry 
              (Viacúčelové ihrisko „Prima areál“ Ždiarska ul.) 
            
 
 
Predkladá :                                                                      Návrh na uznesenie :  
 
Jozef Dvonč                                                                    „na osobitnej strane“ 
primátor mesta Nitry 
                                                                                                                
 
 
 
Spracovala : 
 
Ingrid Nemčeková 
referent evidencie majetku 
 
 
 
 
Napísala : 
 
Ingrid Nemčeková 
referent evidencie majetku 
 
 
 
Prizvať:  
      - 
 
 
 
 
 
                                                                                        ___________________ 
                                                                                           podpis predkladateľa 



Návrh na uznesenie: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 
 
Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitry do správy  
Správe športových a rekreačných zariadení mesta Nitry 
(Viacúčelové ihrisko – „Prima areál“ Ždiarska ul.) 
            
s c h v a ľ u j e  
 
odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitry do správy Správe športových a rekreačných 
zariadení mesta Nitry a to: 
- viacúčelové ihrisko – „Prima areál“ Ždiarska ul. v obstarávacej hodnote 58 002,37 €  
  (1 747 379,50 Sk; kurz 1 € = 30,1260 Sk) 
 
u k l a d á 
 
vedúcemu oddelenia majetku 
zabezpečiť uzatvorenie dodatku k zmluve o odovzdaní a prevzatí majetku do správy  
Správe športových a rekreačných zariadení mesta Nitry 
 
                                                                                                               T: 31.10.2009 
                                                                                                               K: MR  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 
                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 2 - 



Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitry do správy 
Správe športových a rekreačných zariadení mesta Nitry 

(Viacúčelové ihrisko „Prima areál“ Ždiarska ul.)  
            
 
   V súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitry č. 1/2006 o hospodárení 
s majetkom mesta Nitry predkladáme návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitry 
do správy  Správe športových a rekreačných zariadení mesta Nitry. 
 
Dňa 19.2.2008 bola oddelením výstavby a rozvoja, referát investičný odstúpená ukončená 
investičná akcia „Viacúčelové ihrisko „Prima areál“ Ždiarska ul.“, nachádzajúce sa na parc.č. 
812 v katastrálnom území Chrenová. Počas akcie sa realizovalo priepustné podložie na 
jestvujúcom betónovom ihrisku, viacúčelové ihrisko typu Funny Sport vrátane mantinelov 
o rozmeroch 31,46x16,94 m, umelý trávnik o rozlohe 533 m2 určený pre tenis, volejbal, 
minifutbal, basketbal, streetbal a verejné osvetlenie 4 x stožiar + svietidlo. 
 
Mestský úrad v Nitre odporúča odovzdanie majetku do správy. 
 
Komisia MZ v Nitre pre podnikateľskú činnosť a správu majetku  na svojom riadnom 
zasadnutí konanom dňa 06.04.2009 odporučila odovzdanie nehnuteľného majetku do správy 
Správe športových a rekreačných zariadení mesta Nitry. 
 
Mestská rada v Nitre na svojom riadnom zasadnutí konanom dňa 9.6.2009 odporučila 
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre  s c h v á l i ť  odovzdanie nehnuteľného majetku mesta 
Nitry do správy Správe športových a rekreačných zariadení mesta Nitry a to: 
- viacúčelové ihrisko – „Prima areál“ Ždiarska ul. v obstarávacej hodnote 58 002,37 €  
  (1 747 379,50 Sk; kurz 1 € = 30,1260 Sk). 
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M e s t s k ý    ú r a d    v    N i t r e 
 
                                                
 
                                                                                                   V Nitre, dňa : 09.06.2009     

                                                                                                   Číslo materiálu : 1440/09 
           
Mestskému zastupiteľstvu 
v  Nitre      
 
 
K bodu: Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitry do správy  
              Správe športových a rekreačných zariadení mesta Nitry 
              („Prima areálu“ II. etapa - Ždiarska ul.) 
            
 
 
Predkladá :                                                                      Návrh na uznesenie :  
 
Jozef Dvonč                                                                    „na osobitnej strane“ 
primátor mesta Nitry 
                                                                                                                
 
 
 
Spracovala : 
 
Ingrid Nemčeková 
referent evidencie majetku 
 
 
 
 
Napísala : 
 
Ingrid Nemčeková 
referent evidencie majetku 
 
 
 
Prizvať:  
      - 
 
 
 
 
 
                                                                                        ____________________ 
                                                                                           podpis predkladateľa 



Návrh na uznesenie: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 
 
Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitry do správy  
Správe športových a rekreačných zariadení mesta Nitry 
(„Prima areálu“ II. etapa - Ždiarska ul.) 
            
s c h v a ľ u j e  
 
odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitry do správy Správe športových 
a rekreačných zariadení mesta Nitry a to: 
- „Prima areálu“ II. etapa - Ždiarska ul. v obstarávacej hodnote 22 048,58 €  
  (664 235,40 Sk; kurz 1 € = 30,1260 Sk) 
 
u k l a d á 
 
vedúcemu oddelenia majetku 
zabezpečiť uzatvorenie dodatku k zmluve o odovzdaní a prevzatí majetku do správy  
Správe športových a rekreačných zariadení mesta Nitry 
 
                                                                                                               T: 31.10.2009 
                                                                                                               K: MR  
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Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitry do správy 
Správe športových a rekreačných zariadení mesta Nitry 

(„Prima areálu“ II. etapa - Ždiarska ul.)  
            
 
   V súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitry č. 1/2006 o hospodárení 
s majetkom mesta Nitry predkladáme návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitry 
do správy  Správe športových a rekreačných zariadení mesta Nitry. 
 
Dňa 2.2.2009 bola oddelením výstavby a rozvoja, referát investičný odstúpená ukončená 
investičná akcia „„Prima areálu“ II. etapa - Ždiarska ul.“, nachádzajúci sa na parc. č. 812 v 
katastrálnom území Chrenová. Počas akcie sa realizovala úprava časti areálu formou 
odstránenia  betónového  podkladu  s  následným  založením  umelého  trávnika  o rozlohe 
74,5 m2, plôch zo štrkodrvy o rozlohe 515 m2, kameniva o rozlohe 57 m2 a asfaltu o rozlohe 
284 m2. 
  
Mestský úrad v Nitre odporúča odovzdanie majetku do správy. 
 
Komisia MZ v Nitre pre podnikateľskú činnosť a správu majetku  na svojom riadnom 
zasadnutí konanom dňa 6.4.2009 odporučila odovzdanie nehnuteľného majetku do správy 
Správe športových a rekreačných zariadení mesta Nitry. 
 
Mestská rada v Nitre na svojom riadnom zasadnutí konanom dňa 9.6.2009 odporučila 
Mestskému  zastupiteľstvu  v  Nitre   s c h v á l i ť   odovzdanie nehnuteľného majetku mesta 
Nitry do správy Správe športových a rekreačných zariadení mesta Nitry a to: 
- „Prima areálu“ II. etapa - Ždiarska ul. v obstarávacej hodnote 22 048,58 €  
  (664 235,40 Sk; kurz 1 € = 30,1260 Sk). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 3 - 



M e s t s k ý    ú r a d    v    N i t r e 
 
                                                
 
                                                                                                   V Nitre, dňa : 09.06.2009     

                                                                                                   Číslo materiálu : 1441/09          
 
Mestskému zastupiteľstvu 
v  Nitre      
 
 
K bodu: Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitry do správy  
              Správe športových a rekreačných zariadení mesta Nitry 
              (Detské ihrisko „Prima areál“ Ždiarska ul.) 
            
 
 
Predkladá :                                                                      Návrh na uznesenie :  
 
Jozef Dvonč                                                                    „na osobitnej strane“ 
primátor mesta Nitry 
                                                                                                                
 
 
 
Spracovala : 
 
Ingrid Nemčeková 
referent evidencie majetku 
 
 
 
 
Napísala : 
 
Ingrid Nemčeková 
referent evidencie majetku 
 
 
 
Prizvať:  
     - 
 
 
 
 
                                                                                        ___________________ 
                                                                                           podpis predkladateľa 
 



Návrh na uznesenie: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 
 
Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitry do správy  
Správe športových a rekreačných zariadení mesta Nitry 
(Detské ihrisko – „Prima areál“ Ždiarska ul.) 
            
s c h v a ľ u j e  
 
odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitry do správy Správe športových a rekreačných 
zariadení mesta Nitry a to:  
- detské ihrisko „Prima areál“ Ždiarska ul. v obstarávacej hodnote 22 655,98 €  
  (682 534,-Sk; kurz 1 € = 30,1260 Sk) 
 
u k l a d á 
 
vedúcemu oddelenia majetku 
zabezpečiť uzatvorenie dodatku k zmluve o odovzdaní a prevzatí majetku do správy  
Správe športových a rekreačných zariadení mesta Nitry 
 
                                                                                                               T: 31.10.2009 
                                                                                                               K: MR  
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Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitry do správy 
Správe športových a rekreačných zariadení mesta Nitry 

(Detské ihrisko „Prima areál“ Ždiarska ul.)  
            
 
   V súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitry č. 1/2006 o hospodárení 
s majetkom mesta Nitry predkladáme návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitry 
do správy  Správe športových a rekreačných zariadení mesta Nitry. 
 
Dňa 19.2.2008 bola oddelením výstavby a rozvoja, referát investičný odstúpená ukončená 
investičná akcia „Detské ihrisko „Prima areál“ Ždiarska ul.“, nachádzajúce sa na parc.č. 812 v 
katastrálnom území Chrenová. Počas akcie sa realizovalo osadenie hracej zostavy pre deti do 
12 rokov. Použitý materiál – švédska borovica opracovaná laminovaním, HPL – vysokotlaký 
laminát, pozinkovaná švédska oceľ o rozmeroch 9,4x10,7 m cca 70 m2 a ukotvenie do 
betónového podkladu špeciálnymi šróbami. 
 
Mestský úrad v Nitre odporúča odovzdanie majetku do správy. 
 
Komisia MZ v Nitre pre podnikateľskú činnosť a správu majetku  na svojom riadnom 
zasadnutí konanom dňa 6.4.2009 odporučila odovzdanie nehnuteľného majetku do správy 
Správe športových a rekreačných zariadení mesta Nitry. 
 
Mestská rada v Nitre na svojom riadnom zasadnutí konanom dňa 9.6.2009 odporučila 
Mestskému  zastupiteľstvu  v  Nitre   s c h v á l i ť   odovzdanie nehnuteľného majetku mesta 
Nitry do správy Správe športových a rekreačných zariadení mesta Nitry a to:  
- detské ihrisko „Prima areál“ Ždiarska ul. v obstarávacej hodnote 22 655,98 €  
  (682 534,-Sk; kurz 1 € = 30,1260 Sk). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 3 - 



M e s t s k ý    ú r a d    v    N i t r e 
 
                                                
 
                                                                                                   V Nitre, dňa : 09.06.2009     

                                                                                                   Číslo materiálu : 1442/09          
 
Mestskému zastupiteľstvu 
v  Nitre      
 
 
K bodu: Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitry do správy  
              Správe športových a rekreačných zariadení mesta Nitry 
              (Viacúčelové ihrisko – areál Kultúrneho domu Janíkovce) 
            
 
 
Predkladá :                                                                      Návrh na uznesenie :  
 
Jozef Dvonč                                                                    „na osobitnej strane“ 
primátor mesta Nitry 
                                                                                                                
 
 
 
Spracovala : 
 
Ingrid Nemčeková 
referent evidencie majetku 
 
 
 
 
 
Napísala : 
 
Ingrid Nemčeková 
referent evidencie majetku 
 
 
 
 
Prizvať:  
     - 
 
 
 
                                                                                        ___________________ 
                                                                                           podpis predkladateľa 



                                                                                                                                                      
Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 
 
Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitry do správy  
Správe športových a rekreačných zariadení mesta Nitry 
(Viacúčelové ihrisko – areál Kultúrneho domu Janíkovce) 
            
s c h v a ľ u j e  
 
odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitry do správy Správe športových a rekreačných 
zariadení mesta Nitry a to: 
- viacúčelové ihrisko – areál Kultúrneho domu Janíkovce v obstarávacej hodnote 73 847,84 €  
  (2 224 740,-Sk; kurz 1 € = 30,1260 Sk) 
 
u k l a d á 
 
vedúcemu oddelenia majetku 
zabezpečiť uzatvorenie dodatku k zmluve o odovzdaní a prevzatí majetku do správy  
Správe športových a rekreačných zariadení mesta Nitry 
 
                                                                                                               T: 31.10.2009 
                                                                                                               K: MR  
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Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitry do správy 
Správe športových a rekreačných zariadení mesta Nitry 

(Viacúčelové ihrisko – areál Kultúrneho domu Janíkovce) 
            
 
   V súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitry č. 1/2006 o hospodárení 
s majetkom mesta Nitry predkladáme návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitry 
do správy  Správe športových a rekreačných zariadení mesta Nitry. 
 
Dňa 19.2.2008 bola oddelením výstavby a rozvoja, referát investičný odstúpená ukončená 
investičná akcia „Viacúčelové ihrisko – areál Kultúrneho domu Janíkovce, nachádzajúce sa 
na parc.č. 1060/16 v katastrálnom území Veľké Janíkovce. Počas akcie sa realizovalo 
viacúčelové ihrisko typu Funny Sport vrátane mantinelov o rozmeroch 34,86x16,26 m + 
bránkoviská, umelý trávnik EDEL ELITE o rozlohe 587 m2 určený pre tenis, volejbal, 
basketbal, minifutbal a verejné osvetlenie 4 x stožiar bez pripojenia na elektrickú sieť. 
 
Mestský úrad v Nitre odporúča odovzdanie majetku do správy. 
 
Komisia MZ v Nitre pre podnikateľskú činnosť a správu majetku  na svojom riadnom 
zasadnutí konanom dňa 6.4.2009 odporučila odovzdanie nehnuteľného majetku do správy 
Správe športových a rekreačných zariadení mesta Nitry. 
 
Mestská rada v Nitre na svojom riadnom zasadnutí konanom dňa 09.06.2009 odporučila 
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre  s c h v á l i ť  odovzdanie nehnuteľného majetku mesta 
Nitry do správy Správe športových a rekreačných zariadení mesta Nitry a to: 
- viacúčelové ihrisko – areál Kultúrneho domu Janíkovce v obstarávacej hodnote 73 847,84 €  
  (2 224 740,-Sk; kurz 1 € = 30,1260 Sk). 
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M E S T S K Ý    Ú R A D    V    N I T R E 

 
 

       Nitra, 10.6.2009 

                                              Číslo materiálu: 1443/09 
 

Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre 
 
    
k bodu: 
Návrh  Dodatku č. 1 k VZN Mesta Nitry č. 21/2008 zo dňa 28.8.2008 o výške príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na 
čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry 
 
 
Predkladá:       Návrh na uznesenie: 
 
Ľubomír Martinka                 na osobitnej strane 
prednosta Mestského úradu 
v Nitre 
 
Spracovali: 
 
Mgr. Margita Sládečková 
vedúca Útvaru školského úradu 
MsÚ v Nitre 
Július Hladký 
referent pre školské 
stravovanie 
 
Napísal: 
 
Július Hladký 
referent pre školské  
stravovanie 
 
Prizvať: 
 
_ 
 
        ..................................................... 
                  podpis predkladateľa 
 
 
 
 



 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o  
 
návrh Dodatku č. 1 k VZN Mesta Nitry č. 21/2008 zo dňa 28.8.2008 o výške príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na 
čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry 
 
 
u z n i e s l o   s a   n a   v y d a n í  
 
 
Dodatku č. 1 k VZN Mesta Nitry č. 21/2008 zo dňa 28.8.2008 o výške príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu 
nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Mesta Nitry 
 
 
u k l a d á 
 
 
vedúcemu Útvaru školského úradu MsÚ v Nitre  
zabezpečiť prostredníctvom referátu Klientského centra služieb 
 
-  vyvesenie vydaného Dodatku č. 1 k VZN č. 21/2008  
    na úradnej tabuli MsÚ                                                                                   T: do 10 dní 
 
-  zverejnenie spôsobom v meste obvyklým                               T: do 30 dní 
                                     K: referát organizačný 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
N Á V R H 

 
Dodatok č. 1 

  
k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 21/2008 zo dňa 28.8.2008 o výške príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na 
čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a § 140 ods. 5, ods.  9 a ods. 10 zákona č. 
245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) z o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 

sa uznieslo 
 

na vydaní „Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 21/2008 zo dňa 28.8.2008 o výške 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích 
zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových 
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry“ 
 
 
Paragraf 4 sa vo  VZN č. 21/2008 zo dňa 28.8.2008 celý ruší a nahrádza sa novým § 4 tohto znenia:    
 

§ 4 
Školské účelové zariadenie 

1. Školské jedálne a výdajné školské jedálne pri základných a materských školách 
 
1.1.  Výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedno  
        jedlo podľa vekových kategórií stravníkov 
 
MŠ denné 
 

Desiata Obed Olovrant Spolu Úhrada 
    € 

 

stravníci od 2-6 rokov   0,266  0,597   0,199   1,062  1,06  
 
 
Základná škola 
 

Obed    Úhrada 
    € 

 

stravníci od 6- 11 rokov   0,896     0,89  
 
 
Základná škola 
 

Obed    Úhrada 
    € 

 

stravníci od 11-15 rokov   0,963     0,96  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Stredná škola 
 

Obed    Úhrada 
    € 

 

stravníci od 15-18/19 
rokov 

  1,062     1,06  

 
 
 
1.2.  Výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedno  
        jedlo podľa vekových kategórií stravníkov pre diétne stravovanie 
 
 
MŠ denné 
 

Desiata Obed Olovrant Spolu Úhrada 
    € 

 

stravníci od 2-6 rokov   0,319  0,717   0,239   1,275  1,27  
 
 
Základná škola 
 

Obed    Úhrada 
    € 

 

stravníci od 6- 11 rokov   1,075     1,07  
 
 
Základná škola 
 

Obed    Úhrada 
    € 

 

stravníci od 11-15 rokov   1,155     1,15  
 
 
Stredná škola 
 

Obed    Úhrada 
    € 

 

stravníci od 15-18/19 
rokov 

  1,275     1,27  

 
 
1.3.   Podmienky úhrady príspevku: 
 
a)      príspevok vo výške nákladov na nákup potravín uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo 
         žiaka mesačne vopred, vo výške uvedenej na dve desatinné miesta v stĺpci úhrada v  €  a to: 

- formou sporožírového účtu 
- poštovou poukážkou 

b)      odhlásiť, resp. prihlásiť na stravu je možné 1 deň vopred, najneskôr do 14.30 hod., 
          zákonný zástupca dieťaťa  alebo žiaka zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe, 
          odchode zo školy  a pod., za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada  
          neposkytuje, 



 
 
 
c)      ak sa strava odhlási 1 deň vopred, zníži sa o sumu zaplatenú za počet odhlásených porcií  
         suma, ktorá sa má platiť v nasledujúcom období, 
d)      termín na úhradu stravy je najneskôr 5-ty deň v mesiaci  za  ktorý  sa stravné uhrádza, ak   
         pripadne   5-ty  deň  v  mesiaci  na  sobotu,  nedeľu  alebo  sviatok, termínom  na úhradu  
         je nasledujúci pracovný deň po tomto dni, 
e)      žiaka alebo dieťa, ktorý/é ochorel/o počas víkendu odhlasuje zo stravy zákonný zástupca 
         v pondelok ráno, najneskôr do 7.15 hod. 
 
  
1.4.   Podmienky pri zabezpečovaní diétneho stravovania 
 
 
Na poskytovanie diétneho stravovania je potrebné vytvoriť nasledovné pracovné podmienky : 
 
a)   materiálno-technické a technologické vybavenie kuchyne musí byť prispôsobené na prípravu 
      diétnych jedál, 
b)   musia byť vytvorené vhodné skladovacie podmienky, 
c)   dostatok chladiaceho zariadenia, 
d)   možnosť nákupu potrebných surovín na prípravu diétnych jedál 
e)   vedúca školskej jedálne a kuchárka musí byť odborne spôsobilá na prípravu diétnej stravy 
f)   v školskej jedálni zabezpečujúcej diétne stravovanie detí a žiakov je povinná vedúca školskej  
      jedálne viesť samostatný stravný list na prípravu diétnych jedál a musí zabezpečiť rovnomerné 
      čerpanie finančného pásma v rámci mesiaca 
g)   diétne stravovanie musí byť uvedené v prevádzkovom poriadku školskej jedálne (môže byť 
       i formou dodatku), ktorý schvaľuje RÚVZ. 
 
 
1.5. Zriaďovateľ určil na prípravu diétnej stravy nasledovné zariadenia: 
 
a)   ZŠS pri ZŠ Beethovenova –  pre žiakov ZŠ a MŠ – sídlisko Klokočina 
 
b)   ZŠS pri ZŠ Topoľová – pre žiakov ZŠ a MŠ – sídlisko Chrenová 
 
      Základnou podmienkou pre začatie prípravy diétnej stravy je minimálny počet stravníkov pre  
      každý druh diéty ( šetriaca, bezgluténová  a diabetická),  ktorý zriaďovateľ určuje na počet 10 
      stravníkov na každý druh diéty. Vzhľadom na skutočnosť, že niektoré deti a žiaci sú odkázaní  
      na  iný  typ  diéty,   zostáva  naďalej  v platnosti  možnosť  nosiť  si  diétne  jedlo do všetkých   
      školských jedální na ohriatie.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Dôvodová správa 
 
 
 
 Jednou z noviniek nového školského zákona je možnosť poskytovať stravovanie pre deti 
a žiakov so šetriacou, bezlepkovou (bezgluténovou)  a diabetickou diétou. Ministerstvo školstva 
Slovenskej republiky vypracovalo a zverejnilo rozpätie finančných pásiem nákladov na prípravu 
diétnych jedál, na základe ktorých zriaďovatelia stanovia výšku príspevku na stravovanie 
v zariadeniach školského stravovania.  
      Útvar školského úradu Mesta Nitry doplnením VZN č. 21/2008 zo dňa 28.8.2008 reaguje na    
aktuálnu možnosť zabezpečenia diétneho stravovania v školských jedálňach, ako aj na zosúladenie  
finančných pásiem riadneho stravovania s diétnym stravovaním. Z tohto dôvodu sa upravujú aj 
niektoré pásma schválené v § 4 vo VZN č. 21/2008.  
 Ministerstvo školstva Slovenskej republiky vydalo Materiálno-spotrebné normy a receptúry 
pre diétny stravovací systém v školskom stravovaní, podľa ktorých sa bude diétna strava 
pripravovať.  Jedlá musia spĺňať potrebnú výživovú hodnotu podľa veku stravníkov v súlade 
s odporúčanými výživovými dávkami a zároveň musia zodpovedať základným medicínskym 
požiadavkám. Diétny systém je pomerne náročný a vyžaduje si dôslednú prípravu. Po zabezpečení 
odborných a kapacitných podmienok pre diétne stravovanie bude toto stravovanie poskytované 
v určených školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry. Predpokladaná 
realizácia  diétneho stravovania je od 1.9.2009. 
 Počet detí a žiakov, pre ktorých bude zariadenie školského stravovania diétne jedlá 
pripravovať, určil zriaďovateľ školskej jedálne vo VZN. 
 
 
 Návrh Dodatku č. 1 bol zverejnený na úradnej tabuli MsÚ v Nitre a na internetovej adrese 
mesta na pripomienkové konanie na dobu 10 dní pred jeho prerokovaním v Mestskom 
zastupiteľstve v Nitre. Neboli predložené žiadne pripomienky. 
  
            Návrh Dodatku č. 1 bol prerokovaný v Komisii pre školstvo a mládež dňa 15.4.2009. 
Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť vydanie Dodatku č. 1 k VZN č. 21/2008. 
 
 Mestská rada v Nitre prerokovala návrh dodatku na svojom zasadnutí dňa 9.6.2009  
a odporučila Mestskému zastupiteľstvu  v Nitre  uzniesť sa na vydaní  Dodatku č. 1 k VZN č. 
21/2008 podľa predloženého návrhu. 
             
 
 
 
  



M e s t s k ý    ú r a d    v    N i t r e 
 
                                                
 
                                                                                                   V Nitre, dňa : 09.06.2009     

                                                                                                   Číslo materiálu : 1444/09          
 
Mestskému zastupiteľstvu  
v  Nitre      
 
 
K bodu: Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitry na výkon správy 
              Službytu Nitra, s.r.o. -  Orechov Dvor - 28 b.j. nižší štandard - nájomné byty 
                                                                               
 
 
 
Predkladá :                                                                      Návrh na uznesenie :  
 
Jozef Dvonč                                                                    „na osobitnej strane“ 
primátor mesta Nitry 
                                                                                                                
 
 
 
Spracovala : 
 
Ingrid Nemčeková 
referent evidencie majetku 
 
 
 
 
Napísala : 
 
Ingrid Nemčeková 
referent evidencie majetku 
 
 
 
Prizvať:  
     - 
 
 
 
 
 
                                                                                        ___________________ 
                                                                                           podpis predkladateľa 



Návrh na uznesenie: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 
 
Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitry na výkon správy 
Službytu Nitra, s.r.o. - Orechov Dvor - 28 b.j. nižší štandard - nájomné byty 
            
s c h v a ľ u j e  
 
1. odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitry na výkon správy Službytu Nitra, s.r.o.   

formou dodatku ku komisionárskej zmluve - Orechov Dvor - 28 b.j. nižší štandard -     
nájomné byty 

 2.  nájomné vo výške 0,65 €/m2 
            
u k l a d á 
 
vedúcemu oddelenia majetku 
zabezpečiť uzatvorenie dodatku ku komisionárskej zmluve na výkon správy  
Službytu Nitra, s.r.o. 
 
 
                                                                                                               T: 30.9.2009 
                                                                                                               K: MR  
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Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitry na výkon správy 
Službytu Nitra, s.r.o. - Orechov Dvor - 28 b.j. nižší štandard - nájomné byty 

 
 

 
   V súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitry č. 1/2006 o hospodárení 
s majetkom mesta Nitry predkladáme návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitry 
na výkon správy Službytu Nitra, s.r.o. 
 
Jedná sa o 28 bytových jednotiek vybudovaných na parc. č. 1279/5, 1279/18 a 1279/20   
v katastrálnom území Horné Krškany – časť Orechov Dvor. Z toho 25 bytových jednotiek je 
nižšieho štandardu a 3 bytové jednotky majú osobitné určenie. Všetky byty sú dvojizbové. 
Celková obstarávacia hodnota bytových jednotiek bude upresnená až po kolaudácii, ktorá je 
plánovaná začiatkom júna 2009. Byty  sú určené pre sociálne znevýhodnených občanov mesta 
Nitry, pre neprispôsobivých občanov a pre tých, ktorí si žiadajú byt nižšieho štandardu.  
Uvedené nájomné byty budú predmetom odovzdania na výkon správy Službytu Nitra, s.r.o. 
formou dodatku ku komisionárskej zmluve. 
 
Mestský úrad v Nitre odporúča odovzdanie majetku na výkon správy. 
 
Mestská rada v Nitre na svojom riadnom zasadnutí konanom dňa 9.6.2009 odporučila 
Mestskému   zastupiteľstvu   v   Nitre   s c h v á l i ť    odovzdanie  nehnuteľného majetku  
mesta  Nitry na výkon správy Službytu Nitra, s.r.o. formou dodatku ku komisionárskej 
zmluve a to:  
- Orechov Dvor - 28 b.j. nižší štandard - nájomné byty a nájomné vo výške 0,65 €/m2. 
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MESTSKÝ ÚRAD V NITRE  
 
 

             V Nitre dňa  10.6.2009 

Mestskému zastupiteľstvu                    Číslo materiálu: 1445/09  
v Nitre 
           
K bodu 
Návrh Dodatku č. 2 k VZN mesta Nitry č. 1/2005 o poskytovaní finančných príspevkov 
na  vykonanie  opatrení  sociálnoprávnej  ochrany  detí  a  sociálnej  kurately  ( vrátane 
dodatku č. 1 ) 
 
 
 Predkladá:      Návrh na uznesenie:    
 
Jozef Dvonč      Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
primátor mesta           

p r e r o k o v a l o 
       Návrh Dodatku č. 2                                                                                                         

k VZN mesta Nitry č. 1/2005 
Spracovali:      o poskytovaní finančných príspevkov 
Soňa Labovská     na vykonanie opatrení sociálnoprávnej 
referent sociálnoprávnej ochrany   ochrany detí a sociálnej kurately  
a sociálnej kurately 
       uznáša sa na vydaní 
Naďa Šimová      Dodatku č. 2 
vedúca útvaru sociálneho úradu   k VZN mesta Nitry č. 1/2005 
       o poskytovaní finančných príspevkov 
       na vykonanie opatrení sociálnoprávnej 
Napísala:      ochrany detí a sociálnej kurately 
Soňa Labovská                  
referent sociálnoprávnej ochrany              ukladá     
a sociálnej kurately     vedúcemu útvaru sociálneho úradu 
   zabezpečiť prostredníctvom referátu 
       klientského centra služieb 
       - vyvesenie vydaného znenia Dodatku č. 2 

k VZN č. 1/2005 na úradnej tabuli MsÚ 
Prizvať:         T: do 10 dní 
-       - zverejnenie spôsobom v meste obvyklým 

   T: do 30 dní 
   K: ref.org. 
 
 
 
......................................................... 

           predkladateľ 
 



Návrh 
DODATKU č. 2 

 
k Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 1/2005 o poskytovaní finančných 

pr íspevkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
v znení neskorších dodatkov sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 
 
1. V § 2 ods. 1 sa vypúšťa znenie písm. b). 
 
2. V § 2 ods. 1 sa písm. „c)“ mení na „b)“. 
 
3.  V § 2 ods. 3 a následne v celom texte sa znenie „Oddelenia sociálnych vecí 

a zdravotníctva“ nahrádza znením „Útvaru sociálneho úradu“. 
 
4. V § 3 sa vypúšťa prvá veta. 
  
5. V § 3 ods. 1 sa znenie „§ 64 ods. 3 a 5“ nahrádza znením „§ 65 ods. 1 a 2.“ 
 
6.  V § 3 ods. 3 písm. b ) sa pred slovo „zdržiavalo“ dopĺňa slovo „preukázateľne“. 
 
7.  V § 3 ods. 3 sa vypúšťa znenie písm. c ). 
 
8. V § 3 ods. 5 sa vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza sa novým, ktoré znie: 
 
 „Záujem rodičov dieťaťa alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa, posudzujú 

spoločne orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a útvar sociálneho 
úradu Mestského úradu v Nitre a určia aké opatrenia je nevyhnutné vykonať 
k dosiahnutiu úpravy a obnovy rodinných pomerov.“ 

 
9. V § 3 ods. 7 a následne v celom texte sa znenie „Komisie pre zdravotníctvo, sociálne 

veci a bytové otázky MZ v Nitre“ nahrádza znením „Komisie MZ pre sociálne veci, 
bytové otázky a zdravotníctvo.“ 

 
10. V § 3 ods. 12 sa za slovné spojenie „ Mestské zastupiteľstvo“ dopĺňa slovo „v Nitre“. 
 
11. V § 4  sa vypúšťa prvá veta. 
 
12. V § 4 ods. 1 sa vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza sa novým, ktoré znie: 
 

„M esto Nitra poskytne dieťaťu finančné prostriedky na uľahčenie a podporu budúceho 
osamostatnenia sa („príspevok na tvorbu úspor“), ak sa do jedného roka od 
umiestnenia dieťaťa do detského domova neupravili rodinné pomery dieťaťa alebo 
neobnovili rodinné pomery dieťaťa a obec: 
a) nesplnila povinnosť podľa § 3 ods.1 alebo nepoužila vyčlenené finančné prostriedky 
podľa § 3 ods.12; 
b) preukázateľne počas najmenej jedného roka pred umiestnením dieťaťa do detského 
domova nevykonávala pre rodičov dieťaťa alebo osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa 
niektoré z opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zodpovedajúce 
závažnosti výchovných problémov a situácii dieťaťa a jeho rodiny.“ 



 
13. V § 4 ods. 3 sa vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza sa novým, ktoré znie: 
  
 „Mesto Nitra poukazuje príspevok na tvorbu úspor počas vykonávania ústavnej 

starostlivosti mesačne na osobný účet dieťaťa alebo na jeho vkladnú knižku, ktoré 
v prospech neho zriadi detský domov alebo majetkový opatrovník.“ 

 
14.  V § 4 ods. 4 sa znenie „náhradnej“ nahrádza znením „ústavnej“. 
 
15.  V § 4 ods. 5 sa znenie „písomnej žiadosti Oddelenia sociálnych vecí a zdravotníctva 

adresovanej konkrétnemu zariadeniu“ nahrádza znením „ písomného oznámenia 
detského domova o zriadení osobného účtu dieťaťa alebo jeho vkladnej knižky.“ 

 
16. V § 4 ods. 6 sa za slovo „dieťaťa“ dopĺňa znenie „alebo jeho vkladnej knižky“. 
 
17. V § 5 ods. 2 sa vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza sa novým, ktoré znie: 
  
 „Podmienky poskytovania finančného príspevku subjektom podľa § 5 ods. 1 na 

nasledujúci rozpočtový rok oznámi Mesto Nitra najneskôr do 30. apríla.“ 
 
18. V § 5 ods. 3 sa znenie „15. januára“ nahrádza znením „30.júna“. 
 
19. V § 5 ods. 5 sa vypúšťa znenie „ktorým sa určuje metodika poskytovania grantov 

z rozpočtu mesta“ a nahrádza sa znením „č. 1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 
mesta Nitry.“ 

 
20. V § 6 sa vypúšťa znenie ods. 2. 
 
 

 
 
Na vydaní tohto dodatku č. 2 k VZN č. 1/2005 sa Mestské zastupiteľstvo v Nitre 

uznieslo dňa ....................... a tento dodatok nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na 
úradnej tabuli MsÚ v Nitre, t. j. ............................. 
 
 
 
 
 

Jozef Dvonč                                                     Ľubomír Martinka 
   primátor               prednosta 

                        mesta Nitry              Mestského úradu v Nitre 
 

 
 
 
 
 
 

 



Dôvodová správa 
  

Dôvodom spracovania návrhu druhého Dodatku k Všeobecne záväznému nariadeniu 
č.1/2005 o poskytovaní finančných prostriedkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately ( vrátane dodatku č.1 ) je novelizácia zákona č. 305/2005 
Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov zákonom č. 466/2008 Z.z., ktorý nadobudol účinnosť k 1.1.2009. 

Zároveň sme zosúladili odbornú terminológiu v súlade s platným zákonom a upravili 
sme názvy Komisie MZ a Útvaru sociálneho úradu Mestského úradu v Nitre. 

 
 Súčasťou predkladaného návrhu materiálu je Príloha 1, v ktorej sú zvýraznené 
navrhované zmeny Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2005 o poskytovaní finančných 
prostriedkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ( vrátane 
dodatku č.1 ). 
 
 

Návrh dodatku prerokovala na svojom zasadnutí Komisia Mestského zastupiteľstva 
pre   sociálne  veci,  bytové  otázky  a  zdravotníctvo  v  Nitre  dňa    27.5.2009   a   uznesením 
č. 22/2009 odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre materiál schváliť. 

 
 
 V   zmysle   Čl. 10  Rokovacieho    poriadku    bol     návrh     materiálu    prerokovaný  
so zástupcom primátora, Ing. Františkom Balážom dňa 02.06.2009. 
 
  

Návrh dodatku prerokovala Mestská rada v Nitre dňa 09.06.2009 a odporučila 
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre návrh materiálu schváliť. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha 1 k materiálu č. 1445/09  
 

Prečiarknuté písmo    = doteraz účinné VZN 
Hrubé a podčiarknuté písmo       = navrhované znenie VZN 

 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nitry č. 1/2005 
o poskytovaní finančných príspevkov na vykonanie opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v znení Dodatku č. 1 
 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre v súlade s § 6 a § 11, ods. 4 písm. g) zákona Slovenskej 
národnej rady č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti 
na § 75 zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov  

sa uznieslo na vydaní 
 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 1/2005 o poskytovaní finančných 
pr íspevkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 

 
§ 1 

Základné ustanovenia 
 
Všeobecne záväzným nariadením mesta Nitry č. 1/2005 (ďalej len VZN) sa upravujú 

podmienky poskytovania finančných príspevkov: 
a) na dopravu, 
b) na úpravu a obnovu rodinných pomerov, 
c) na tvorbu úspor, 
d) akreditovanému subjektu a fyzickej a právnickej osobe podľa § 71 ods.1 písm. e) na 
vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane 
detí a sociálnej kuratele. 

 
§ 2 

Postup pri poskytovaní príspevku na dopravu 
 

Na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa 
osobne stará o dieťa, ktorým bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu a 
umiestnené do zariadenia na výkon rozhodnutia súdu (ďalej len zariadenie) mesto Nitra 
poskytne príspevok na dopravu do zariadenia, v ktorom je dieťa umiestnené v súlade s § 64 
ods. 1, písm. a) zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. 
1) Oprávneným žiadateľom príspevku podľa § 2 sú rodičia dieťaťa alebo osoba, ktorá sa 
     osobne stará o dieťa a spĺňajú tieto podmienky: 

a) majú trvalý pobyt v meste Nitra, 
b) prejavujú skutočný záujem o úpravu vzťahov a zachovanie vzťahov s dieťaťom 
a ak vynaložili primerané úsilie na úpravu svojich rodinných pomerov 
a sociálnych pomerov tak, aby sa mohli osobne starať o dieťa, 
c) b) predložia písomný doklad zo zariadenia, v ktorom je dieťa umiestnené, 
o povolení a odporučenom rozsahu návštev dieťaťa a o tom, že zariadenie, ktoré 
stretnutie odporučí, vytvorí pre stretnutie podmienky. 

2) Súhlas na poskytnutie príspevku na dopravu pre rodičov alebo osobu, ktorá sa osobne                      
stará o dieťa, ktorým bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu a umiestnené do 



zariadenia vydá na obdobie šiestich mesiacov na základe žiadosti oprávneného žiadateľa    
primátor mesta Nitry. 
3) Príspevok sa poskytuje oprávnenému žiadateľovi na základe návrhu Oddelenia sociálnych     
vecí a zdravotníctva Útvaru sociálneho úradu 

a) zálohovo do výšky ceny cestovných lístkov SAD pre aktuálny počet osôb, 
maximálne dve osoby z Nitry do sídla zariadenia a späť, v ktorom je dieťa umiestnené, 
alebo 
b) po predložení cestovných lístkov do výšky ceny cestovných lístkov SAD pre 
aktuálny počet osôb, maximálne dve osoby z Nitry do zariadenia, v ktorom je dieťa 
umiestnené, ak existujú oprávnené obavy, že by zálohovo poskytnutý finančný 
príspevok mohol byť použitý na iný účel, než na aký je príspevok určený. 

4) Lehota na vybavenie žiadosti je jeden kalendárny mesiac. 
5) Žiadateľ je povinný do 15 dní po vykonaní návštevy vyúčtovať na Oddelení sociálnych 
vecí a zdravotníctva Útvare sociálneho úradu MsÚ v Nitre skutočný výdavok za cestové 
náklady. 
6) Rozdiel medzi zálohou a skutočným výdavkom v zmysle § 2 ods. 3 písm. a) je žiadateľ 
povinný pri vyúčtovaní vrátiť do pokladne MsÚ v Nitre. 
 

§ 3 
Postup pri poskytovaní príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov rodičov 

dieťaťa alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa. 
 
V súlade s § 75 ods. 1 písm. c a § 64, ods. 3 a 5 zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej 

ochrane detí a sociálnej kuratele vyčlení mesto Nitra zo svojho rozpočtu finančné prostriedky. 
 
1) Na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa vrátane bytových pomerov a sociálnych 
pomerov, vyčlení mesto zo svojho rozpočtu finančné prostriedky za každý začatý kalendárny 
mesiac, počas ktorého je dieťaťu poskytovaná starostlivosť v zariadení v súlade s § 75 ods. 1 
písm. c) a § 64, ods. 3 a 5  § 65 ods. 1 a 2 , zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí 
a sociálnej kuratele. 
2) Mesačná výška finančných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa je 
jedna dvanástina z 10% sumy vypočítanej z výšky preukázaných nákladov, najviac vo výške 
priemerných bežných výdavkov na každé dieťa, ktorá sa určí výškou priemerných bežných 
výdavkov na každé dieťa vo všetkých zariadeniach a zariadeniach pre maloletých bez 
sprievodu zriadených určenými orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 
3) Oprávneným žiadateľom príspevku podľa § 3, ods. 1 sú rodičia dieťaťa alebo osoba, ktorá 
sa osobne stará o dieťa a spĺňajú tieto podmienky: 

a) majú trvalý pobyt v meste Nitra, 
b) dieťa, na ktoré žiadajú príspevok má obvyklý pobyt na území mesta Nitry 

a preukázateľne sa zdržiavalo na jeho území najmenej jeden rok pred umiestnením do 
zariadenia na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, 

c) majú skutočný záujem o úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a 
sociálnych pomerov 
4) Oprávnený žiadateľ požiada mesto Nitra prostredníctvom Oddelenia sociálnych vecí 
a zdravotníctva Útvaru sociálneho úradu o poskytnutie príspevku na úpravu a obnovu 
rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych pomerov formou projektu. 
5) Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva preverí šetrením sociálnu situáciu v rodine a 
zistí, aké opatrenia je nevyhnutné vykonať vo vzťahu k dieťaťu a ďalším členom rodiny na 
dosiahnutie úpravy a obnovy rodinných pomerov a či je obnova pomerov zrealizovateľná. 
 



     Záujem rodičov dieťaťa alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa, posudzujú 
spoločne orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a útvar sociálneho 
úradu Mestského úradu v Nitre a určia aké opatrenia je nevyhnutné vykonať 
k dosiahnutiu úpravy a obnovy rodinných pomerov. 
 
6) Predložený projekt musí vytvárať predpoklady, že rodinné pomery žiadateľa sa upravia 
natoľko, aby sa žiadateľ mohol osobne starať o výchovu dieťaťa v rodinnom prostredí, do 
jedného roka od umiestnenia do zariadenia. 
7) O poskytnutí príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov rodičov dieťaťa alebo 
osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa na základe projektu predloženého oprávneným 
žiadateľom rozhodne primátor mesta Nitry na základe odporučenia Oddelenia sociálnych vecí 
a zdravotníctva Útvaru sociálneho úradu MsÚ v Nitre a Komisie pre zdravotníctvo, sociálne 
veci a bytové otázky MZ v Nitre. Komisie MZ pre sociálne veci, bytové otázky 
a zdravotníctvo. 
 
8) Mesto Nitra poskytne celú schválenú finančnú čiastku na základe uzatvorenej zmluvy so 
žiadateľom  v  hotovosti,  alebo  po častiach,  v súlade s  potrebami úhrad nákladov spojených  
s realizáciou predloženého projektu. 
9) Spôsoby čerpania finančného príspevku navrhuje, usmerňuje a kontroluje Oddelenie 
sociálnych vecí a zdravotníctva Útvar sociálneho úradu až do vyčerpania finančnej čiastky 
schválenej primátorom mesta Nitry. 
10) Príjemca je povinný poskytnutú finančnú čiastku zúčtovať bezodkladne po jej vyčerpaní, 
najneskôr však k termínu uvedenému v zmluve. V zúčtovaní uvedie nevyhnutné identifikačné 
údaje a zdokladuje použitie finančných prostriedkov. 
11) Príjemca, ktorý nepredloží zúčtovanie finančného príspevku alebo použije tento finančný 
príspevok na iný účel ako bol určený a v zmluve uvedený, je povinný finančný príspevok 
vrátiť na účet mesta najneskôr do 15 dní po termíne stanovenom na zúčtovanie. 
12) Ak nie je možné alebo účelné použiť finančné prostriedky na úpravu a obnovu rodinných 
pomerov   fyzických  osôb,  ktoré  sa  osobne   starajú  o  dieťa,  môže Mestské  zastupiteľstvo 
 v Nitre  uznesením rozhodnúť o využití finančných prostriedkov na vyhľadanie fyzickej 
osoby, ktorej môže dieťa zveriť do osobnej starostlivosti. 

 
§ 4 

Postup pri poskytovaní príspevku na tvorbu úspor 
 
Podľa § 75 ods. 1 písm. d) a § 64 ods. 6 zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane 

detí a sociálnej kuratele. 
1. Ak sa do jedného roka od umiestnenia dieťaťa do detského domova neupravili rodinné 
pomery dieťaťa alebo sa neobnovili rodinné pomery dieťaťa ani použitím finančných 
prostriedkov podľa § 3 tak, aby rodičia alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, mohli 
osobne vykonávať starostlivosť o dieťa alebo dieťa nebolo umiestnené do náhradného 
rodinného prostredia, mesto poskytne dieťaťu schválenú finančnú čiastku definovanú v §3 
ods. 1 ako príspevok na tvorbu úspor. 
„Mesto Nitra poskytne dieťaťu finančné prostriedky na uľahčenie a podporu budúceho 
osamostatnenia sa („príspevok na tvorbu úspor“), ak sa do jedného roka od umiestnenia 
dieťaťa do detského domova neupravili rodinné pomery dieťaťa alebo neobnovili 
rodinné pomery dieťaťa a obec: 
a) nesplnila povinnosť podľa § 3 ods.1 alebo nepoužila vyčlenené finančné prostriedky 
podľa § 3 ods.12; 



b) preukázateľne počas najmenej jedného roka pred umiestnením dieťaťa do detského 
domova nevykonávala pre rodičov dieťaťa alebo osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa 
niektoré z opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zodpovedajúce 
závažnosti výchovných problémov a situácii dieťaťa a jeho rodiny. 
 
2. Mesačná výška finančných prostriedkov na tvorbu úspor dieťaťa je jedna dvanástina z 10% 
sumy vypočítanej z výšky preukázaných skutočných nákladov, najviac vo výške priemerných 
bežných výdavkov na každé dieťa vo všetkých zariadeniach a zariadeniach pre maloletých 
bez sprievodu zriadených určenými orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
za uplynulý rok, a to za každý začatý kalendárny mesiac, počas ktorého je dieťaťu 
poskytovaná starostlivosť v zariadení. 
3. Mesto poukáže príspevok na tvorbu úspor mesačne ne osobný účet dieťaťa, ktorý založí a 
vedie dieťaťu zariadenia, v ktorom je dieťa umiestnené.  
Mesto Nitra poukazuje príspevok na tvorbu úspor počas vykonávania ústavnej 
starostlivosti mesačne na osobný účet dieťaťa alebo na jeho vkladnú knižku, ktoré 
v prospech neho zriadi detský domov alebo majetkový opatrovník. 
 
4. O poskytnutí príspevku na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v náhradnej ústavnej 
starostlivosti rozhodne primátor mesta Nitry na základe návrhu Oddelenia sociálnych vecí a 
zdravotníctva Útvaru sociálneho úradu MsÚ v Nitre a Komisie pre zdravotníctvo, sociálne 
veci a bytové otázky MZ v Nitre. Komisie MZ pre sociálne veci, bytové otázky 
a zdravotníctvo. 
 
5. Mesto Nitra uzatvorí zmluvu za účelom tvorby úspor so zariadením, v ktorom je dieťa 
umiestnené, na základe písomnej žiadosti Oddelenia sociálnych vecí a zdravotníctva 
adresovanej konkrétnemu zariadeniu. písomného oznámenia detského domova o zriadení 
osobného účtu dieťaťa alebo jeho vkladnej knižky.  
 
6. Zariadenie je povinné po začatí poskytovania príspevku na tvorbu úspor polročne posielať 
výpis z osobného účtu dieťaťa alebo jeho vkladnej knižky Oddeleniu sociálnych vecí 
a zdravotníctva Útvaru sociálneho úradu.  
7. Na nakladanie s finančnými prostriedkami na osobnom účte dieťaťa je potrebný súhlas 
súdu a písomné stanovisko Mesta Nitry. 

 
§ 5 

Postup pri poskytovaní príspevku akreditovaným subjektom 
 
1) V zmysle § 88 ods. 3 zákona č. 305/2005 môže mesto poskytovať akreditovanému subjektu 
a fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany 
detí a sociálnej kurately podľa § 71 ods. 1, písm. e) zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej 
ochrane detí a sociálnej kuratele, finančný príspevok na vykonávanie opatrení podľa tohto 
zákona. 
2) O poskytnutí finančného príspevku a jeho výšky akreditovanému subjektu, ktorý vykonáva 
opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, na nasledujúci rozpočtový rok, 
rozhodne uznesením Mestské zastupiteľstvo individuálne, na základe predloženej žiadosti 
príslušným subjektom, najneskôr do 27. apríla kalendárneho roku. 
Podmienky   poskytovania   finančného   príspevku   subjektom   podľa   §  5   ods.  1  na   
nasledujúci rozpočtový rok oznámi Mesto Nitra najneskôr do 30. apríla. 
 



3) Akreditovaný subjekt, ktorý vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately môže do 15. januára 30.júna kalendárneho roka požiadať mesto o poskytnutie 
finančného príspevku na ďalší rozpočtový rok. 
4) Žiadosť musí obsahovať: 
a) základné identifikačné údaje o subjekte 
b) doklad o akreditácii 
c) popis obsahu činnosti subjektu 
d) finančný rozpočet činnosti subjektu 
e) požadovanú výšku finančného príspevku 
f) rozpis zdrojov financovania subjektu 
 
5) Fyzická alebo právnická osoba, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a 
sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine v zmysle §10 zákona 
č. 305/2005, ku ktorým nie je potrebná akreditácia môže požiadať o finančný príspevok v 
zmysle Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje metodika poskytovania grantov z 
rozpočtu mesta.  č. 1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nitry. 

 
§ 6 

Spoločné ustanovenia 
 
1) Povinnosť finančne podporovať úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa, poskytovať 
príspevok na tvorbu úspor dieťaťa v zmysle tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa 
vzťahuje na prípady, keď bolo dieťa umiestnené do zariadenia na výkon rozhodnutia súdu na 
základe právoplatného rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti po 31. decembri 
2005. 
2) Výnimky z tohto Všeobecne záväzného nariadenia môže schváliť primátor mesta Nitry na 
základe žiadosti, ktorú predloží oprávnený žiadateľ výhradne v písomnej podobe 
a odporučenia Komisie pre zdravotníctvo, sociálne veci a bytové otázky MZ v Nitre. 
 
 

§ 7 
Kontrolná č innosť 

 
Kontrolu nad dodržiavaním tohto Všeobecne záväzného nariadenia vykonáva: 
a) Útvar hlavného kontrolóra 
b) Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bytové otázky MZ v Nitre Komisia MZ pre 
sociálne veci, bytové otázky a zdravotníctvo. 
c) Vedúci Oddelenia sociálnych vecí a zdravotníctva Útvaru sociálneho úradu Mestského 
úradu v Nitre 

 
 



M e s t s k ý    ú r a d    v    N i t r e 
 
                                                 
 
                                                                                                   V Nitre, dňa : 09.06.2009      

                                                                                                   Číslo materiálu : 1447/09 
 
Mestskému zastupiteľstvu 
v  Nitre      
 
 
K bodu:  Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitry do správy  Správe 

zariadení   sociálnych služieb v Nitre (býv. Azylový dom pre bezdomovcov – 
kotolňa, sklad, pozemky) 

 
            
 
 
Predkladá :                                                                      Návrh na uznesenie :  
 
Jozef Dvonč                                                                   „na osobitnej strane“ 
primátor Mesta Nitry 
 
 
 
Spracovala : 
 
Ing. Jana Reiterová 
referent evidencie majetku 
 
 
 
 
 
Napísala : 
 
Ing. Jana Reiterová 
referent evidencie majetku 
 
 
 
 
 
 
Prizvať:  
     - 
 
                                                                                        ___________________ 
                                                                                           podpis predkladateľa 



Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 
 
Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitry do správy  Správe zariadení 
sociálnych služieb v Nitre (býv. Azylový dom pre bezdomovcov – kotolňa, sklad, pozemky) 
 
s c h v a ľ u j e  
 
odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitry do správy  Správe zariadení sociálnych služieb 
v Nitre (býv. Azylový dom pre bezdomovcov – kotolňa, sklad, pozemky) 
 
na Štúrovej ul. č.55 
- pozemky, k.ú. Nitra:  parc.č. 7817/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere      444 m2 

                                       parc.č. 7817/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere        51 m2 

                                       parc.č. 7818/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere   1 184 m2 

 
- stavby, k.ú. Nitra:      sklad, súp.č.2111 na parc.č. 7817/1 (nocľaháreň pre bezdomovcov) 
                                       kotolňa súp.č. 2112 na parc.č. 7817/2  
 
na Krčméryho ul. č.22 
- pozemok                      parc.č. 4195    – záhrady o výmere                                       620 m2 

  
 
u k l a d á    
 
vedúcemu oddelenia majetku 
zabezpečiť uzatvorenie dodatku k Zmluve o odovzdaní a prevzatí do správy Správe zariadení 
sociálnych služieb v Nitre 
                                                          
                                    
                                                                                                               T: 31.10.2009 
                                                                                                               K: MR  
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Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitry do správy  Správe zariadení 
sociálnych služieb v Nitre (býv. Azylový dom pre bezdomovcov – kotolňa, sklad, 

pozemky) 
 
        V súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitry č. 1/2006 o hospodárení 
s majetkom mesta Nitry predkladáme návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitry 
do správy  Správe zariadení sociálnych služieb v Nitre (býv. Azylový dom pre bezdomovcov 
– kotolňa, sklad, pozemky). 
 
Uznesením č. 237/2004-MZ zo zasadnutia, konaného dňa 12.8.2004, Mestské zastupiteľstvo 
v Nitre schválilo zriadenie príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb 
v Nitre a súčasne zrušilo príspevkovú organizáciu Azylový dom pre bezdomovcov v Nitre.  
Na základe Zmluvy o odovzdaní a prevzatí do správy č.j. 334/05/SM bol zverený do správy 
príspevkovej organizácii Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre nehnuteľný majetok 
Azylový dom súp.č. 1424 aj s pozemkom na parc.č. 7818/2, k.ú. Nitra a Dom pre matky 
s deťmi súp.č.847 na parc.č. 4194, k.ú. Nitra. 
Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre má naďalej v užívaní nehnuteľný majetok:    
 
na Štúrovej ul. č.55 
- pozemky, k.ú. Nitra:  parc.č. 7817/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere      444 m2 

                                       parc.č. 7817/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere        51 m2 

                                       parc.č. 7818/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere   1 184 m2 

 
- stavby, k.ú. Nitra:      sklad, súp.č.2111 na parc.č. 7817/1 (nocľaháreň pre bezdomovcov) 
                                       kotolňa súp.č. 2112 na parc.č. 7817/2  
 
na Krčméryho ul. č.22 
- pozemok                      parc.č. 4195    – záhrady o výmere                                       620 m2 
 
a uvedený nehnuteľný majetok nie je odovzdaný do správy príspevkovej organizácii Správa 
zariadení sociálnych služieb v Nitre. 
Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre chce čerpať finančné prostriedky v zmysle 
vyhlásenej výzvy v rámci Regionálneho operačného programu – 2.1  Infraštruktúra 
sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately na realizáciu projektu 
„Útulok pre bezdomovcov“, ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja mesta Nitry do roku 2013, preto je potrebné, aby všetky nehnuteľnosti boli zapísané 
na LV správcu – Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre. 
 
Mestský úrad v Nitre odporúča odovzdanie majetku do správy Správe zariadení sociálnych 
služieb v Nitre. 
 
Komisia MZ v Nitre pre podnikateľskú činnosť a správu majetku bude zasadať dňa 
15.6.2009. Z toho dôvodu bude stanovisko komisie predložené priamo na zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v Nitre. 
 
Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí konanom dňa 09.06.2009 návrh prerokovala 
a odporúča  s c h v á l i ť  
Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitry do správy  Správe zariadení 
sociálnych služieb v Nitre (býv. Azylový dom pre bezdomovcov – kotolňa, sklad, pozemky) 
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M e s t s k ý    ú r a d    v    N i t r e 
 
                                                 
 
                                                                                                   V Nitre, dňa : 10.06.2009 

                                                                                                   Číslo materiálu :  1448/09 
 
Mestskému zastupiteľstvu 
v  Nitre 
 
 
K bodu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry  

( pozemky pod garážami ul. Na Predmostí a Parkové nábrežie) 
 
 
Predkladá :                                                                      Návrh na uznesenie :  

       „na osobitnej strane“ 
Jozef Dvonč 
primátor mesta Nitry 
 
 
 
 
Spracovala : 
 
Mária Uhrinová 
referent majetkoprávneho 
usporiadania 
 
 
 
 
Napísala : 
 
Mária Uhrinová 
referent majetkoprávneho 
usporiadania 
 
 
 
 
Prizvať:  
     - 
 
                                                                                        ___________________ 
                                                                                           podpis predkladateľa 
                                                                                                                                                       
        
 



Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 
 
Návrh na  nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemky pod garážami ul. 
Na Predmostí a Parkové nábrežie) 
 
s c h v a ľ u j e 
 
odpredaj častí z pozemku v k.ú. Nitra parc. č. 236/1 zapísaného na LV č. 3681 vo vlastníctve 
Mesta Nitry odčlenených geometrickým plánom č. 231/2008 ako novovytvorené pozemky: 

1. parc. č. 236/15 o výmere 17 m2 pre: Adame Július a manželka, bytom Parkové 
nábrežie č. 21, Nitra 

2. parc. č. 236/16 o výmere 17 m2 pre: Starý Ľubomír a manželka, obaja bytom Na 
Predmostí č. 886/5, Nitra 

3. parc. č. 236/17 o výmere 18 m2 pre: Velčický Jozef a manželka, obaja bytom Na 
Predmostí č. 886/5, Nitra 

4. parc. č. 236/18 o výmere 18 m2 pre: Modzga Jozef, bytom Na Predmostí č. 884/1, 
Nitra 

5. parc. č. 236/19 o výmere 18 m2 pre: Liptai Dušan a manželka, obaja bytom Na 
Predmostí 886/5, Nitra 

6. parc. č. 236/20 o výmere 18 m2 pre: Stupka Ján a manželka, obaja bytom Štúrova č. 
17, Nitra 

7. parc. č. 236/21 o výmere 18 m2 pre: Doležajová Nina rod. Doležajová, bytom Na 
Predmostí 885/3, Nitra v podiele ½ a Doležajová Alexandra rod. Doležajová, bytom 
Na Predmostí 885/3, Nitra v podiele ½ 

za cenu 83 €/m2 ( t.j. 2500,46 Sk/m2; kurz 1 € = 30,1260Sk) +DPH tak, že kúpna zmluva bude 
uzatvorená po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia stavby. Počas výstavby garáží 
budú pozemky v nájme za cenu 0,15 €/m2/rok (t.j. 4,52 Sk/m2/rok; kurz 1€ =30,1260Sk), 
zároveň bude uzatvorená zmluva o budúcej kúpnej zmluve. 
 
 
u k l a d á 
 
vedúcemu oddelenia majetku 
zabezpečiť uzatvorenie zmlúv podľa schvaľovacej časti uznesenia 
 
         T: 31.12.2011 
         K: MR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh na  nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta Nitry 
(pozemky pod garážami ul. Na Predmostí a Parkové nábrežie) 

 
 

   V súlade s ustanovením § 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších  predpisov a Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitry č. 1/2006 
o hospodárení s majetkom Mesta Nitry, predkladáme návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami 
vo vlastníctve Mesta Nitry na základe žiadosti zo dňa 2.3.2009 obyvateľov domov ulíc Na 
Predmostí č. 1 – 5 a Parkovom nábreží č. 21 Adame Július a manž. Zuzana, Starý Ľubomír 
a manž. Jana, Velčický Jozef a manž. Eva, Modzga Jozef, Liptai Dušan a manž. Daniela, 
Stupka Ján a manž. Marta, Doležajová Alexandra a Doležajová Nina. Požiadali nás 
o odkúpenie pozemkov , na ktorých sú postavené garáže v ich vlastníctve - odčlenených 
geom. plánom č. 231/2008 ako novovzniknuté parc. č. 236/15 – 21 ( prikladáme v prílohe) z 
parc. č. 236/1 v kat. území Nitra zapísanej na LV č. 3681 – Mesto Nitra.  

Existujúce garáže sú postavené svojpomocne, nemajú pevné základy a každá je iná, čo 
pôsobí neesteticky. Zámerom žiadateľov je vybudovať garáže, ktoré by tvorili jednotný celok 
a nadväzovali by na už jestvujúce garáže na parc. č. 237 – 244. Z Podzámskej ul. a ul. Na 
Predmostí vedie ku garážam vyjazdená štrková cesta. 
 
Mestský úrad v Nitre:. 1. Existujúce provizórne stavby  garáží sú z architektonického 
hľadiska nevhodné do danej lokality. Je vhodné nahradiť ich garážami jednotného 
architektonického typu odsúhlaseného ÚHA. 
2. Žiadatelia si na vlastné náklady zabezpečia vybudovanie prístupovej účelovej komunikácie 
v parametroch v zmysle STN 736110 s následnou údržbou na vlastné náklady. 
3. Jednotliví žiadatelia si zabezpečia príslušné stavebné povolenie. 
4. V prípade zámeru odpredaja pozemkov pod stavbami garáží, riešiť odpredaj až po 
kolaudácii stavieb. 
Výbor mestskej časti č. 2 – Staré mesto : žiadosť bola prerokovaná dňa 6.4.2009 - odporúča 
pokračovať podľa návrhu hlavného architekta 
Komisia MZ v Nitre pre podnikateľskú činnosť a správu majetku na svojom riadnom 
zasadnutí konanom dňa 004.05.2009 prerokovala predloženú žiadosť a v uznesením č. 
125/2009odporučila uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú, počas výstavby, maximálne 
na 2 roky, za nájomné vo výške 0,15 €/m2/rok (4,52 Sk/m2/rok; kurz 1 € = 30,1260 Sk), po 
kolaudácii stavby odpredaj nehnuteľností za cenu 83 €/m2 + DPH (t.j. 2500,46 Sk/m2; kurz 1 
€ = 30,1260 Sk) +DPH. 
 
Na základe žiadosti a stanovísk sme na zasadnutie MR predložili návrh na nakladanie 
s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (pozemky pod garážami ul. Na Predmostí a 
Parkové nábrežie) a odporučili prerokovať:  
odpredaj častí z pozemku v k.ú. Nitra parc. č. 236/1 zapísaného na LV č. 3681 vo vlastníctve 
Mesta Nitry odčlenených geometrickým plánom č. 231/2008 ako novovytvorené pozemky: 

1. parc. č. 236/15 o výmere 17 m2 pre: Adame Július a manželka, bytom Parkové 
nábrežie č. 21, Nitra 

2. parc. č. 236/16 o výmere 17 m2 pre: Starý Ľubomír a manželka, obaja bytom Na 
Predmostí č. 886/5, Nitra 

3. parc. č. 236/17 o výmere 18 m2 pre: Velčický Jozef a manželka, obaja bytom Na 
Predmostí č. 886/5, Nitra 

4. parc. č. 236/18 o výmere 18 m2 pre: Modzga Jozef, bytom Na Predmostí č. 884/1, 
Nitra 



5. parc. č. 236/19 o výmere 18 m2 pre: Liptai Dušan a manželka, obaja bytom Na 
Predmostí 886/5, Nitra 

6. parc. č. 236/20 o výmere 18 m2 pre: Stupka Ján a manželka, obaja bytom Štúrova č. 
17, Nitra 

7. parc. č. 236/21 o výmere 18 m2 pre: Doležajová Nina rod. Doležajová, bytom Na 
Predmostí 885/3, Nitra v podiele ½ a Doležajová Alexandra rod. Doležajová, bytom 
Na Predmostí 885/3, Nitra v podiele ½ 

za cenu ..............€/m2 ( t.j. .........Sk/m2; kurz 1 € = 30,1260Sk) +DPH tak, že kúpna zmluva 
bude uzatvorená po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia stavby. Počas výstavby 
garáží budú nehnuteľnosti v nájme, zároveň bude uzatvorená zmluva o budúcej kúpnej 
zmluve. 
 
Mestská rada v Nitre : na svojom 47. zasadnutí konanom dňa 8.6.2009 odporučila schváliť: 
odpredaj častí z pozemku v k.ú. Nitra parc. č. 236/1 zapísaného na LV č. 3681 vo vlastníctve 
Mesta Nitry odčlenených geometrickým plánom č. 231/2008 ako novovytvorené pozemky: 

1. parc. č. 236/15 o výmere 17 m2 pre: Adame Július a manželka, bytom Parkové 
nábrežie č. 21, Nitra 

2. parc. č. 236/16 o výmere 17 m2 pre: Starý Ľubomír a manželka, obaja bytom Na 
Predmostí č. 886/5, Nitra 

3. parc. č. 236/17 o výmere 18 m2 pre: Velčický Jozef a manželka, obaja bytom Na 
Predmostí č. 886/5, Nitra 

4. parc. č. 236/18 o výmere 18 m2 pre: Modzga Jozef, bytom Na Predmostí č. 884/1, 
Nitra 

5. parc. č. 236/19 o výmere 18 m2 pre: Liptai Dušan a manželka, obaja bytom Na 
Predmostí 886/5, Nitra 

6. parc. č. 236/20 o výmere 18 m2 pre: Stupka Ján a manželka, obaja bytom Štúrova č. 
17, Nitra 

7. parc. č. 236/21 o výmere 18 m2 pre: Doležajová Nina rod. Doležajová, bytom Na 
Predmostí 885/3, Nitra v podiele ½ a Doležajová Alexandra rod. Doležajová, bytom 
Na Predmostí 885/3, Nitra v podiele ½ 

za cenu 83 €/m2 ( t.j. 2500,46 Sk/m2; kurz 1 € = 30,1260Sk) +DPH tak, že kúpna zmluva bude 
uzatvorená po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia stavby. Počas výstavby garáží 
budú pozemky v nájme za cenu 0,15 €/m2/rok (t.j. 4,52 Sk/m2/rok; kurz 1€ =30,1260Sk), 
zároveň bude uzatvorená zmluva o budúcej kúpnej zmluve. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



M e s t s k ý    ú r a d    v    N i t r e 
 
 
 
                                                                                                   V Nitre, dňa : 10.6.2009 

                                                                                                   Číslo materiálu :  1449/09 
 
Mestskému zastupiteľstvu 
v  Nitre 
 
 
K bodu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry  

(Práčovne a čistiarne, s.r.o., Priemyselná ul. - prepojovacia komunikácia) 
 
 
Predkladá :                                                                      Návrh na uznesenie :  

      „na osobitnej strane“ 
Jozef Dvonč 
primátor mesta Nitry 
 
 
 
 
 
Spracovala : 
 
Mária Uhrinová 
referent majetkoprávneho 
usporiadania 
 
 
 
 
Napísala : 
 
Mária Uhrinová 
referent majetkoprávneho 
usporiadania 
 
 
 
 
Prizvať:  
       - 
 

___________________ 
  podpis predkladateľa 

 
 
 



Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 
 
Návrh na  nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry  
(Práčovne a čistiarne, s.r.o., Priemyselná ul. - prepojovacia komunikácia) 
 
s c h v a ľ u j e 
 
1. zámenu novovytvorených pozemkov spolu o výmere cca 111 m2 v k.ú. Nitra odčlenených 
geometrickým plánom z pozemkov parc. č. 3962/8, 3962/18 a 3962/1 zapísaných na LV č. 
5989 - Práčovne a čistiarne, s.r.o. Nitra, Priemyselná 9, IČO: 31438890 a to: 
• parc. č. 3962/22 o výmere 103 m2  
• parc. č. 3962/23 o výmere 8 m2  
za pozemok pod vodojemom parc. č. 3536 o výmere 350 m2 zapísaný na LV 3681 vo 
vlastníctve Mesta Nitry bez finančného vyrovnania 
 
2. odpredaj stavieb v k.ú. Nitra zapísaných na LV č. 3681 vo vlastníctve Mesta Nitry a to: 
garáž na pozemku parc. č. 3962/2 a zberná jama na pozemku parc. č. 3962/3 za 1€ do 
vlastníctva spol. Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra, Priemyselná 9, Nitra, IČO: 31438890. 
 
u k l a d á 
 
vedúcemu oddelenia majetku 
zabezpečiť uzatvorenie zmlúv podľa schvaľovacej časti uznesenia 
 
 

T: 31.12.2009 
         K: MR 
 
 
u r č u j e  
 
stratu účinnosti uznesenia ak zmluvy nebudú uzatvorené do 28.02.2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh na  nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta Nitry  
(Práčovne a čistiarne, s.r.o., Priemyselná ul. - prepojovacia komunikácia) 

 
 
   V súlade s ustanovením § 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  
predpisov a Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitry č. 1/2006 o hospodárení 
s majetkom Mesta Nitry, predkladáme návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve 
Mesta Nitry  
 Mesto Nitra je investorom stavby “Prepojenie cesty I/64 Novozámocká s cestou 
III/05137 Dlhá zbernou komunikáciou – 1.etapa“, ktorá v trase na Priemyselnej ul. ide 
súbežne vedľa seba so stavbou rýchlostnej komunikácie „R1 Nitra západ Selenec“, ktorej 
investorom je Národná diaľničná spoločnosť (NDS). Z dôvodu, že v mesiaci júl 2009 je 
v spolupráci s NDS plánovaná prekládka inžinierskych sietí, je nutné urýchlené 
majetkovoprávne usporiadanie dotknutých pozemkov. 
1. Z pozemkov v k.ú. Nitra parc. č. 3962/1, 3962/18 a 3962/8 zapísaných na LV č. 5989 – 
Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra, Priemyselná ul. 9, IČO: 31438890 (PaČ,s.r.o.) boli 
geometrickým plánom odčlenené pozemky o celkovej výmere 111 m2 ako novovytvorené 
parc. č. 3962/22,23. Uznesením č. 202/2008 –MZ zo dňa 15.5.2008 bolo schválené 
majetkovoprávne usporiadanie – výkup podľa GP č. 94/2007 za cenu 9,96 €/m2 (300,-Sk/m2 
kurz 1€ = 30,1260Sk). Zástupcovia spol. PaČ s.r.o. Ing. Moravčík a Ing. E. Vavrincová 
s touto cenou nesúhlasili a navrhli zámenu za pozemok pod stavbou vodojemu parc. č. 3536 
o výmere 350 m2 zapísaný na LV č. 3681 – Mesto Nitra. Vodojem využívajú na prevádzku 
svojej spoločnosti výhradne PaČ. Pozemok je prístupný len pešo cez pozemok parc. č. 3538/1 
vo vlastníctve súkromných osôb. 
2. Vo svojom stanovisku opätovne žiadajú prevod stavieb bez súpisného čísla zapísaných na 
LV č. 3681 vo vlastníctve Mesta Nitry, ktoré stoja na pozemkoch v ich vlastníctve a to: garáž 
na pozemkoch parc. č. 3962/2 a 3962/9 a zberná jama na pozemku parc. č. 3962/3. 
Uvedené stavby užívajú PaČ s.r.o. v rámci celého areálu na základe zmluvy o kúpe prenajatej 
veci zo dňa 25.8.1993. Predmet tejto zmluvy bol kúpnou zmluvou č.j. 820 zo dňa 18.10.2007 
prevedený do vlastníctva PaČ s.r.o., no uvedené stavby chýbali. Kupujúci ich naďalej užíval 
v domnienke, že sú v jeho vlastníctve. Stavby sú skolaudované spolu s objektmi celého areálu - 
ÚPA 1716/89-Ing.Kr právoplatným dňa 30.1.1989 na základe, ktorého je vydané súpisné číslo 
č. 84. Stavby sú vedené v inventárnom súpise pod č. 20747 a 20750. PaČ s.r.o. požadujú 
odkúpenie za symbolickú cenu. 
Nakoľko si stavba komunikácie bude vyžadovať posunutie oplotenia a vybudovanie rampy 
expedície, požadujú aby náklady uhradilo Mesto Nitra. PaČ s.r.o vyčíslili náklady na sumu 
45.271 € ( t.j. 1.363.827,-Sk). 
 
Mestský úrad v Nitre: odporúča zámenu pozemkov podľa bodu 1. ako aj prevod stavieb do 
vlastníctva PaČ s.r.o. Náklady spojené s vybudovaním nového oplotenia a rampy expedície 
uhradí PaČ s.r.o. Podľa požiadaviek Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné 
komunikácie bol z dôvodu dodržania vyhláškou stanoveného oblúka pre odbočenie v tomto 
úseku čiastočne posunutý záber. Pre uskutočnenie zápisu v operáte KN sme museli pôvodný 
GP č. 94/2007 prepracovať. Výmera záberov bude spresnená po jeho obdržaní. 
 
VMČ č. 1 – Dolné Krškany, Horné Krškany:  vyjadrenie predložíme na rokovanie MZ 
Komisia MZ v Nitre pre podnikateľskú činnosť a správu majetku  vyjadrenie predložíme 
na rokovanie MZ.  
 



Na základe žiadosti a stanovísk sme predložili na rokovanie MR návrh na nakladanie 
s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Práčovne a čistiarne, s.r.o., Priemyselná ul. 
prepojovacia komunikácia) a to: 
 
1. zámenu novovytvorených pozemkov spolu o výmere 111 m2 v k.ú. Nitra odčlenených 
geometrickým plánom z pozemkov parc. č. 3962/8, 3962/18 a 3962/1 zapísaných na LV č. 
5989 - Práčovne a čistiarne, s.r.o. Nitra, Priemyselná 9, IČO: 31438890 a to: 
• parc. č. 3962/21 o výmere 66 m2  
• parc. č. 3962/22 o výmere 37 m2  
• parc. č. 3962/23 o výmere 8 m2  
za pozemok pod vodojemom, parc. č. 3536 o výmere 350 m2 zapísaný na LV 3681 vo 
vlastníctve Mesta Nitry bez finančného vyrovnania 
 
2. odpredaj stavieb v k.ú. Nitra zapísaných na LV č. 3681 vo vlastníctve Mesta Nitry a to: 
garáž na pozemku parc. č. 3962/2 a zberná jama na pozemku parc. č. 3962/3 za .......€ do 
vlastníctva spol. Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra, Priemyselná 9, Nitra, IČO: 31438890. 
 
Mestská rada v Nitre: na svojom 47. zasadnutí konanom dňa 9.6.2009 odporučila schváliť: 
1. zámenu novovytvorených pozemkov spolu o výmere 111 m2 v k.ú. Nitra odčlenených 
geometrickým plánom z pozemkov parc. č. 3962/8, 3962/18 a 3962/1 zapísaných na LV č. 
5989 - Práčovne a čistiarne, s.r.o. Nitra, Priemyselná 9, IČO: 31438890 a to: 
• parc. č. 3962/21 o výmere 66 m2  
• parc. č. 3962/22 o výmere 37 m2  
• parc. č. 3962/23 o výmere 8 m2  
za pozemok pod vodojemom, parc. č. 3536 o výmere 350 m2 zapísaný na LV 3681 vo 
vlastníctve Mesta Nitry bez finančného vyrovnania 
 
2. odpredaj stavieb v k.ú. Nitra zapísaných na LV č. 3681 vo vlastníctve Mesta Nitry a to: 
garáž na pozemku parc. č. 3962/2 a zberná jama na pozemku parc. č. 3962/3 za 1€ do 
vlastníctva spol. Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra, Priemyselná 9, Nitra, IČO: 31438890. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 



M e s t s k ý    ú r a d     v     N i t r e 
 
 
        V Nitre 10.06.2009 

        Číslo materiálu:  1450/09 
 

Mestskému zastupiteľstvu 

v Nitre 

 
 
K bodu: Návrh na zámenu nehnuteľností za účelom realizácie rozšírenia cintorína v Dolných 
              Krškanoch 
 
                 
Predkladá:                                                 Návrh na uznesenie: 
 
Jozef Dvonč                                                     „na osobitnej strane“ 
primátor                    
Mesta Nitry                    
                                                    
                                                   
Spracovala:                                

                           
Mária Tužinská                 
referent nakladania                      
s majetkom                                  
                                                   
                                                    
Napísala:       
                                                    
Mária Tužinská                          
referent nakladania                    
s majetkom                                
 
 
Prizvať: -                                                   
 

                
       

 
                     

 
 
              
                                                 –––––––––––––––––––             

                  podpis predkladateľa 
 



 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 
návrh na zámenu nehnuteľností za účelom realizácie rozšírenia cintorína v Dolných 
Krškanoch 
 
s c h v a ľ u j e                                       
zámenu nehnuteľností 
1. domu  súp.  č.  236  na  parc.  č.  335,  pozemku  parc. č. 335 – zastavané plochy a nádvoria 
   o výmere  363  m2 a parc. č. 337/2 – záhrady o výmere 1322 m2, t.  j.  celkom  1685  m2  kat.  
   úz. Dolné  Krškany  vo vlastníctve  Ing. Jaroslavy Čermákovej,  Kochanovce 221, Humenné  
   za  časť  pozemku  parcely  registra „E“ č.  620/101   – orná  pôda  o  výmere  cca 3040   m2 

    v kat. úz. Chrenová vo vlastníctve Mesta Nitry, presnú  výmeru  určí  geometrický  plán  
  
2.pozemku parc. č. 336 – orná pôda o výmere 1727 m2  kat. úz. Dolné Krškany  vo vlastníctve 
   Ing. Jaroslavy Čermákovej, Kochanovce 221, Humenné za časť parc. č. 803, t. j.  1 stavebný 
   pozemok   v   zmysle   vypracovanej   zastavovacej   štúdie  v  kat.  úz.  Horné   Krškany  vo   
   vlastníctve Mesta Nitry, presnú výmeru určí geometrický plán 
 
u k l a d á  
vedúcej oddelenia majetku 
zabezpečiť uzatvorenie zámenných zmlúv podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia 
 
          
 

T: 31.12.2009 
                                                              K: MR 
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Návrh na zámenu nehnuteľností za účelom realizácie rozšírenia cintorína v Dolných 
Krškanoch 

 
V súlade s § 15 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 1/2006 o hospodárení 
s majetkom mesta Nitry v znení dodatku č. 1 predkladáme návrh na zámenu nehnuteľností za 
účelom realizácie rozšírenia cintorína v Dolných Krškanoch. 
 
Mesto Nitra je po odkúpení nehnuteľností od súkromných osôb vlastníkom pozemkov parc. č. 
338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345 a 348/2 v katastrálnom území Dolné Krškany, ktoré 
budú slúžiť na rozšírenie jestvujúceho cintorína. Tento sa nachádza na parc. č. 346 kat. úz. 
Dolné Krškany, v križovaní ulíc Na Priehon a Liesková. 
 
Na rozšírenej ploche budú vybudované nové hrobové miesta v počte 346 (výhľadovo 
požadovaná kapacita na cca 25 rokov), kolumbárium, obradná sieň, spevnené plochy.  
 
Pre uvedený zámer je vypracovaná projektová dokumentácia a zabezpečené finančné 
prostriedky na realizáciu stavby. 
  
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ul. Štefánikova 58, Nitra 
vydal k územnému konaniu stavby „Cintorín Dolné Krškany – rozšírenie“ predbežný súhlas 
s tým, že je potrebné zabezpečiť a dodržať šírku ochranného pásma pohrebiska 50 metrov.  
 
Realizácii stavby bráni skutočnosť, že v ochrannom pásme 50 metrov od plánovaného 
rozšírenia  cintorína sa nachádzajú nehnuteľnosti vo vlastníctve súkromnej osoby a to dom 
súp. č. 236 na parc. č. 335, pozemok parc. č. 335 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 363 
m2, parc. č. 336 – orná pôda o výmere 1727 m2 a parc. č. 337/2 – záhrady o výmere 1322 m2 

o celkovej výmere 3 412 m2 Dolné Krškany zapísané na liste vlastníctva č. 1363, vlastník Ing. 
Jaroslava Čermáková, Kochanovce 221, Humenné.   
 
Zástupcovia vedenia mesta Nitry a predseda VMČ č. 1 Dolné Krškany, Horné Krškany 
rokovali s vlastníkom predmetných nehnuteľností o majetkovo právnom usporiadaní 
nehnuteľností. Dohodli sa na zámene nehnuteľností.  
 
Mesto Nitra na tento zámer ponúklo časť parcely registra „E“ č. 620/101 kat. úz. Chrenová, 
ktorá je funkčne určená pre bývanie a doplnkovo vybavenosť a časť parc. č. 803 kat. úz. 
Horné Krškany, na ktorú je vypracovaná štúdia pre individuálnu bytovú výstavbu.  
 
Zámena nehnuteľností bude riešená vo dvoch etapách:  
- v prvej etape budú zamieňané dom súp. č.  236  na  parc.  č.  335,  pozemok  parc.  č.  335  –  
  zastavané plochy a nádvoria o výmere  363 m2 a parc. č. 337/2 – záhrady o výmere 1322 m2,  
  t.   j.  celkom  1685  m2  kat.  úz.  Dolné  Krškany  vo  vlastníctve  Ing.  Čermákovej  za  časť  
  pozemku  parcely  registra  „E“  č.   620/101   –  orná  pôda  o  výmere  cca  3040  m2   v kat.  
  úz. Chrenová vo vlastníctve Mesta Nitry,  presnú výmeru  určí geometrický plán 
  
- v druhej etape bude zamieňaná parc. č. 336 – orná pôda o  výmere  1727  m2  kat.  úz.  Dolné  
  Krškany vo vlastníctve Ing. Čermákovej za  časť  parc.  č.  803  kat.  úz.  Horné  Krškany  vo  
  vlastníctve Mesta  Nitry  po  vypracovaní  geometrického  plánu  na  oddelenie  jednotlivých  
  stavebných pozemkov v zmysle vypracovanej zastavovacej štúdie. 
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Výbor mestskej časti č. 1 Dolné Krškany, Horné Krškany 
vyjadril súhlas so zámenou nehnuteľností podľa predloženého návrhu. 
 
Uznesenie Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre podnikateľskú činnosť 
a správu majetku predložíme na zasadnutie mestského zastupiteľstva.  
 
Na zasadnutie mestskej rady sme predložili návrh na zámenu nehnuteľností za účelom 
realizácie rozšírenia cintorína v Dolných Krškanoch a to  prerokovať  zámenu nehnuteľností  
 
- domu súp. č.  236  na  parc.  č.  335,  pozemku  parc.  č.  335  –  zastavané plochy a nádvoria  
   o výmere  363 m2 a parc. č. 337/2 – záhrady o výmere 1322 m2, t.  j.  celkom  1685  m2   kat.  
   úz. Dolné  Krškany vo vlastníctve  Ing. Jaroslavy Čermákovej,  Kochanovce 221, Humenné  
   za  časť pozemku  parcely  registra  „E“  č.  620/101   – orná  pôda  o výmere  cca  3040  m2    
   v  kat. úz. Chrenová vo vlastníctve Mesta Nitry, presnú výmeru určí geometrický plán 
  
- pozemku parc. č. 336 – orná pôda o výmere 1727 m2  kat. úz. Dolné Krškany  vo  vlastníctve 
  Ing.  Jaroslavy   Čermákovej,   Kochanovce   221,  Humenné   za  časť  parc.  č.  803,  t.  j.  1  
  stavebný  pozemok  v  zmysle vypracovanej zastavovacej štúdie v kat. úz. Horné Krškany vo  
  vlastníctve Mesta Nitry, presnú výmeru určí geometrický plán. 
 
Mestská rada v Nitre na zasadnutí konanom dňa 09.06.2009 uznesením č. 276/2009-MR 
odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť zámenu nehnuteľností 
1.domu súp. č. 236 na parc. č.  335,  pozemku  parc.  č.  335  –  zastavané  plochy  a  nádvoria  
   o výmere  363 m2 a parc. č. 337/2 – záhrady o výmere 1322 m2, t.  j.  celkom  1685  m2   kat.  
   úz. Dolné  Krškany vo vlastníctve  Ing. Jaroslavy Čermákovej,  Kochanovce 221, Humenné  
   za  časť pozemku  parcely  registra  „E“  č.  620/101   – orná  pôda  o výmere  cca  3040  m2    
   v  kat. úz. Chrenová vo vlastníctve Mesta Nitry, presnú výmeru určí geometrický plán 
  
2.pozemku parc. č. 336 – orná pôda o výmere 1727 m2  kat. úz. Dolné Krškany vo  vlastníctve 
  Ing.  Jaroslavy   Čermákovej,   Kochanovce   221,  Humenné   za  časť  parc.  č.  803,  t.  j.  1  
  stavebný  pozemok  v  zmysle vypracovanej zastavovacej štúdie v kat. úz. Horné Krškany vo  
  vlastníctve Mesta Nitry, presnú výmeru určí geometrický plán. 
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M e s t s k ý    ú r a d    v    N i t r e 
 
                                                
 
                                                                                                   V Nitre, dňa : 10.06.2009 

                                                                                                   Číslo materiálu : 1452/09  
 
 
Mestskému zastupiteľstvu 
v  Nitre      
 
 
K bodu:  Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 67/2009-MZ zo dňa  

19.03.2009 (  Roman Hudáč a METROPOLITEJ s r.o.) 
 
 
 
 
 
Predkladá :                                                                       Návrh na uznesenie :  
Jozef Dvonč                                                                    „ na osobitnej strane “ 
primátor Mesta Nitry                                                                              
 
 
 
 
Spracovala :                                                                    
Ing. Kvetoslava Duchoňová 
referent majetkoprávneho usporiadania                                                                       
 
 
 
 
Napísala : 
Ing. Kvetoslava Duchoňová 
referent majetkoprávneho usporiadania                                                                       
 
 
Prizvať :  
      - 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                      _________________________  
                                                                                             podpis predkladateľa 
  
 



Návrh na uznesenie 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 
 
Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 67/2009-MZ zo dňa 
19.03.2009 (  Roman Hudáč a METROPOLITEJ s r.o.) 
 
 
s c h v a ľ u j e 
 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.67/2009-MZ zo dňa 19.03.2009 tak, že 
v schvaľovacej časti sa  
v prvej odrážke dopĺňa znenie: 
„ za cenu 5.134 € + DPH “ 
v druhej odrážke vypúšťa znenie: 
„ za cenu 26 €/m2 + DPH “ 
a nahrádza sa znením 
„ za cenu 33.327 € + DPH “ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. 



Návrh   na   zmenu    uznesenia    Mestského   zastupiteľstva   v  Nitre  č.   67/2009  -  MZ 
zo  dňa 19.03.2009 (  Roman Hudáč a METROPOLITEJ s r.o.)  

 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre na 25. riadnom zasadnutí dňa 19.03.2009 uznesením č. 
67/2009-MZ prerokovalo 
Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry ( Roman Hudáč 
a METRPOLITEJ s r.o.) 
schválilo 
- odpredaj pozemkov KN  p. č. 1061/225 – zastav. plocha o výmere 66 m2, p. č.1061/115 - 
zastav. plocha o výmere 81 m2, p. č.1061/116 - zastav. plocha o výmere 15 m2  a    p. č. 
1061/117 - zastav. plocha o výmere 140 m2 o celkovej výmere 302 m2 v kat. území Mlynárce 
pre Romana Hudáča, Cabaj 815, Cabaj Čápor, a 
- odpredaj pozemkov KN p. č.1061/84- zastav. plocha o výmere 77 m2, p. č.1061/105 – ostat. 
plocha o výmere 24 m2, p. č.1061/106 - zastav. plocha o výmere 12 m2, p. č. 1061/108 - 
zastav. plocha o výmere 62 m2, p. č.1061/109 - zastav. plocha o výmere 62 m2, p. č. 1061/111 
- ostat. plocha o výmere 30 m2, p. č. 1061/113 - zastav. plocha o výmere 65 m2, p. č.1061/119 
– ostat. plocha  o výmere 97 m2, p. č.1061/121 - zastav. plocha o výmere 51 m2, p. č.1061/122 
- zastav. plocha o výmere 221 m2, p. č.1061/124 - zastav. plocha o výmere 30 m2, 
p.č.1061/127 -  zastav. plocha o výmere 63 m2, p. č.1061/128 - zastav. plocha o výmere               
38  m2, p. č.1061/133 - zastav. plocha o výmere 47 m2, p. č.1061/134 – ostat. plocha o výmere 
39 m2, p. č. 1061/136 -  zastav. plocha o výmere 309 m2, p. č.1061/138 - zastav. plocha 
o výmere 69 m2, p. č.1061/139 – ostat. plocha o výmere 127 m2, p. č. 1061/140 – ostat. plocha 
o výmere 277 m2, p. č.1061/142 - zastav. plocha o výmere 36 m2, p. č.1061/143 - zastav. 
plocha o výmere 48 m2, p. č. 1061/144 - zastav. plocha o výmere 33 m2, p. č.1061/147 - 
zastav. plocha o výmere 61 m2, p. č.1061/148 - zastav. plocha o výmere 264 m2, p. č. 
1061/150 - zastav. plocha o výmere 88 m2, p. č.1061/151 – ostat. plocha o výmere 36 m2,        
p. č.1061/152 – ostat. plocha o výmere 31 m2, p. č. 1061/153 – ostat. plocha  o výmere 32 m2, 
p. č.1061/171 – ostat. plocha o výmere 61 m2 a  p. č.1061/177 – ostat. plocha o výmere 74 m2, 
čiže  o celkovej výmere  2 464 m2 v kat. území Mlynárce pre  f. METROPOLITEJ, s r. o. 
Družby 3510/30, Topoľčany, IČO: 36544019 podľa GP č. 30/2007 za cenu 26 € /m2 + DPH 
 
- Roman Hudáč požiadal o prehodnotenie ceny schválenej uznesením č. 67/2009-MZ 
a navrhol cenu, ktorá bola určená znaleckým posudkom ( 9,80 €/m2 ), keďže v samotnej 
podstate má záujem o odkúpenie uvedených pozemkov, prípade zníženia ceny je ochotný 
akceptovať cenu až do výšky 17 €/m2. Túto cenu považuje za reálnu a finančne zvládnuteľnú.   
 
- METROPOLITEJ s r.o. požiadali o zníženie  ceny schválenej uznesením č. 67/2009-MZ 
z dôvodu , že schválená predajná cena predmetných pozemkov a jej úhrada je pre spoločnosť 
Metropolitej s.r.o. neúnosná a to aj z reálneho hľadiska výmery pozemkov, ich umiestnenia 
a možnosti ďalšieho využitia v súčasnej dobe. V samotnej podstate má záujem najmä 
o odkúpenie pozemkov pod budovami alebo časťami budov v ich vlastníctve, prípadne pre 
spoločnosť inak využiteľné a priamo súvisiace so spomínanými stavbami a to za navrhovanú 
cenu 17 €/m2 + DPH . Jedná sa o výmeru  1275 m2, t.j. 21.675 € + DPH. Ostatné pozemky, 
pre spoločnosť prakticky nevyužiteľné z dôvodu ich nepotreby na užívanie, avšak vzhľadom 
k záujmu spoločnosti METRPOLITEJ s.r.o. na doriešení vysporiadania vlastníckych vzťahov 
ako aj s poukazom na ďalšie nevyužitie predmetných pozemkov vzhľadom k ich výmerám 
a umiestneniu, inými subjektmi, príp. záujemcami, spoločnosť METRPOLITEJ s.r.o. 
navrhuje cenu stanovenú znaleckým posudkom 9,80 €/m2. Jedná sa o výmeru  1189 m2, t.j. 
11.652 € + DPH 

3. 



Na základe vyššieuvedeného sme predložili na rokovanie MR návrh na zmenu uznesenia 
Mestského zastupiteľstva v Nitre č.67/2009-MZ zo dňa 19.03.2009 ( Roman Hudáč 
a METROPOLITEJ s r.o.) a to 
schváliť 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 67/2009-MZ zo dňa 19.03.2009 tak, že 
v schvaľovacej časti sa  
v prvej odrážke dopĺňa znenie: 
„ za cenu 5.134 € + DPH “ 
v druhej odrážke vypúšťa znenie: 
„ za cenu 26 €/m2 + DPH “ 
a nahrádza sa znením 
„ za cenu 33.327 € + DPH “ 
 
Mestská rada na zasadnutí dňa 09.06.2009 prerokovala návrh  na zmenu uznesenia 
Mestského zastupiteľstva v Nitre č.67/2009-MZ zo dňa 19.03.2009 ( Roman Hudáč 
a METROPOLITEJ s r.o.).  
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M e s t s k ý    ú r a d    v    N i t r e 
 
                                                
 
                                                                                                V Nitre, dňa : 10.06.2009 

                                                                                                Číslo materiálu : 1453/09  
 
 
Mestskému zastupiteľstvu 
v  Nitre      
 
 
K bodu: Návrh na majetkoprávne usporiadanie nehnuteľností v kat. území Chrenová 
              ( Ing. Dušan Konc ) 
 
 
 
 
 
 
Predkladá :                                                                       Návrh na uznesenie :  
Jozef Dvonč                                                                    „ na osobitnej strane “ 
primátor Mesta Nitry                                                                              
 
 
 
 
Spracovala :                                                                    
Ing. Kvetoslava Duchoňová 
referent majetkoprávneho usporiadania                                                                       
 
 
 
 
Napísala : 
Ing. Kvetoslava Duchoňová 
referent majetkoprávneho usporiadania                                                                       
 
 
Prizvať :  
     - 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                      _________________________  
                                                                                             podpis predkladateľa 
  
 



Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 
 
Návrh na majetkoprávne usporiadanie nehnuteľností v kat. území Chrenová 
( Ing. Dušan Konc ) 
 
s c h v a ľ u j e 
 
majetkoprávne usporiadanie pozemkov rozdelením spoločného vlastníctva nehnuteľností   
zapísaných v liste vlastníctva č. 2581 v kat. území Chrenová a to č. 905  – orná pôda 
o výmere 633 m2, č. 906/101 – orná pôda o výmere 781 m2, č. 906/102 – orná pôda o výmere 
822 m2, č. 907– záhrada o výmere 95 m2 v spoluvlastníctve  Mesta Nitra, Štefánikova 60, 
Nitra v  podiele ½ a  Ing. Dušana Konca, Dlhá 9, Nitra v podiele ½ podľa GP č. 5/2009 
nasledovne: 
- Mesto Nitra, Štefánikova 60, Nitra  bude vlastníkom KN parciel č. 10901/5 o výmere 68 m2, 
p. č. 10901/6 o výmere 21 m2, p. č. 10901/7 o výmere 62 m2, p. č. 10906/6 o výmere 323 m2 
a p. č. 10906/2 o výmere 716 m2  
- Ing. Dušan Konc, Dlhá 9, Nitra  bude vlastníkom KN parciel č. 10907/4 o výmere 10 m2, p. 
č.10907/5 o výmere 33 m2, p. č. 10907/2 o výmere 161 m2, p. č. 10906/9 o výmere 223 m2 
a p. č. 10906/8 o výmere 739 m2  
 
u k l a d á    
 
vedúcemu oddelenia majetku 
zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva 
k nehnuteľnostiam podľa schvaľovacej časti uznesenia    
 
 
                                                                                                                     T: 29.09.2009   
                                                                                                                     K: MR                                                                                                                                                                               
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2. 



Návrh   na   majetkoprávne   usporiadanie   nehnuteľností   v   kat.   území    Chrenová 
( Ing. Dušan Konc ) 

 
 
V súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitry č. 1/2006 o hospodárení 
s majetkom mesta Nitry predkladáme návrh na majetkoprávne usporiadanie nehnuteľností 
v kat.  území Chrenová na základe vypracovaného GP na rozdelenie spoločného vlastníctva 
nehnuteľností zapísaných v liste vlastníctva č. 2581 v kat. území Chrenová. 
Jedná sa o parcely č. 905 – orná pôda o výmere 633 m2, č. 906/101 – orná pôda o výmere 781 
m2, č. 906/102 – orná pôda o výmere 822 m2, č. 907 – záhrada o výmere 95 m2, ktorých 
celková výmera je 2331 m2, t.j. výmera podielu ½ je 1166 m2. Ako vlastníci sú zapísaní : 
- Mesto Nitra, Štefánikova 60, Nitra   podiel ½ 
- Ing. Dušan Konc, Dlhá 9, Nitra        podiel ½ 
Tieto pozemky  sú časťou nehnuteľností, ktoré Mesto nadobudlo na základe rozhodnutia 
o výkupe z vlastníctva Jána Konca a následným prevodom z vlastníctva Československého 
štátu na základe z.č.138/1991 zb. do vlastníctva Mesta Nitry. Výkup sa týkal pozemkov 
pozemnoknižné p. č. 900/101, 900/102, 901, 902, 903/101, 903/102, 904  v podiele 1/1 a  
p.č.905, 906/101, 906/102 a 907 v podiele ½. 
Geometrický plán č. 5/2009 rieši rozdelenie pozemkov na základe spoluvlastníckych 
podielov, t.j. rovnosti výmer,  čo zodpovedá približne skutočnému užívaniu a to nasledovne: 
Mesto Nitra, Štefánikova 60, Nitra  bude vlastníkom KN parciel č. 10901/5 o výmere 68 m2, 
p. č. 10901/6 o výmere 21 m2, p. č. 10901/7 o výmere 62 m2, p. č. 10906/6 o výmere 323 m2 
a p. č. 10906/2 o výmere 716 m2, t.j. spolu 1190 m2. Uvedená výmera bola od r. 1983  
pridelená do užívania záujemcom a títo ju majú rozdelenú na pozemky o výmere cca 400 m2, 
ktoré užívajú ako záhradky. 
Ing. Dušan Konc, Dlhá 9, Nitra  bude vlastníkom KN parciel č. 10907/4 o výmere 10 m2, p. č. 
10907/5 o výmere 33 m2, p. č. 10907/2 o výmere 161 m2, p. č. 10906/9 o výmere 223 m2 a p. 
č. 10906/8 o výmere 739 m2, t.j. spolu 1166 m2. Uvedenú výmeru takto užíval už predchodca 
Ing. D. Konca ( otec ), pôvodný spoluvlastník Jána Konca.  
Rozdiel vo výmerách 24 m2 predstavuje  výmeru neknihovaného majetku, ktorý je 
vlastníctvom Mesta Nitra v podiele 1/1 a nachádza sa v dotknutej ploche. 
Výbor mestskej časti č.7 – Chrenová, Janíkovce na svojom zasadnutí dňa 25.05.2009 
s predloženým návrhom na reálnu deľbu spoluvlastníctva súhlasil.  
Komisia MZ v Nitre pre podnikateľskú činnosť a správu majetku prejedná návrh na 
svojom sedení dňa 15.06.2009. Uznesenie doplníme na zasadnutie MZ.  
Reálnou deľbou podľa užívacieho stavu so zohľadnením rovnosti výmer dôjde k 
majetkoprávnemu usporiadaniu dotknutých nehnuteľností a Mesto Nitra bude následne môcť 
riešiť ďalšie, súvisiace žiadosti. Jedná sa o pozemky pod bývalou pálenicou a priľahlým 
dvorom, o ktoré nehnuteľnosti prejavil záujem Ing. Dušan Konc a p. Adrián Konc ako aj 
záhradky, o ktoré nehnuteľnosti prejavili záujem ich užívatelia.  
Na základe uvedeného  sme predložili na rokovanie MR návrh  na  majetkoprávne   
usporiadanie  nehnuteľností  v  kat. území  Chrenová ( Ing. Dušan Konc ) a to 
 
 
 
 
 
 
 

3. 



s c h v á l i ť 
majetkoprávne usporiadanie pozemkov rozdelením spoločného vlastníctva nehnuteľností   
zapísaných v liste vlastníctva č. 2581 v kat. území Chrenová a to č. 905  – orná pôda 
o výmere 633 m2, č. 906/101 – orná pôda o výmere 781 m2, č. 906/102 – orná pôda o výmere 
822 m2, č. 907– záhrada o výmere 95 m2 v spoluvlastníctve  Mesta Nitra, Štefánikova 60, 
Nitra v  podiele ½ a  Ing. Dušana Konca, Dlhá 9, Nitra v podiele ½ podľa GP č. 5/2009 
nasledovne: 
- Mesto Nitra, Štefánikova 60, Nitra  bude vlastníkom KN parciel č. 10901/5 o výmere 68 m2, 
p. č. 10901/6 o výmere 21 m2, p. č. 10901/7 o výmere 62 m2, p. č. 10906/6 o výmere 323 m2 
a p. č. 10906/2 o výmere 716 m2  
- Ing. Dušan Konc, Dlhá 9, Nitra  bude vlastníkom KN parciel č. 10907/4 o výmere 10 m2, p. 
č.10907/5 o výmere 33 m2, p. č. 10907/2 o výmere 161 m2, p. č. 10906/9 o výmere 223 m2 
a p. č. 10906/8 o výmere 739 m2  
 
Mestská rada na zasadnutí dňa 09.06.2009 prerokovala návrh  na  majetkoprávne   
usporiadanie  nehnuteľností  v  kat. území  Chrenová ( Ing. Dušan Konc ) a odporučila 
mestskému zastupiteľstvu schváliť 
majetkoprávne usporiadanie pozemkov rozdelením spoločného vlastníctva nehnuteľností   
zapísaných v liste vlastníctva č. 2581 v kat. území Chrenová a to č. 905  – orná pôda 
o výmere 633 m2, č. 906/101 – orná pôda o výmere 781 m2, č. 906/102 – orná pôda o výmere 
822 m2, č. 907– záhrada o výmere 95 m2 v spoluvlastníctve  Mesta Nitra, Štefánikova 60, 
Nitra v  podiele ½ a  Ing. Dušana Konca, Dlhá 9, Nitra v podiele ½ podľa GP č. 5/2009 
nasledovne: 
- Mesto Nitra, Štefánikova 60, Nitra  bude vlastníkom KN parciel č. 10901/5 o výmere 68 m2, 
p. č. 10901/6 o výmere 21 m2, p. č. 10901/7 o výmere 62 m2, p. č. 10906/6 o výmere 323 m2 
a p. č. 10906/2 o výmere 716 m2  
- Ing. Dušan Konc, Dlhá 9, Nitra  bude vlastníkom KN parciel č. 10907/4 o výmere 10 m2, p. 
č.10907/5 o výmere 33 m2, p. č. 10907/2 o výmere 161 m2, p. č. 10906/9 o výmere 223 m2 
a p. č. 10906/8 o výmere 739 m2  
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M e s t s k ý    ú r a d     v     N i t r e 
 
  
                              V Nitre 10.06.2009 

              Číslo materiálu: 1454/09 
 
Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre 
 
 
K bodu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Ing. Jana 

Budniková, Kraskova 7, 949 01 Nitra) 
               
               
   
Predkladá:                                          Návrh na uznesenie: 
 
Jozef Dvonč                                                    „na osobitnej strane“ 
primátor Mesta Nitry                                                          
                                 
                                                                          
                                                                        
                                                                         
                                                                                                                                              
Spracovala:                                                                   
                                                                                                          
Mgr. Zuzana Lacušková                
referent nakladania                                          
s majetkom                                                      
                                                                        

                                                
 
 
Napísala:                                                            
                                          

Mgr. Zuzana Lacušková                 
referent nakladania                                
s majetkom 
 
                                                                                                           
Prizvať: -                                                                                 
     
                                                                                                                                               

 
 
                                                                
–––––––––––––––––––             

                  podpis predkladateľa 
 



 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre  
 
p r e r o k o v a l o 
 
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Ing. Jana Budniková, 
Kraskova 7, 949 01 Nitra)  
 
n e s ch v a ľ u j e 
 
odpredaj časti pozemku parc. č. 3716/1 – zast. plocha a nádvorie o výmere cca 20 m2 v k. ú. 
Nitra za účelom vybudovania garážového státia Ing. Jane Budnikovej, Kraskova 7, 949 01, 
Nitra   
 
 
 
     
                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Ing. Jana 
Budniková, Kraskova 7, 949 01 Nitra) 

 
V súlade s § 9 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta  Nitry č. 1/2006 o hospodárení 
s majetkom mesta Nitry v znení dodatku č. 1 predkladáme návrh na nakladanie s 
nehnuteľnosťou vo vlastníctve  Mesta Nitry na základe žiadosti, ktorú predložila Ing. Jana 
Budniková, Kraskova 7, 949 01 Nitra o odkúpenie časti pozemku parc. č. 3716/1 – zast. 
plocha a nádvorie o výmere cca 20 m2 v k. ú. Nitra za účelom vybudovania garážového státia.  
 
Ing. Jana Budniková, Kraskova 7, 949 01 Nitra požiadala dňa 11.03.2009 o odkúpenie 
časti pozemku parc. č. 3716/1 – zast. plocha a nádvorie o výmere cca 20 m2 v k. ú. Nitra za 
účelom vybudovania garážového státia, na ktorom v súčasnosti stojí polorozpadnutá garáž, 
ktorá zaberá parkovacie miesto, a o ktorú sa nikto nezaujíma už viac ako 6 rokov.  
Žiadateľka svoju žiadosť odôvodňuje tým, že v súvislosti s neúnosnou situáciou týkajúcou sa 
parkovania v tejto časti mesta, ktorú spôsobujú študenti UKF, by ako majiteľka bytu v oproti 
stojacom bytovom dome, chcela oficiálnou cestou vyriešiť problém parkovania.  
 
Mestský úrad v Nitre nesúhlasí s odpredajom časti pozemku parc. č. 3716/1 – zast. plocha 
a nádvorie o výmere cca 20 m2 v k. ú. Nitra z dôvodu, že na základe Nájomnej zmluvy č. 
11/2003 PM uzatvorenej medzi Mestom Nitra a UKF v Nitre sa v predmetnej lokalite 
predpokladá riešenie problému statickej dopravy v lokalite vybudovaním 18-tich parkovacích 
miest pre potreby univerzity na Kraskovej ulici, čím by sa zmiernilo zaťaženie priestoru 
vnútrobloku parkovaním študentov, ako je uvedené v žiadosti. 
  
VMČ č. 2 – Staré mesto prerokoval dňa 06.04.2009 žiadosť Ing. Jany Budnikovej, Kraskova 
7, 949 01 Nitra o odkúpenie časti pozemku parc. č. 3716/1 – zast. plocha a nádvorie o výmere 
cca 20 m2 v k. ú. Nitra za účelom vybudovania garážového státia a nesúhlasí s odpredajom. 
 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre podnikateľskú činnosť a správu majetku 
na zasadnutí konanom dňa 04.05.2009 prerokovala predloženú žiadosť a prijala uznesenie č. 
127/2009, ktorým neodporúča odpredaj nehnuteľnosti. 
   
Na základe žiadosti a stanovísk sme predložili na rokovanie Mestskej rady v Nitre návrh na 
nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Ing. Jana Budniková, Kraskova 7, 
949 01 Nitra), a to  
n e s ch v á l i ť 
odpredaj časti pozemku parc. č. 3716/1 – zast. plocha a nádvorie o výmere cca 20 m2 v k. ú. 
Nitra Ing. Jane Budnikovej, Kraskova 7, 949 01 Nitra 
   
Mestská rada v Nitre na zasadnutí konanom dňa 09.06.2009 prerokovala návrh na 
nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Ing. Jana Budniková, Kraskova 7, 
949 01 Nitra)  
a odporúča neschváliť 
odpredaj časti pozemku parc. č. 7261/7 – ostatná plocha o výmere cca 21,6 m2 v k. ú. Nitra 
Ing. Jane Budnikovej, Kraskova 7, 949 01 Nitra   
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
  



M e s t s k ý    ú r a d     v     N i t r e 
 
 
                            V Nitre 10.06.2009 

                 Číslo materiálu:  1455/09 

 

Mestskému zastupiteľstvu 

v Nitre 

 
 
K bodu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry  

  (Nataša Horniaková) 
  
                 
Predkladá:                         Návrh na uznesenie: 
 
 
Jozef Dvonč                    Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
primátor                        p r e r o k o v a l o 
Mesta Nitry                       návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta                                                                      
                                                       Nitry (Nataša Horniaková) 
Spracovala:                                    n e s c h v a ľ u j e 

                               1. odpredaj  časti pozemku parc. č. 7348/1 – ostatná  plocha 
                                   o výmere cca 43 m2 kat. úz. Nitra 

Mária Tužinská                              2. odpustenie   nájomného   za  I.  štvrťrok  2009  vo  výške    
referent nakladania                             632,26 € (19 047,47 Sk; kurz 1 € = 30,1260 Sk)   
s majetkom                                     Nataši Horniakovej, Škultétyho 14, Nitra 

                                              
                                                                                         
Napísala:             
                                                   
 
Mária Tužinská                
referent  nakladania 
s majetkom 

                
       

Prizvať: -          
 

                     
 
 
              
                                                 –––––––––––––––––––             

                  podpis predkladateľa 
 



 
Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Nataša Horniaková)                                             
  
 
V súlade s § 15 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 1/2006 o hospodárení 
s majetkom mesta Nitry v znení dodatku č. 1 predkladáme návrh na nakladanie 
s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Nataša Horniaková) na základe žiadosti. 
 
Nataša Horniaková, Škultétyho 14, Nitra 
listami zo dňa 06.04.2009 požiadala o  
1. odkúpenie časti pozemku parc. č. 7348/1 o výmere cca 43 m2 kat. úz. Nitra. Ide o pozemok  
    pod predajným stánkom na Škultétyho ulici v Nitre 
2. odpustenie nájomného za I. štvrťrok 2009 v celkovej výške 632,26 € (19 047,47 Sk; kurz 1  
    € = 30,1260 Sk). 
 
Mesto Nitra ako vlastník pozemku parc. č. 7348/1 – ostatná plocha o výmere 8553 m2 kat. úz. 
Nitra uzatvorilo so žiadateľkou: 
 
- zmluvu o nájme č. 180/1993 SMM-PS zo  dňa  16.09.1993  v  znení  neskorších dodatkov na  
   prenájom  časti  pozemku  parc. č. 7348/1 o výmere 8 m2 kat. úz. Nitra na Škultétyho ulici v  
   Nitre  za  účelom  umiestnenia predajného stánku so sortimentom školské potreby, drogéria,  
   kusový textil, ovocie, zelenina, kvety  
 
- zmluvu o  nájme  č.  18/1995  SMM  zo  dňa  31.03.1995  v  znení  neskorších  dodatkov  na  
   prenájom  časti  pozemku parc. č. 7348/1 o výmere 35 m2 kat. úz. Nitra za účelom rozšírenia  
   jestvujúceho predajného stánku a doplnenie sortimentu o galantériu. 
 
Žiadateľka zdôvodňuje záujem o odkúpenie pozemku pod stánkom skutočnosťou, že od 
začiatku podnikania, t. j. od roku 1993, zaplatila Mestu Nitra nájomné vo výške 27 343,36 € 
(823 746,06 Sk; kurz 1 € = 30,1260 Sk), čo je takmer 664 €/m2 (cca 20 000,--Sk/m2). V čase 
zhoršenej kúpyschopnosti obyvateľstva tržby nepokryjú ani celé režijné náklady na 
prevádzku. 
 
Predpis nájomného na rok 2009 za užívanie pozemku pod stánkom predstavuje sumu 
2 529,04 € (76 189,86 Sk; kurz 1 € = 30,1260 Sk).  
 
Žiadateľka zároveň požiadala o odpustenie nájomného za I. štvrťrok 2009 (+ valorizácia) v 
celkovej výške 632,26 € (19 047,47 Sk; kurz 1 € = 30,1260 Sk), čo odôvodnila nasledovne: 
V období od septembra 2008 zaznamenáva pokles tržieb, nakoľko v blízkosti predajného 
stánku vyrástlo viacero veľkých obchodných reťazcov – LIDL, BILLA, KAUFLAND 
a Family centrum, kde sídli aj DM drogéria. V stánku predáva drogériu a školské potreby, 
nakoľko sa stánok nachádza oproti Základnej školy Škultétyho. Papiernický sortiment slúži 
ako vhodný doplnok pre okolité obyvateľstvo. Pri vysokých nákladoch na prevádzku, ako je 
nájomné, údržba stánku, kúrenie a časté poškodzovanie stánku (rozbité okná, vykopnuté 
dvere, ukradnuté mreže a iné), zhoršenej kúpyschopnosti obyvateľstva, ktorá sa viditeľne 
zhoršila od začiatku roka 2008, nezvláda pri sortimente, i keď rôznorodom a stále 
rozširovanom, avšak ide o cenovo nízke položky, pokryť ani režijné náklady. 
 
 

2 



Mestský úrad v Nitre 

Podľa Územného plánu mesta Nitry (ÚPN) schváleného Mestským zastupiteľstvom v Nitre 
uznesením č. 169/03-MZ zo dňa 22.05.2003 a podľa Zmien a doplnkov územného plánu 
mesta Nitry č. 2 (ÚPN) schválených Mestským zastupiteľstvom v Nitre uznesením č. 
921/2008-MZ zo dňa 26.06.2008 a Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta Nitry č. 
3/2003 zo dňa 22.05.2003, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Nitry, sa 
predmetný pozemok nachádza v lokalite funkčne určenej pre vybavenosť a doplnkovo 
bývanie. Z hľadiska priestorového usporiadania je v predmetnej lokalite navrhovaná zástavba 
uličná kompaktná do 6 nadzemných podlaží. 

Neodporúčame odpredaj pozemkov pod jednotlivými predajnými stánkami z hľadiska ich 
dočasného stavebno-technického charakteru. Priestorový regulatív podľa schváleného ÚPN 
mesta Nitry umožňuje výhľadovo riešiť prestavbu lokality na vyššej kvalitatívnej 
a architektonickej úrovni. 

Výbor mestskej časti č. 4 – Klokočina  

vyjadril nesúhlas s odpredajom pozemku pod stánkom. 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre podnikateľskú činnosť a správu majetku 
na riadnom zasadnutí konanom dňa 04.05.2009 uznesením č. 140/2009 odporučila neschváliť 
odpredaj pozemku pod predajným stánkom, ani odpustenie nájomného. 
 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie a rozpočet 
na zasadnutí konanom dňa 04.06.2009 odporučila mestskému zastupiteľstvu neschváliť 
odpustenie nájomného za I. štvrťrok 2009 vo výške 632,26 € Nataši Horniakovej, Škultétyho 
14, Nitra. 
 
Žiadateľka nemá finančné záväzky voči mestu Nitra. 
 
Na základe žiadosti a získaných vyjadrení sme na zasadnutie mestskej rady predložili návrh 
na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Nataša Horniaková) a to 
prerokovať odpredaj časti pozemku parc. č. 7348/1 – ostatná plocha o celkovej výmere 8553 
m2 kat. úz. Nitra, výmeru cca 43 m2 a odpustenie nájomného za I. štvrťrok 2009 v celkovej 
výške 632,26 € (19 047,47 Sk; kurz 1 € = 30,1260 Sk) pre Natašu Horniakovú, Škultétyho 14, 
Nitra. 
 
Mestská rada v Nitre na zasadnutí konanom dňa 09.06.2009 uznesením č. 282/2009-MR 
odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre neschváliť odpredaj časti pozemku parc. č. 
7348/1 – ostatná plocha o celkovej výmere 8553 m2 kat. úz. Nitra, výmeru cca 43 m2 
a odpustenie nájomného za I. štvrťrok 2009 v celkovej výške 632,26 € (19 047,47 Sk; kurz 1 
€ = 30,1260 Sk) Nataši Horniakovej, Škultétyho 14, Nitra. 
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M e s t s k ý  ú r a d  v  N i t r e 
                                                                                                                                                 

 
                                                      V Nitre, dňa 09.06.2009 

                                                                                                      Číslo materiálu: 1456/09 
 
M e s t s k é m u   z a s t u p i t e ľ s t v u 
v   N i t r e  
 
 
K bodu : Návrh na  nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
               (Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra IČO: 35 593 008) 
 
 
 
 
 
Predkladá:                                                                         Návrh na uznesenie:  
Jozef Dvonč                                                                      „na osobitnej strane“  
primátor Mesta Nitry                                                                      
                                                                               
                                                                              
                                                                              
 
Spracovala:                                                                                                                   
Ing. Mária Foltýnová 
referent  majetkoprávneho                               
usporiadania                                                                                           

                        
 
 
Napísala: 
Ing. Mária Foltýnová 
referent  majetkoprávneho                                 
usporiadania     
 
 
       
Prizvať: 
     - 
 
 
                                                                                                        __________________ 
                                                                                                          podpis predkladateľa                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 



Návrh na uznesenie:         
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta  Nitry (Rímskokatolícka cirkev 
Biskupstvo Nitra  IČO: 35 593 008) 
 
s ch v a ľ u j e            
zámenu  pozemkov  časť parcely „E“1638/1- tr. tr. por. o výmere cca 2639 m2  (presnú 
výmeru určí GP) v kat. úz. Chrenová z listu vlastníctva č.2343 Rímskokatolícka cirkev 
Biskupstvo Nitra a parcely v kat. území Nitra a to: 
parc.č.147/23-ost.pl. o výmere    14  m2 
parc.č.147/24-ost.pl. o výmere    40 m2 
parc.č. 147/25-ost.pl.o výmere    23 m2 
parc.č. 147/26-ost.pl.o výmere      7 m2 
parc.č. 147/27-ost.pl.o výmere    16 m2 
parc.č. 147/28-ost.pl.o výmere    48 m2 
parc.č. 147/29-zast.pl.o výmere 103 m2 
parc.č. 147/30-ost.pl.o výmere   127 m2 
z listu vlastníctva č. 3318 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra 
za pozemky: 
v kat. území Nitra : parc. č. 1273 - záhrada o výmere 478 m2 z listu vlastníctva 3681 
vlastníctvo Mesta Nitry a  
v kat. území Zobor : parc. č. 2388/4 - vinica o výmere 342 m2 a parc. č. 2388/7 - vinica 
o výmere 390 m2 z listu vlastníctva 3079 vlastníctvo Mesta Nitry. 
bez ďalšieho finančného vyrovnania 
 
u k l a d á 
vedúcemu oddelenia majetku 
zabezpečiť uzatvorenie zámennej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia. 
 
                                                                                                            T: 30.11.2009 
 
u r č u j e     
stratu účinnosti uznesenia, ak zámenná zmluva nebude uzatvorená v termíne do 
                                                                                                             T:  31.12.2009 
                  
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
(Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, IČO: 35 593 008) 

 
            
                V súlade s ustanovením § 9 zákona č. 138/19991 Zb. o majetku obcí  v znení  
neskorších predpisov a Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitry č. 1/2006 o hospodárení 
s majetkom Mesta Nitry, predkladáme návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve 
Mesta Nitry na základe dohody medzi :  
Rímskokatolíckou cirkvou  Biskupstvo Nitra so sídlom Hradné námestie 7, Nitra IČO: 35 
593 008 a Mestom Nitra o zámene pozemkov vo vlastníctve mesta Nitry za pozemky vo 
vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi biskupstvo Nitra, čím sa vyriešia majetkoprávne vzťahy 
pri výstavbe  mostného prepojenia komunikácií Slančíkovej – Wilsonovo nábrežie cez rieku 
Nitra, kde dochádza k záberu pozemkov vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi v kat. úz. 
Chrenová.  Jedná sa o časť parcely registra „E“ 1638/1 tr. tr. por. o výmere cca 2639 m2  

(presnú výmeru určí GP). 
Taktiež sa zámenou  dorieši záber pozemkov pri dostavbe letného kúpaliska na Sihoti kat. úz. 
Nitra, ktoré sú vo vlastníctve cirkvi. Záber činí 378 m2. 
Požiadavky Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstvo Nitra je na pozemok v kat. úz. Nitra a to: parc. 
č. 1273 – záhrada o výmere 478 m2  a v kat. úz. Zobor parc. č. 2388/4 - vinica o výmere 342 m2 
a parc. č. 2388/7 - vinica o výmere 378 m2. 
Výbor mestskej časti  
 Stanovisko doplníme do Mestského zastupiteľstva 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre podnikateľskú činnosť a správu majetku 
Stanovisko doplníme do Mestského zastupiteľstva                                                                                                                                     
 
Na základe dohody medzi mestom Nitra a Rímskokatolíckou cirkvou predkladáme návrh na 
nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta  Nitry (Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo 
Nitra  IČO: 35 593 008) 
o d p o r ú č a 
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 
s ch v á l i ť            
zámenu  pozemkov  časť parcely „E“1638/1- tr. tr. por. o výmere cca 2639 m2  (presnú 
výmeru určí GP) v kat. úz. Chrenová z listu vlastníctva č.2343 Rímskokatolícka cirkev 
Biskupstvo Nitra a  
parcely v kat. území Nitra a to: 
parc.č.147/23-ost.pl. o výmere    14  m2 
parc.č.147/24-ost.pl. o výmere    40 m2 
parc.č. 147/25-ost.pl.o výmere    23 m2 
parc.č. 147/26-ost.pl.o výmere      7 m2 
parc.č. 147/27-ost.pl.o výmere    16 m2 
parc.č. 147/28-ost.pl.o výmere    48 m2 
parc.č. 147/29-zast.pl.o výmere 103 m2 
parc.č. 147/30-ost.pl.o výmere   127 m2 
z listu vlastníctva č. 3318 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra 
za pozemky: 
v kat. území Nitra : parc. č. 1273 - záhrada o výmere 478 m2 z listu vlastníctva 3681 
vlastníctvo Mesta Nitry a  
v kat. území Zobor : parc. č. 2388/4 - vinica o výmere 342 m2 a parc. č. 2388/7 - vinica 
o výmere 390 m2 z listu vlastníctva 3079 vlastníctvo Mesta Nitry. 
bez ďalšieho finančného vyrovnania 



Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí konanom dňa 09.06.2009 návrh prerokovala 
a odporúča 
schváliť 
zámenu  pozemkov  časť parcely „E“1638/1- tr. tr. por. o výmere cca 2639 m2  (presnú 
výmeru určí GP) v kat. úz. Chrenová z listu vlastníctva č.2343 Rímskokatolícka cirkev 
Biskupstvo Nitra a parcely v kat. území Nitra a to: 
parc.č.147/23-ost.pl. o výmere    14  m2 
parc.č.147/24-ost.pl. o výmere    40 m2 
parc.č. 147/25-ost.pl.o výmere    23 m2 
parc.č. 147/26-ost.pl.o výmere      7 m2 
parc.č. 147/27-ost.pl.o výmere    16 m2 
parc.č. 147/28-ost.pl.o výmere    48 m2 
parc.č. 147/29-zast.pl.o výmere 103 m2 
parc.č. 147/30-ost.pl.o výmere   127 m2 
z listu vlastníctva č. 3318 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra 
za pozemky: 
v kat. území Nitra : parc. č. 1273 - záhrada o výmere 478 m2 z listu vlastníctva 3681 
vlastníctvo Mesta Nitry a  
v kat. území Zobor : parc. č. 2388/4 - vinica o výmere 342 m2 a parc. č. 2388/7 - vinica 
o výmere 390 m2 z listu vlastníctva 3079 vlastníctvo Mesta Nitry. 
bez ďalšieho finančného vyrovnania 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









 
 
 
 
 
 



M e s t s k ý    ú r a d    v    N i t r e 
 
 
 
                                                                                                                    V Nitre, dňa : 10.6.2009 

                                                                                                  Číslo materiálu :  1457/09 
 
Mestskému zastupiteľstvu 
v  Nitre      
 
 
K bodu: Návrh na majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností v kat. území Nitra  

(Priemyselná ul. - prepojovacia komunikácia I/64 Novozámocká 
ul. s cestou III/05137 Dlhá ul. ) 

 
 
Predkladá :                                                                      Návrh na uznesenie :  

      „na osobitnej strane“ 
Jozef Dvonč 
primátor mesta Nitry 
 
 
 
 
Spracovala : 
 
Mária Uhrinová 
referent majetkoprávneho 
usporiadania 
 
 
 
 
Napísala : 
 
Mária Uhrinová 
referent majetkoprávneho 
usporiadania 
 
 
 
 
Prizvať:  
      - 
 

___________________ 
   podpis predkladateľa 

 
 
 



Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 
 
Návrh na  majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností v kat. území Nitra (Priemyselná ul. - 
prepojovacia komunikácia I/64 Novozámocká ul. s cestou III/05137 Dlhá) 
 
s c h v a ľ u j e 
 
1. odkúpenie pozemku v k.ú. Nitra časť o výmere 29 m2 z parc. č. 3981, zapísanej na LV č. 

4274 vo vlastníctve spol. NICHOLTRACKT, s.r.o., Fiľakovská 24, Lučenec, IČO: 
31583466 za cenu 26,56 €/m2 (t.j 800,14 Sk/m2; kurz 1€ = 30,1260Sk) do vlastníctva 
Mesta Nitry 

2. odkúpenie pozemku v k.ú. Nitra časť o výmere 25 m2 z parc. č. 3980/2, zapísanej na LV č. 
4713 vo vlastníctve: Hrnko Jaroslav a Ľubica r. Mesárošová, Popradská 1A, Nitra za cenu 
9,96  €/m2 (t.j 300,- Sk/m2; kurz 1€ = 30,1260Sk) do vlastníctva Mesta Nitry 

3. odkúpenie pozemku v k.ú. Nitra časť o výmere 76 m2 z parc. č. 3968, zapísanej na LV č. 
4735 vo vlastníctve spol. EKVIA s.r.o., Priemyselná 11, Nitra, IČO: 31426085 za cenu 9,96 
€/m2 (t.j 300,- Sk/m2; kurz 1€ = 30,1260Sk) do vlastníctva Mesta Nitry 

 
u k l a d á 
 
vedúcemu oddelenia majetku 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

T: 31.12.2009 
K:MR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh na  majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností v kat. území Nitra 
(Priemyselná ul. - prepojovacia komunikácia I/64 Novozámocká ul. s cestou III/05137 

Dlhá) 
 
   V súlade s ustanovením § 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  
predpisov a Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitry č. 1/2006 o hospodárení 
s majetkom Mesta Nitry, predkladáme návrh na majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností 
v kat. území Nitra.  
 Mesto Nitra je investorom stavby “Prepojenie cesty I/64 Novozámocká s cestou 
III/05137 Dlhá zbernou komunikáciou – 1.etapa“, ktorá v trase na Priemyselnej ul. ide 
súbežne vedľa seba so stavbou rýchlostnej komunikácie „R1 Nitra západ Selenec“, ktorej 
investorom je Národná diaľničná spoločnosť (NDS). Z dôvodu, že v mesiaci júl 2009 je 
v spolupráci s NDS plánovaná prekládka inžinierskych sietí, je nutné urýchlené 
majetkovoprávne usporiadanie dotknutých pozemkov. Uznesením č. 202/2008 –MZ zo dňa 
15.5.2008 bolo schválené majetkovoprávne usporiadanie – výkup podľa GP č. 91/2007 v k.ú. 
Nitra za cenu 9,96 €/m2 (300,-Sk/m2 kurz 1€ = 30,1260Sk). Znalcom Ing. Gustávom 
Hodúlom je v tejto lokalite kúpna cena stanovená na sumu 45,82 €/m2 (t.j. 1380,37 Sk/m2; 
kurz 1 €  = 30,1260 Sk). Zást. spol. Nicholtrackt s.r.o., JUDr. Kulich (parc. č. 3981) s cenou 
nesúhlasil a navrhol odpredaj za cenu 26,56 €/m2. Vzhľadom k tomu, že na ich pozemku je 
plánovaná stavba Pneucentra, požadujú pri výstavbe komunikácie rešpektovať vjazd a výjazd 
podľa projektovej dokumentácie k ich stavbe. Zást. spol. EKVIA s.r.o., JUDr. Kviatkovská 
(parc. č. 3968) s cenou 9,96 €/m2 súhlasí, žiada uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve s tým, že 
ak záber určený geometrickým plánom nebude zastavaný stavbou, vráti sa späť do jej 
vlastníctva. Nakoľko sa v blízkosti cesty nachádzajú stavby, požaduje aby bol vybudovaný 
bariérový plot vo výške   2,2 m. Manželia Hrnkoví (parc. č. 3980/2) s cenou 9,96€/m2 
súhlasia. Pre uskutočnenie zápisu v operáte KN sme museli pôvodný GP č. 91/2007 rozdeliť 
na niekoľko čiastkových geom. plánov (výmera záberov sa nemení).  
Výbor mestskej časti č 1 – Dolné Krškany, Horné Krškany: žiadosť prerokovali dňa 
28.4.2008 a súhlasí s výstavbou a odkúpením častí nehnuteľností. 
Komisia MZ v Nitre pre podnikateľskú činnosť a správu majetku:  na svojom riadnom 
zasadnutí konanom dňa 14.4.2008 uznesením č. 122/2008 odporúča realizáciu výkupov 
nehnuteľností podľa predloženej žiadosti. Na svojom riadnom rokovaní konanom dňa 
9.3.2009s pokračovaním dňa 11.3.2009a 12.3.2009 uznesením č. 65/2009 prerokovala 
predloženú žiadosť a odporúča výkup pozemkov za cenu porovnateľnú s cenou ponúknutou 
NDS, ak je nižšia než cena podľa znaleckého posudku. 
 
Na základe vyjadrení sme predložili na rokovanie MR návrh na majetkovoprávne 
usporiadanie nehnuteľností v kat. území Nitra (Priemyselná ul. - prepojovacia komunikácia 
I/64 Novozámocká ul. s cestou III/05137 Dlhá) a to: 
1. odkúpenie pozemku v k.ú. Nitra časť o výmere 29 m2 z parc. č. 3981, zapísanej na LV č. 

4274 vo vlastníctve spol. NICHOLTRACKT, s.r.o., Fiľakovská 24, Lučenec, IČO: 
31583466 za cenu 26,56 €/m2 (t.j 800,14 Sk/m2; kurz 1€ = 30,1260Sk) do vlastníctva 
Mesta Nitry. 

2. odkúpenie pozemku v k.ú. Nitra časť o výmere 25 m2 z parc. č. 3980/2, zapísanej na LV č. 
4713 vo vlastníctve: Hrnko Jaroslav a Ľubica r. Mesárošová, Popradská 1A, Nitra za cenu 
9,96  €/m2 (t.j 300,- Sk/m2; kurz 1€ = 30,1260Sk) do vlastníctva Mesta Nitry. 

3. odkúpenie pozemku v k.ú. Nitra časť o výmere 76 m2 z parc. č. 3968, zapísanej na LV č. 
4735 vo vlastníctve spol. EKVIA s.r.o., Priemyselná 11, Nitra, IČO: 31426085 za cenu 
9,96 €/m2 (t.j 300,- Sk/m2; kurz 1€ = 30,1260Sk) do vlastníctva Mesta Nitry. 

 



Mestská rada v Nitre: na svojom 47. zasadnutí konanom dňa 9.6.2009 odporučila schváliť: 
1. odkúpenie pozemku v k.ú. Nitra časť o výmere 29 m2 z parc. č. 3981, zapísanej na LV č. 

4274 vo vlastníctve spol. NICHOLTRACKT, s.r.o., Fiľakovská 24, Lučenec, IČO: 
31583466 za cenu 26,56 €/m2 (t.j 800,14 Sk/m2; kurz 1€ = 30,1260Sk) do vlastníctva 
Mesta Nitry. 

2. odkúpenie pozemku v k.ú. Nitra časť o výmere 25 m2 z parc. č. 3980/2, zapísanej na LV č. 
4713 vo vlastníctve: Hrnko Jaroslav a Ľubica r. Mesárošová, Popradská 1A, Nitra za cenu 
9,96  €/m2 (t.j 300,- Sk/m2; kurz 1€ = 30,1260Sk) do vlastníctva Mesta Nitry. 

3. odkúpenie pozemku v k.ú. Nitra časť o výmere 76 m2 z parc. č. 3968, zapísanej na LV č. 
4735 vo vlastníctve spol. EKVIA s.r.o., Priemyselná 11, Nitra, IČO: 31426085 za cenu 
9,96 €/m2 (t.j 300,- Sk/m2; kurz 1€ = 30,1260Sk) do vlastníctva Mesta Nitry. 

 
 
 
 
 
  



M e s t s k ý    ú r a d    v    N i t r e 
 
 
 
                                                                                                   V Nitre, dňa : 10.6.2009 

                                                                                                   Číslo materiálu :  1458/09 
 
Mestskému zastupiteľstvu 
v  Nitre      
 
 
K bodu: Návrh na majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností v kat. území Nitra  

(JUDr. Bognerová - Priemyselná ul. - prepojovacia komunikácia I/64 Novozámocká 
ul. s cestou III/05137 Dlhá ul. ) 

 
 
Predkladá :                                                                      Návrh na uznesenie :  
 
Jozef Dvonč                                                                    „na osobitnej strane“ 
primátor mesta Nitry 
 
 
 
 
Spracovala : 
 
Mária Uhrinová 
referent majetkoprávneho 
usporiadania 
 
 
 
 
Napísala : 
 
Mária Uhrinová 
referent majetkoprávneho 
usporiadania 
 
 
 
 
Prizvať:  
      - 
 

___________________ 
   podpis predkladateľa 

 
 
 



Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 
 
Návrh na  majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností v kat. území Nitra (JUDr. Bognerová -
Priemyselná ul. - prepojovacia komunikácia I/64 Novozámocká ul. s cestou III/05137 Dlhá) 
 
s c h v a ľ u j e  
 
odkúpenie časti o výmere 846 m2 odčlenenej geometrickým plánom z pozemku v k.ú. Nitra:  
a.) „C“ KN parc. č. 3950/1 zastavaná plocha, vedená v podiele ½ na LV č. 5515 vo 
vlastníctve:  
Katarína Lustigová r.Presserová, Jedľová ul. 23, Trenčín v podiele 1/8,  
Zuzana Eichnerová r.Presserová, Odbojárov 452/11, Trenčín v podiele 1/8,  
Eva Dinah Goldová r.Lessnerová, K.K.L.strasse 21, Naharyia, Izrael v podiele 1/8,  
Peter David Lessner, Hamejasadim 38, Zichron Jaakov, Izrael v podiele 1/8  
za cenu 26,56 €/m2 (t.j 800,15 Sk/m2; kurz 1€ = 30,1260Sk) do vlastníctva Mesta Nitry 
 
b.) PK parc. č. 4663 vedená vo vl. č. 2250 vo vlastníctve Maxa Lessnera v podiele ½. Po 
vydaní rozhodnutia Obvodného pozemkového úradu v Nitre vo veci uplatneného reštitučného 
nároku po Maxovi Lessnerovi odkúpi Mesto Nitra podiel od osôb, ktorým bude priznaný 
vlastnícky nárok za cenu 26,56 €/m2 (t.j 800,15 Sk/m2; kurz 1€ = 30,1260Sk). 
 
 
u k l a d á 
 
vedúcemu oddelenia majetku 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

T: 31.12.2009 
K:MR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh na  majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností v kat. území Nitra 
(JUDr. Bognerová - Priemyselná ul. - prepojovacia komunikácia I/64 Novozámocká ul. 

s cestou III/05137 Dlhá ul.) 
 
   V súlade s ustanovením § 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  
predpisov a Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitry č. 1/2006 o hospodárení 
s majetkom Mesta Nitry, predkladáme návrh na majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností 
v kat. území Nitra.  
 Mesto Nitra je investorom stavby “Prepojenie cesty I/64 Novozámocká s cestou 
III/05137 Dlhá zbernou komunikáciou – 1.etapa“, ktorá v trase na Priemyselnej ul. ide 
súbežne vedľa seba so stavbou rýchlostnej komunikácie „R1 Nitra západ Selenec“, ktorej 
investorom je Národná diaľničná spoločnosť (NDS). Z dôvodu, že v mesiaci júl 2009 je 
v spolupráci s NDS plánovaná prekládka inžinierskych sietí, je nutné urýchlené 
majetkovoprávne usporiadanie dotknutých pozemkov. Uznesením č. 202/2008 –MZ zo dňa 
15.5.2008 bolo schválené majetkovoprávne usporiadanie – výkup podľa GP č. 91/2007 v k.ú. 
Nitra za cenu 9,96 €/m2 (300,-Sk/m2 kurz 1€ = 30,1260Sk). Znalcom Ing. Gustávom 
Hodúlom je v tejto lokalite kúpna cena stanovená na sumu 45,82 €/m2 (t.j. 1380,37 Sk/m2; 
kurz 1 €  = 30,1260 Sk). Z pozemku v k.ú. Nitra KN parc. č. 3950/1, LV č. 5515 vo 
vlastníctve: Katarína Lustigová r.Presserová, bytom v Trenčíne, Zuzana Eichnerová r. 
Presserová, bytom v Trenčíne, Eva Dinah Goldová r. Lessnerová, bytom v Izraeli, Peter 
David Lessner, bytom v Izraeli každý v podiele 1/8 bytom v Izraeli bola odčlenená časť 
o výmere 846 m2. Majetkovú podstatu tvorí vo zvyšnom podiele pozemnoknižná parc. č. 4663 
vedená vo vložke č. 2250 vo vlastníctve Maxa Lessnera – konfiškát. Obvodný pozemkový 
úrad v Nitre nám oznámil, že na uvedený podiel je uplatnený reštitučný nárok. V súčasnosti 
žiadosť riešia. Na základe vydaného rozhodnutia bude možné odkúpiť pozemok v celosti. 
Zástupkyňa vlastníkov na základe plnej moci : JUDr.Bognerová, advokátka nám oznámila, že 
jej mandanti nesúhlasia s cenou a navrhujú cenu 26,56 €/m2 (t.j. 800,15 Sk/m2). 
Mestský úrad v Nitre: Podľa požiadaviek Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné 
komunikácie bol z dôvodu dodržania vyhláškou stanoveného oblúka pre odbočenie v tomto 
úseku čiastočne posunutý záber. Pre uskutočnenie zápisu v operáte KN sme museli pôvodný 
GP č. 91/2007 prepracovať. Výmera záberov bude spresnená po jeho obdržaní. 
 
Výbor mestskej časti č 1 – Dolné Krškany, Horné Krškany: žiadosť prerokovali dňa 
28.4.2008 a súhlasí s výstavbou a odkúpením častí nehnuteľností. 
Komisia MZ v Nitre pre podnikateľskú činnosť a správu majetku:  na svojom riadnom 
zasadnutí konanom dňa 14.4.2008 uznesením č. 122/2008 odporúča realizáciu výkupov 
nehnuteľností podľa predloženej žiadosti. Na svojom riadnom rokovaní konanom dňa 
9.3.2009 s pokračovaním dňa 11.3.2009 a 12.3.2009 uznesením č. 65/2009 prerokovala 
predloženú žiadosť a odporúča výkup pozemkov za cenu porovnateľnú s cenou ponúknutou 
NDS, ak je nižšia než cena podľa znaleckého posudku. 
 
Na základe vyjadrení sme predkladložili na rokovanie MR návrh na majetkovoprávne 
usporiadanie nehnuteľností v kat. území Nitra (JUDr. Bognerová - Priemyselná ul. - 
prepojovacia komunikácia I/64 Novozámocká ul. s cestou III/05137 Dlhá) a to: 
odkúpenie časti o výmere 846 m2 odčlenenej geometrickým plánom z pozemku v k.ú. Nitra:  
a.) „C“ KN parc. č. 3950/1 zastavaná plocha, vedená v podiele ½ na LV č. 5515 vo 
vlastníctve:  
Katarína Lustigová r.Presserová, Jedľová ul. 23, Trenčín v podiele 1/8,  
Zuzana Eichnerová r.Presserová, Odbojárov 452/11, Trenčín v podiele 1/8,  
Eva Dinah Goldová r.Lessnerová, K.K.L.strasse 21, Naharyia, Izrael v podiele 1/8,  



Peter David Lessner, Hamejasadim 38, Zichron Jaakov, Izrael v podiele 1/8  
za cenu .......... €/m2 (t.j ........... Sk/m2; kurz 1€ = 30,1260Sk) do vlastníctva Mesta Nitry 
 
b.) PK parc. č. 4663 vedená vo vl. č. 2250 vo vlastníctve Maxa Lessnera v podiele ½. Po 
vydaní rozhodnutia Obvodného pozemkového úradu v Nitre vo veci uplatneného reštitučného 
nároku po Maxovi Lessnerovi odkúpi Mesto Nitra podiel od osôb, ktorým bude priznaný 
vlastnícky nárok za cenu ............€/m2 (t.j ........... Sk/m2; kurz 1€ = 30,1260Sk). 
 
Mestská rada v Nitre:  na svojom 47. zasadnutí konanom dňa 9.6.2009 odporučila schváliť:  
odkúpenie časti o výmere 846 m2 odčlenenej geometrickým plánom z pozemku v k.ú. Nitra:  
a.) „C“ KN parc. č. 3950/1 zastavaná plocha, vedená v podiele ½ na LV č. 5515 vo 
vlastníctve:  
Katarína Lustigová r.Presserová, Jedľová ul. 23, Trenčín v podiele 1/8,  
Zuzana Eichnerová r.Presserová, Odbojárov 452/11, Trenčín v podiele 1/8,  
Eva Dinah Goldová r.Lessnerová, K.K.L.strasse 21, Naharyia, Izrael v podiele 1/8,  
Peter David Lessner, Hamejasadim 38, Zichron Jaakov, Izrael v podiele 1/8  
za cenu 26,56  €/m2 (t.j 800,15 Sk/m2; kurz 1€ = 30,1260Sk) do vlastníctva Mesta Nitry 
 
b.) PK parc. č. 4663 vedená vo vl. č. 2250 vo vlastníctve Maxa Lessnera v podiele ½. Po 
vydaní rozhodnutia Obvodného pozemkového úradu v Nitre vo veci uplatneného reštitučného 
nároku po Maxovi Lessnerovi odkúpi Mesto Nitra podiel od osôb, ktorým bude priznaný 
vlastnícky nárok za cenu 26,56 €/m2 (t.j 800,15 Sk/m2; kurz 1€ = 30,1260Sk). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
                       Mestské zastupiteľstvo v Nitre – útvar hlavného kontrolóra 
 
                                                                                                          
 
 
                                                                                                V Nitre 10.06.2009 

                                                                                                Číslo materiálu: 1459/09 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 
v Nitre 
                                                                                                            
K bodu: 
Správa   o  výsledku   následnej   finančnej  kontroly  platenia    nájomného  obyvateľmi 
nájomných bytov postavených s podporou štátu ( byty na ul. Rýnska, Tokajská a ďalšie) 
 
 
 
 
Predkladá:                                                                       Návrh na uznesenie: 
Ing.František Halmo 
hlavný kontrolór                                                               Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
                                                                                          p r e r o k o v a l o 
 
 
Spracovala:                                                                     Správu o výsledku následnej 
Ing.Beáta Beniková                                                          finančnej kontroly platenia 
referent kontroly                                                               nájomného obyvateľmi nájomných 
                                                                                          bytov postavených s podporou štátu 
                                                                                          (byty na ul. Rýnska, Tokajská a 
                                                                                          ďalšie )  
                                
 
Napísala:                                                                          b e r i e   n a    v e d o m i e 
Ing.Beáta Beniková                                                            
referent kontroly                                                               správu o výsledku kontroly. 
                                                                                           
                                                                                           
 
                                                                                           
Prizvať:  
–– 
 
                                                                                       ....................................................                                                  
                                                                                                  podpis predkladateľa 
     



               Mestské zastupiteľstvo v Nitre – útvar hlavného kontrolóra 
 
 
         
                                                              Správa                                                              
                                                    o výsledku kontroly 
 
                    Na základe plánu  kontrolnej činnosti na I. polrok  2009 a poverenia hlavného 
kontrolóra č.9/2009, vykonala Ing. Beáta Beniková, referent  kontroly  Následnú finančnú 
kontrolu platenia nájomného obyvateľmi nájomných bytov postavených  s podporou 
štátu (byty na ul. Rýnska, Tokajská a ďalšie).   
 
Kontrolované obdobie: rok 2008 
Kontrola bola vykonávaná v čase od: 05.05.2009 –  28.05.2009 
 
Pri kontrole boli preskúmané: 

- zoznamy všetkých nájomníkov v nájomných bytoch 
- zostava predpisov a úhrad nájomného podľa jednotlivých nájomníkov 
- predložený zoznam neplatičov 
- stav nedoplatkov nájomného k 31.12.2008 podľa jednotlivých bytov 
- vnútropodniková smernica č.1/2004 na vymáhanie nájomného 

 
Kontrola bola zameraná:  
Na  dodržiavanie VZN  Mesta  Nitry  č. 4/2001 o podmienkach  prideľovania  a  bývania  
v  bytoch určených  na  nájom  pre obyvateľov  mesta  postavených  s  podporou  štátu,  
podľa §6  Uzatváranie nájomnej zmluvy, odstavec 1 v znení: 
Pre zabezpečenie splácania nájomného a úhrad za prípadne poškodenie bytu budúci nájomca 
v deň podpisu nájomnej zmluvy zaplatí prenajímateľovi finančnú záruku vo výške 10 
mesačných splátok nájomného. Nájomná zmluva sa uzatvára so žiadateľom písomne na dobu 
12 mesiacov, a to aj opakovane, najviac však do doby 3 rokov. Omeškanie s úhradou 
nájomného u služieb spojených s bývaním viac ako 3 mesiace je dôvodom na odstúpenie od 
zmluvy. 
odstavec 5 v znení: 
Nájomný charakter bytov Mesto Nitra zachováva najmenej po dobu 30 rokov. 
Postup vymáhania pohľadávok za nehnuteľnosti v správe spoločnosti, upravuje 
Vnútropodniková smernica, č. 1/2004 v znení dodatku č.1, platná pre obdobie od 1.8.2008. 
Uvedená smernica osobitne rieši danú problematiku pre: 
-byty 
-nebytové priestory 
- poskytované služby 
Článok I. 
Všeobecné ustanovenia 
 Smernica upravuje postup pri vymáhaní pohľadávok (nedoplatkov za byty a NP, ktoré sú v  
správe a  vo vlastníctve  spoločnosti ),  príslušnými  oddeleniami  spoločnosti  Službyt  Nitra 
s.r.o.( ďalej len správca ) 
Článok III. 
Evidencia pohľadávok (nedoplatkov) 
Pohľadávky sú evidované elektronicky. Príslušná referentka zašle poštou dlžníkovi 
upomienku v prípade, ak má neuhradené viac ako 3 nájomné a služby spojené s užívaním 
bytu. Následne je užívateľovi pripísaný na konto poplatok za upomienku vo výške 50,-Sk. 
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Pokiaľ na upomienku dlžník v stanovenej lehote nereaguje, referent interným oznámením 
odstúpi zoznam nájomníkov, ktorí neuhradili nedoplatok právnemu oddeleniu. 
Právne oddelenie 
Príslušný referent právneho oddelenia raz do mesiaca podľa zostavy nedoplatkov na 
komunálnych bytoch sleduje prekročenie 3 mesačného neuhradeného predpisu nájomného 
a služieb spojených s užívaním bytu. V prípadoch ktoré mu boli odstúpené referentom odd. 
nájomného a pokladne zašle nájomníkovi bytu v zmysle § 711 ods.1pís. ) d Občianskeho 
zákonníka výpoveď z nájmu bytu. 
V prípade, že v lehote a za splnenia podmienok vo vyššie uvedenom zákone nájomník 
nedoplatok uhradí, bude mu následne zaslané späť vzatie výpovede z nájmu bytu.  
V prípade, že k uhradeniu nedoplatku v lehote nepríde, po uplynutí zákonnej výpovednej 
lehoty je mu nájom ukončený. Ďalej bude užívateľ bez platnej nájomnej zmluvy vyzvaný na 
vypratanie bytu a uhradenie nedoplatku. 

- v prípade nevypratania bytu je podaná žaloba o vypratanie bytu 
- po vyprataní bytu a konečného vyúčtovania v prípade jeho neuhradenia bude 

spracovaná žaloba a následne bude tento vymáhaný súdnou cestou 
 
Ku kontrole bol predložený zoznam nájomníkov nájomných bytov, ulíc Rýnska, Tokajská 
a Jarabinová. 
Kontrolou bola odkontrolovaná zostava predpisov a úhrad nájomného podľa jednotlivých 
nájomníkov. 
 
Bolo zistené: 
         Celkový nedoplatok na nájomnom k 31.12. 2008 v nájomných bytov predstavoval 
čiastku  1 004 934,58,-Sk. 
 
Tokajská  č. 1 -11 
Preukázaných 23 nedoplatkov v celkovej sume 183 808,-Sk  z toho: 

- do   5 000,-Sk  -  7 nájomníkov 
- do 10 000,- Sk -11 nájomníkov 
- do 20 000,- Sk -  4 nájomníci 
do 40 000,-Sk -   1 nájomník  ( Lauko Jozef, nedoplatok 37.082,-Sk)  

 
Tokajská  č. 22 
Preukázaný 1 nedoplatok (Stojka Jozef, nedoplatok 26 641,-Sk) 
Jarabinova 
Preukázaných 6 nedoplatkov v celkovej sume 88 893,-Sk z toho                                                                

- do 5 000,-Sk    – 2 nájomníci 
- do 10 000,- Sk – 2 nájomníci  
- do 60 000,- Sk – 1 nájomníčka ( Némethová Zuzanna, nedoplatok 62 888,- Sk) 

      -     1 byt je voľný, s nedoplatkom 3 393,-Sk 
Rýnska 1 – 5 
Preukázaných 17 nedoplatkov  v celkovej sume 201 816,-Sk z toho : 

- do   5 000, -Sk   - 4 nájomníci 
- do 10 000,- Sk  -  4 nájomníci 
- do 20 000, -Sk  -  4 nájomníci 
- do 35 000,- Sk  -  3 nájomníci ( Medús Slavomír, nedoplatok 30 332,- Sk, Nagyová 

Margaréta nedoplatok 20 991,-Sk, Bartová Petra, nedoplatok 20 432,-Sk ) 
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Rýnska  7 – 9 
Preukázaných 13 nedoplatkov v celkovej sume 141 255,-Sk z toho: 
      -    do   5 000,- Sk  -  4 nájomníci 
      -    do 10 000,- Sk  -  4 nájomníci 
      -    do 20 000,- Sk  -  3 nájomníci 
      -    do 35 000,- Sk  -  2 nájomníci ( Bédiová Zuzanna, nedoplatok 26 145,-Sk, Hrnčárová 
Ingrid, nedoplatok 32 231,-Sk)   
Rýnska 11 – 13 
Preukázaných 9 nedoplatkov v celkovej sume  62 140,-Sk z toho: 
      -    do    5 000,- Sk   - 3 nájomníci 
      -    do  10 000,- Sk   - 5 nájomníci 
      -    nad 20 000,- Sk  - 1 nájomník ( Matesko Štefan, nedoplatok 20 730,- Sk )   
Rýnska  15 - 21  
Preukázaných 10 nedoplatkov v celkovej sume  87 242,- Sk, z toho: 
 2 byty sú na Rýnskej 15 voľné z nedoplatkom 18 720,- Sk. 
     -    do    5 000,- Sk   -  3 nájomníci 
     -    do  10 000,- Sk  -   8 nájomníci 
     -    do  20 000,- Sk  -   1 nájomníčka ( Holtáková Marcela, nedoplatok 16 871,- Sk ) 
 
Z prekontrolovaného  počtu je  78 nájomníkov, ktorí majú  nedoplatok  na nájomnom. 
Z toho 48 nájomníkov dostane výpoveď z nájmu  podľa Občianskeho zákonníka  § 711  ods.1 
písm. d : 
- ak nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu, najmä tým, že 
nezaplatil nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu za čas dlhší ako tri 
mesiace 
Z prekontrolovaného počtu bolo zaslaných  30 výpovedí  z nájmu  bytu a  27  nájomníkom 
bola výpoveď  zrušená  po úhrade v zákonnej lehote. 
S tromi nájomníkmi boli skončené zmluvy. U skončených zmlúv jednej bola zaslaná výzva na 
uhradenie nedoplatku a odovzdanie bytu ( Jozef Lauko ) a zvyšným dvom budú tieto výzvy 
zaslané v najskoršom termíne, nakoľko v čase posielania výzvy ešte bola lehota na zaplatenie. 
 
Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky.                                                                       
 
    O výsledku kontroly bola spracovaný záznam, dňa 28.05.2009 a 1 výtlačok bol odovzdaný 
Ing. Pavlovi Bielikovi, riaditeľovi Službytu Nitra s.r.o. 
 
      Správa bola prerokovaná v mestskej rade dňa 9.06.2009 bez pripomienok a bolo  prijaté 
uznesenie, ktorým mestská rada odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre zobrať správu 
na vedomie. 



                                                                                                                      mat. č. 1460/09 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre  č.  130/2009 – MZ  zo  dňa  7.5.2009 

 
 

k bodu :   
Diskusia  
 
Kontrola na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 25.6.2009 
 
                                                                         I. 

 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
ukladá 
prednostovi Mestského úradu v Nitre  
vypracovať systém zabezpečenia priebežného odstraňovania závad v zmysle pripomienok 
na mestskom zastupiteľstve  
 
            T: 25.6.2009 
         K: MZ  

 
   

II. 
 P l n e n i e :                

Prepojenosť hlásenia závad  z  mestskej polície na MsÚ je zabezpečená vytvorením 
stránky závady@msunitra.sk . Zodpovedný pracovník mestskej polície týždenne 
v pondelok odošle okruh zistených závad na adresy : primátora, prednostu, vedúceho 
oddelenia komunálnych činností a životného prostredia, riaditeľa MsS, riaditeľa NKS. 
Do 24 hodín podľa druhu a charakteru závady zodpovední navrhnú dátum odstránenia 
závady. MsÚ zadal správcovi ISS riešiť uvedenú problematiku cez špeciálny modul, 
v ktorom by bolo možné sledovanie priebehu odstránenia závady, zodpovednosť 
pracovníkov a kontrolu termínov. Uvedený modul ma byť spracovaný a implementovaný 
do 31.7.2009. Naďalej navrhujeme vytvoriť v kapitole oddelenia komunálnych činností 
a životného prostredia havarijný fond, z ktorého by tieto závady drobného charakteru boli 
hradené. 
   
Uznesenie je splnené. 

 
 
 

                                                                                         Ľubomír Martinka 
                                                                                               prednosta 
                                                                                     Mestského úradu v Nitre 
 

    
      V Nitre dňa  10.6.2009  

 
                                                                                                                                                               Por.č.4 



        SLUŽBYT NITRA ,   s.r.o.  ,  Janka Kráľa   122,     949 01,   N i t r a 
        ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 
 
                                                                               V Nitre 10.6.2009  

                                                                               Číslo materiálu:  1461/09 
 
 
Mestskému zastupiteľstvu     
v Nitre 
 
 
K bodu:  Návrh na odpredaj bytov spoločných častí domu, spoločných                         
                                       zariadení domu a pozemku.  
               –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-   
 
                           
                                                                                                 Návrh na uznesenie 
                                                                                                 Tvorí prílohu č.1 
 
Predkladá: 
 
Ing.Pavol Bielik 
riaditeľ a konateľ Službytu Nitra s.r.o. 
 
Štefan Štefek 
konateľ Službytu Nitra s.r.o. 
 
 
Spracovala: 
Zuzana Windischová  
odd.byt. a nebyt. agendy 
 
Napísala: 
Zuzana Windischová   
 
                                                                                      
                                                                                                                                                     
                                                                         .....................................................       
                                                                                   podpis predkladateľa 



Zoznam domov navrhnutých na odpredaj: 
 
1. Bajkalská 1,3 
2. Cintorínska 2, Štúrova 11-15 
3. Dlhá 50,52,54 
4. Párovská 7,9 
5. Škultétyho 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí konanom dňa 9.6.2009 prerokovala návrh na 
odpredaj bytov spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a pozemku a 
odporučila mestkému zastupiteľstvu schváliť podľa predloženého návrhu..  
Ide o dopredaje bytov v bytových domoch, ktorých materiály boli už schvaľované                    
Ceny domu, ceny za m2 a ceny bytov sú uvedené v tabuľkových prílohách a návrhoch na 
uznesenie. Všetky prílohy sú zoradené podľa zoznamu navrhnutých domov na odpredaj. 
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Návrh na uznesenie                                                                     Príloha č.1                                       
 
Mestské zastupiteľstvo  v Nitre 
 
prerokovalo 
 
1. Návrh na odpredaj bytov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a          

pozemku na ulici Bajkalská 1,3 
2. Návrh na odpredaj bytov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a          

pozemku na ulici Cintorínska 2, Štúrova 11-15 
3. Návrh na odpredaj bytov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a          

pozemku na ulici Dlhá 50-54 
4. Návrh na odpredaj bytov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a          

pozemku na ulici Párovská 7,9 
5. Návrh na odpredaj bytov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a          

pozemku na ulici Škultétyho 3 
 
schvaľuje 
 
1. Bajkalská 1,3 

 
           1. Odpredaj bytu č. 20, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich   sa 

v obytnom dome Bajkalská 3, s.č. 679 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo   844  
Alene a Marcele Cvrkalovým za cenu   735,02 € ( byt  549,48 € + pozemok 185,54 € ) 

               /22 143,20 Sk  ( byt 16 553,60 Sk + pozemok  5 589,60 Sk )/ 
 

2. Cintorínska 2, Štúrova 11-15 
 
           1. Odpredaj bytu č. 08, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich   sa 

v obytnom dome Cintorínska 2, s.č. 1408 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  2124  
Ľubici a Františkovi Kiššovým za cenu 1 506,80 € ( byt 1 057,08 €  + pozemok  449,72 
€)     / 45 393,80 Sk ( byt  31 845,60 Sk + pozemok 13 548,20 Sk)/ 

 
3. Dlhá 50-54 

 
           1. Odpredaj bytu č. 10, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich   sa 

v obytnom dome Dlhá 50, s.č. 857 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo   848  
Milanovi Maťašovskému a Anne Vnučkovej za cenu  324,98 € ( byt  200,21 € + pozemok   
124,77€ )  / 9 790,30 Sk  ( byt  6 031,50 Sk + pozemok  3 758,80 Sk )/ 
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4. Párovská 7,9 
 
           1. Odpredaj bytu č. 16, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich   sa 

v obytnom dome Párovská 7, s.č. 1184 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo   845  
Anne Fulopovej za cenu  632,05 €  ( byt   351,66 € + pozemok   280,39 € )   

               /19 041,10 Sk ( byt  10 594,10 Sk + pozemok  8 447,00 Sk )/ 
 
 
 

5. Škultétyho 3 
 
           1. Odpredaj bytu č. 44, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich   sa 

v obytnom dome Škultétyho 3, s.č. 526 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  7341  
Františkovi Grežovi za cenu   319,94 €  ( byt   274,67 € + pozemok  45,27 € ) 

               /9 638,30 Sk  ( byt  8 274,60 Sk + pozemok  1 363,70 Sk)/ 
 
 
 
 
 
 
 

ukladá   
riaditeľovi Službytu Nitra s.r.o. 
 
                   Zabezpečiť uzatvorenie kúpnych zmlúv do 31.10.2009 
 
určuje, 
že toto uznesenie v príslušných bodoch schvaľovacej časti stráca  
účinnosť, ak nedôjde k uzatvoreniu kúpnych zmlúv do 31.12.2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



M E S T S K Ý     Ú R A D     V     N I T R E 
 
 
 
 
 
       V Nitre dňa  10.6.2009 
 

       Číslo materiálu:  1463/09 
 
 
Mestskému zastupiteľstvu  
v Nitre 
 
 
k bodu:  Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta Nitry na rok 2009 
 
 
 
Predkladá:    Návrh na uznesenie: 
Ľubomír Martinka   Mestské zastupiteľstvo  v Nitre  
prednosta MsÚ      p r e r o k o v a l  o  
     Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte  
     mesta Nitry na rok 2009 
      
Spracovala: 
Ing. Darina Keselyová    
vedúca ekonomického oddelenia s c h v a ľ u j e  
 
     Rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta 
     Nitry na rok 2009 
Napísala:    podľa predloženého návrhu 
Iveta Adamčíková 
referent ekonomického odd. 
 
 
 
Prizvať: 
-  
 
 
 
 
 
 
 
      ............................................................. 
       podpis predkladateľa 
 



Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta  Nitry na rok 2009 
  
 
 
 
Príjmy  ( v eurách ) 
      Schválený Návrh   Upravený 
      rozpočet na úpravu  rozpočet 
 
 
212003  Prenájom priestorov v športo- 
   vých areáloch        0  +   52 300     52 300 
V zmysle uznesenia  MZ 27/2007 nájomné priestorov v športových  areáloch spravovaných 
SŠaRZ sa použije v pomere  30% na rekonštrukcie a opravy, ktoré zabezpečí SŠaRZ a 70 % 
odvedie SŠaRZ mestu, ktoré ich použije ako transfer príslušnému  športovému klubu pre 
zabezpečenie činnosti  mládežníckych a seniorských oddielov (viď. výdavky). 
 
292   Ostatné príjmy   417 640 +  93 300   510 940 
Úhrada pohľadávky od NTS a.s. za vykrytie zriaďovacích výdavkov spoločnosti mestom 
Nitra.  
 
 
Výdavky   ( v eurách ) 
 
 
 
Vnútorná správa 
 
633002  Výpočtová technika     136 960 - 126 830    10 130 
711003  Nákup softwéru            0  +126 830  126 830 
Finančné prostriedky sú potrebné na úhradu nákupu  a upgradu nových modulov. V rozpočte 
boli chybne zaradené na  nákup počítačov. 
 
Mestský sociálny podnik            0  + 46 170  46 170   
610   Mzdy   22 230 
620   odvody    7 770 
633006  Všeobecný mat.   6 320   
633010  Pracovné odevy   3 050  
637001  Školenia, kurzy   1 800 
637014  Stravovanie    2 880 
637015  Poistné         30 
637016  Prídel do soc.fondu      690 
634001  Spotreba PHM      500 
632003  Telekom. služby      900 
Financie MSP navrhujeme vykryť v rámci projektu Solidarita s občanom presunom financií 
z Fondu ekonomickej pomoci. 
 
 
 
                             



Oddelenie majetku 
 
712001  Nákup ubytovne –Majakovského ul.   90 620 -   90 620        0 
Mesto Nitra nebolo úspešné v ponukovom konaní vyhlásenom MO SR na predaj ubytovne 
v priestoroch Zoborských kasární.  
 
 
Oddelenie komunálnych činností a ŽP 
 
635006  Dotvorenie priestoru pred      0  +   9 960     9 960 
   OD TESCO (okrasná deliaca stena ) 
 
 
Oddelenie kultúry a športu 
 
642002  Transfer na zabezpečenie činnosti 
   mládež. a seniorskych oddielov       0  +   52 300  52 300 
Hokejový club Nitra a.s.       9 890     
FC Nitra, a.s.         8 070    
Čermánsky futbalový klub       4 480     
TJ Stavbár       17 580              
Futbalový klub Janíkovce       2 090     
TJ Slovan Nitra Drážovce        2 360     
TJ Slovan Nitra Kynek       2 960     
Šk  Nitra Dolné Krškany          610      
Tenisový areál Chrenová 
TK SPU AX         4 260      
Zdôvodnenie v príjmovej časti.  
 
 
Útvar hlavného architekta 
 
637004  Urb.-arch. súťaž – 

   -  Svätoplukovo námestie   37 170 -    5 060            32 110  
637004  Knižná publikácia – Zborník 
   súťažných návrhov – urb.-arch. 
    súťaže Svätoplukovo námestie     0  +   4 890   4 890 
636001  Nájomné priestorov  - vernisáž 
   k výstave urb.-arch. súťaž 
   Svätoplukovo námestie      0  +      170     170 
Presun finančných prostriedkov bez navýšenia výdavkov.    
637011  Štúdie a posudky 
    Letisko- prevádzkové posúdenie  
   výškového obmedzenia stavieb 
   v sektore 11,v lokalite Zoborských  

  kasární a Nová Chrenová  
  a návrh dodatku k návrhu 
  ochranných pásiem letiska Nitra    0  +    3 980   3 980 

 
 



 
Návrh na rozpočtové oparenie je prekladaný v súvislosti s potrebou zabezpečenia finančných 
prostriedkov na obstaranie:   
- posudku k prehodnoteniu výškového obmedzenia stavieb v leteckom sektore 11, v ktorom  
sú situované kasárne pod Zoborom a lokalita Nová Chrenová. Z dôvodu pripravovanej  
koncepcie prestavby areálu kasární. Útvar hlavného architekta požiadal Letecký úrad SR 
v rámci územného konania o „ochranných pásmach letiska Nitra“ o prehodnotenie povolenej  
výšky výstavby z pôvodných 10 m nad terénom na maximálne možnú výšku zástavby.  
Spracovateľ návrhu ochranných pásiem Nitra, Prof. Ing. Antonín Kazdy, CSc., vyslovil 
predpoklad možnosti zvýšenia povolenej výšky výstavby na 17,5 m. Letecký úrad SR 
podmienil prehodnotenie požadovanej zmeny povolenej výšky predložením vyššie uvedeného 
letecko-prevádzkového posúdenia zo strany žiadateľa- Mesta Nitra.      
 
 
Útvar sociálneho úradu 
 
642026  Fond ekon. pomoci   294 750  -  73 000  221 750 
Finančné prostriedky  navrhujeme presunúť v rámci  Projektu Solidarita s občanom na 
financovanie Mestského sociálneho podniku. 
 
 
Oddelenie výstavby a rozvoja  
 
04.5  Doprava 
716 Prípravná a projektová dokum. 288 000 +   1 010           289 010 
 
          vypustiť akciu: 
 PD 30 parkovacích plôch Stavbárska 8-24       
  

navýšiť akcie: 
 PD Parkovisko Škultétyho 5          
 PD Parkovisko Škultétyho 3  
 
717 Realizácia stavieb a ich  

technického zhodnotenia  3 512 400 -   1 010       3 511 390  
 
 vypustiť akciu:  

Parkovisko na Škultétyho ul. 
na asfalt. ihrisko      
 
navýšiť akcie: 
Parkovisko Škultétyho 5  
Realizácia 30 parkovacích  
plôch Stavbárska 8 – 24  

Návrh rozpočtových presunov vyplýva z požiadaviek VMČ č. 2. 
 
 
 
 
 



635006  Rutinná a štandardná údržba  602 030 +  20 550        622 580 
  
     znížiť akciu: 
   Úpravy MK a chodníkov MČ Mlynárce 
 
   zaradiť akciu: 

  Rozšírenie MK Cintorínska/križovatka Štúrova  
           
 
06.2  Rozvoj obcí 
      

  zaradiť akcie: 
635006  Údržba budov objektov  1 187 950 +  77 180    1 265 130 
  

  Stavebné úpravy priestorov 
  MŠ Orechov Dvor 

  
  Bezbariérové oplotenie Zoborských kasární  

 
717   Realizácia stavieb a ich  
   technického zhodnotenia  8 669 370 + 14 000   8 683 370 
 
   Dotvorenie detského ihriska  
   + oddych. zóny v Mlynárciach 
Požiadavka VMČ č. 5 ( presun z akcie úpravy MK  a chodníkov MČ  Mlynárce). 
 
 
 
 
Navýšenie  príjmov spolu:  + 145 600 € 
 
Navýšenie výdavkov spolu:  +   60 520 €   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Stanovisko Komisie pre financovanie a rozpočet pri MZ 
 
Komisia pre financovanie a rozpočet na svojom zasadnutí dňa 4.6.2009 prerokovala „Návrh 
na rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta Nitry na rok 2009“ a odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu v Nitre  schváliť Rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta Nitry na rok 2009 
podľa predloženého návrhu v pôvodnom znení.   
 
 
Stanovisko Mestskej rady v Nitre 
 
Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí dňa 9.6.2009 prerokovala Návrh na  rozpočtové 
opatrenia v rozpočte mesta Nitry na rok 2009  a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 
schváliť Rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta Nitry na rok 2009 podľa predloženého 
návrhu vrátane nasledovných zmien: 

- vypustiť podpoložku 633005 – Nákup bicyklov  1 500  Eur 
- vypustiť podpoložku 714004 – Nákup nákl. vozidla 25 000 Eur 
- vypustiť podpoložku 634003 – Poistné auto 330  Eur 

Uvedené návrhy mestskej rady   na zmenu sú zapracované v predloženom materiáli.    



M E S T S K Ý    Ú R A D   V   N I T R E 
 
 
 
 

                   Nitra  09.06.2009  

                                           Číslo materiálu: 1466/09 
Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre 
 
 
K bodu 
 

Návrh na vytvorenie Mestského sociálneho podniku 
 
 
 
Predkladá:      Návrh na uznesenie 
Jozef Dvonč                           
primátor mesta Nitry                                                 „na samostatnej strane“ 
   
 
 
 
Spracovali:                                                                 
Naďa Šimová                              
vedúca útvaru sociálneho úradu                                                          
 
Miroslav Ondrejička  
odborný referent ekonomického oddelenia                 
 
Príslušní vedúci zamestnanci                                            
  
 
Napísala: 
Naďa Šimová  
vedúca útvaru sociálneho úradu 
 
 
 
 
Prizvať: 
Dagmar Bojdová, vedúca OKaŠ 
Margita Sládečková, vedúca ÚŠÚ 
Pavol Jakubčin, vedúci OKČaŽP 
Mi loš Hajnovič, náčelník MsP 

 
 
                          ––––––––––––––––––––––––––– 

            podpis predkladateľa 
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Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o  
 
návrh na vytvorenie Mestského sociálneho podniku   
 
s c h v a ľ u j e  
 

1. vytvorenie Mestského sociálneho podniku ako samostatné oddelenie v štruktúre 
Mestského úradu v Nitre, 

2. Podnikateľský plán Mestského sociálneho podniku, 
 
s p l n o m o c ň u j e 
 
primátora mesta Nitry podať žiadosť o priznanie postavenia sociálneho podniku. 
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Mestský sociálny podnik 
 
 

Mesto Nitra vytvára Mestský sociálny podnik v zmysle zákona  č. 5/2004 Z. z. o službách 
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako 
samostatné oddelenie Mestského úradu v Nitre. 
 
Mesto Nitra požiada o priznanie postavenia sociálneho podniku pre samostatné oddelenie, 
ktoré je organizačne začlenené pod priame riadenie prednostu Mestského úradu v Nitre. 
Rozhodujúcim faktorom pri určovaní právnej formy je naplnenie zákonom stanovenej 
podmienky – zamestnať najmenej 30% uchádzačov o zamestnanie z celkového počtu 
zamestnancov sociálneho podniku.  
 
Cieľom Mestského sociálneho podniku je verejnoprospešná činnosť, ktorá je nevyhnutná 
pre potreby obyvateľov mesta a prispieva k rozvoju mesta.  Naplnením sociálneho cieľa tak 
Mestský sociálny podnik vytvorí podmienky a poskytne prácu obyvateľom, ktorí sú evidovaní 
na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre ako uchádzači o zamestnanie. Mestský 
sociálny podnik poskytne zamestnanie uchádzačom o zamestnanie, ktorí budú môcť rozvíjať  
pracovné zručnosti a návyky  a pripraviť sa na uplatnenie na otvorenom trhu práce.  
 
Mesto Nitra podá žiadosť o priznanie postavenia sociálneho podniku pre samostatné 
oddelenie Mestského úradu v Nitre. Žiadosť sa podáva na Ústredie práce, sociálnych vecí 
a rodiny, ktoré vydá rozhodnutie o priznaní postavenia sociálneho podniku na dobu neurčitú. 
Mestský sociálny podnik tak bude zaradený do registra sociálnych podnikov, ktorý vedie 
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Príslušný orgán zruší priznanie postavenia 
sociálneho podniku, ak najmenej 12 mesiacov neplní stanovené podmienky. 
 
Sociálny podnik zapísaný v registri sociálnych podnikov je oprávnený požiadať územne 
príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o poskytnutie príspevku na podporu vytvárania 
a udržania pracovných miest v sociálnom podniku. Príspevok sa poskytuje na základe 
uzatvorenej písomnej dohody dvoch zmluvných strán: územne príslušný úrad práce, 
sociálnych vecí a rodiny a sociálny podnik, kde musí byť jasne deklarovaná  udržateľnosť 
poskytovania príspevku na zamestnávanie a udržanie miest v sociálnom podniku. Počas 
prvých 12 kalendárnych mesiacov sa príspevok poskytuje v maximálnej výške 50% 
z celkovej ceny práce zamestnanca, na podporu zamestnanca ktorého sa príspevok poskytuje. 
Ak sa zamestnanec, na ktorého bol poskytnutý príspevok počas 12 kalendárnych mesiacov, 
neumiestnil na otvorenom trhu práce, úrad poskytuje príspevok na podporu udržania 
pracovného miesta v sociálnom podniku aj po uplynutí 12 kalendárnych mesiacov 
v maximálnej výške 40% z celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona o službách 
zamestnanosti. 
 
Pre rok 2009 je celková cena práce 943,81 € / 1 zamestnanec/ 1 mesiac. 
Od 01.01.2009 do 31.12.2009 je maximálna výška mesačného príspevku na podporu 
vytvárania jedného pracovného miesta v sociálnom podniku 50% z 943,81 €, t. j. 471,91 € / 
14 217,- Sk. 
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Mesto Nitra po splnení  podmienok stanovených podľa § 50b zákona č. 5/2004 Z. z. 
o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov po priznaní  postavenia sociálneho podniku bude povinné:  

 
⇒ zabezpečovať ochranu osobných údajov svojich zamestnancov; 
 
⇒    vytvoriť podmienky na výkon kontroly svojej činnosti a poskytovať informácie    
        a doklady požadované orgánom kontroly;  
 
⇒ oznamovať ústrediu všetky zmeny údajov uvedených v rozhodnutí o priznaní      
       postavenia sociálneho podniku  formou žiadosti o zmenu v rozhodnutí o priznanom    
       postavení sociálneho podniku; 

 
⇒  predkladať ústrediu ročnú správu preukazujúcu plnenie § 50b ods.1 písm. a) až c) :  

- zamestnávať zamestnancov, ktorí pred prijatím do pracovného pomeru boli 
uchádzačmi o zamestnanie v počte, ktorý predstavuje najmenej 30 % 
z celkového počtu  jeho zamestnancov, 

- poskytovať pomoc a podporu zamestnancom, ktorí pred prijatím do 
pracovného pomeru boli uchádzačmi o zamestnanie, nájsť zamestnanie na 
otvorenom trhu práce, 

- najmenej 30 % z finančných prostriedkov získaných z príjmu z predmetu 
činnosti, ktoré zostanú po úhrade  všetkých výdavkov na predmet činnosti za 
príslušné zdaňovacie obdobie podľa daňového priznania, každý rok použiť na 
vytváranie nových pracovných miest alebo na zlepšovanie pracovných 
podmienok. 

 
 

Mestský sociálny podnik predkladá prvú ročnú správu po 12-tich mesiacoch svojej 
činnosti, od dátumu priznania postavenia sociálneho podniku,  do konca nasledujúceho 
mesiaca,  následne raz ročne v termíne do konca  marca aktuálneho roku   za  
predchádzajúci kalendárny rok. 

 
                Ročnú správu bude predkladať Mestský sociálny podnik  vždy za ukončený 
kalendárny rok v určenej  štruktúre.   

     
 
V zmysle § 50b ods.1 písm. c) zákona o službách zamestnanosti  Mestský sociálny 

podnik bude preukazovať v ročnej správe o svojej činnosti skutočnosť, že najmenej 30 %              
z finančných prostriedkov získaných z príjmu z predmetu činnosti, ktoré zostanú po úhrade  
všetkých výdavkov na predmet činnosti za príslušné zdaňovacie obdobie podľa daňového 
priznania, každoročne použije na vytváranie nových pracovných miest alebo na zlepšenie 
pracovných podmienok zamestnancov Mestského sociálneho podniku. 
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Mestský sociálny podnik ako samostatné oddelenie bude priamo riadené prednostom 
Mestského úradu v Nitre, nakoľko činnosť podniku je rôznorodá a je nevyhnutná súčinnosť 
a koordinácia pri plnení činností viacerých oddelení MsÚ v Nitre. V Mestskom sociálnom 
podniku navrhujeme vytvoriť 16 pracovných pozícií: 

- správca multifunkčných ihrísk (5 pracovných pozícií) – tranzitní zamestnanci 
- asistent učiteľa (2 pracovné pozície) - tranzitní zamestnanci 
- prevádzkar Amfiteátra (1 pracovná pozícia) - tranzitný zamestnanec 
- údržbár (1 pracovná pozícia) – tranzitný zamestnanec 
- opatrovateľka (3 pracovné pozície) - tranzitní zamestnanci 
- operatívno-technický pracovník na údržbu verejných priestranstiev (2 pracovné 

pozície) - tranzitní zamestnanci 
- strážca verejného poriadku (2 pracovné pozície) / Alternatíva: 4 pracovné pozície na 

50% pracovný úväzok/ - tranzitní zamestnanci 
 
 
Zamestnanec, ktorý bol pred  prijatím do pracovného pomeru do sociálneho podniku 
uchádzačom o zamestnanie, sa označuje ako tzv. “tranzitný“ zamestnanec umiestnený na 
tranzitnom pracovnom mieste – ide o vytvorené alebo prispôsobené pracovné miesto 
v sociálnom podniku, na ktoré je prijatý do zamestnania uchádzač o zamestnanie. 
 
 
Spolupracovať na výkone činnosti podľa zamerania sociálneho podniku a podnikateľského 
plánu v rámci jednotlivých pracovných pozícií budú aj mestské organizácie. 
 
 
Na výkone predmetu činnosti MSP sa budú personálne a administratívne podieľať ďalší 
zamestnanci MsÚ v Nitre podľa povahy pracovného zamerania. 
 
 
Prílohu tohto materiálu tvorí Podnikateľský plán Mestského sociálneho podniku, ktorý bol 
vypracovaný v súlade s metodickým usmernením Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny 
a ktorý rešpektuje stanovenú osnovu podnikateľského plánu.  
 
 
Návrh materiálu bol v súlade s Čl. 10 Rokovacieho poriadku prerokovaný so zástupcom 
primátora, Ing. Františkom Balážom a pripomienky sú zapracované do návrhu materiálu. 
 
 
Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí dňa 09.06.2009 prerokovala návrh na vytvorenie 
Mestského sociálneho podniku a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre návrh materiálu 
schváliť. Pripomienky Mestskej rady v Nitre sú zapracované v materiáli.  
 
 
 
 



 
MESTO NITRA – MESTSKÝ ÚRAD V NITRE 

________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

MESTSKÝ SOCIÁLNY PODNIK  
  
 
 
 

 
 
 

Podnikateľský plán 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jún 2009 
 



 2 

 
Podnikateľský plán 

 
Mestský sociálny podnik (MSP) 

 
 

 
Ciele a stratégia podnikateľského zámeru  založenia a zabezpečenia vyrovnaného 
hospodárenia MSP:                                                 
  

Mestský sociálny podnik bude prostredníctvom ekonomickej činnosti napĺňať sociálny cieľ 
a obsahový zámer, vytvárať pracovné príležitosti pre uchádzačov o zamestnanie, zlepšovať 
ich zamestnateľnosť podpornými aktivitami v podporovanom pracovnom prostredí a 
poskytovať pomoc pri hľadaní zamestnania na otvorenom trhu práce. MSP bude nasmerovaný 
na prinášanie benefitov v oblasti zamestnanosti, sociálnej súdržnosti a miestneho rozvoja. 

 
Mestský sociálny podnik ako jeden z pilierov projektu „Solidarita s občanom“ bude 
poskytovať a zabezpečovať široké spektrum verejno-prospešných činností pre obyvateľov 
mesta  s cieľom  uspokojovania ich potrieb a riešenia zamestnanosti občanov, ktorí 
v dôsledku hospodárskej krízy prišli o zamestnanie.  
 

Mestský úrad v Nitre vytvorí v rámci svojej organizačnej štruktúry samostatné oddelenie – 
Mestský sociálny podnik s kompetenciou a dokladom oprávňujúcim na podnikanie 
a vykonávanie  predmetu jeho činnosti. MSP ako organizačná zložka MsÚ v Nitre bude viesť 
samostatné hospodárenie, bilanciu príjmov a výdavkov a  raz za rok bude predkladať Ústrediu 
práce, sociálnych vecí a rodiny Ročnú správu o svojej činnosti.   

            
 
Cieľom MSP je vytvárať pracovné príležitosti pre uchádzačov o zamestnanie, ktorí prišli 
o zamestnanie v dôsledku hospodárskej krízy a ktorí si hľadajú pracovné uplatnenie na 
otvorenom trhu práce. V MSP sa od 1.8.2009  vytvorí 16 pracovných miest pre uchádzačov 
o zamestnanie vedených v evidencii Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len 
„ÚPSVaR“) v územnom obvode Nitra. Tento počet bude tvoriť zákonom stanovenú 
podmienku najmenej 30%  z celkového počtu zamestnancov MSP v Nitre (§50b ods. 1 písm. 
a) zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov). Sociálny podnik uzatvorí so svojimi zamestnancami pracovný 
pomer na dobu určitú na 12 kalendárnych mesiacov, v rozsahu najmenej polovice 
ustanoveného týždenného pracovného času. 
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A. Ťažiskový plán – organizačná a ekonomická činnosť 
 
1. Východisková situácia 
 

Analýza aktuálneho vývoja regionálneho trhu práce: 
 

Na základe miestnej príslušnosti eviduje nezamestnaných občanov v meste Nitra, ako 
i v celom okrese Nitra Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre (ďalej len ÚPSVaR). 

V okrese Nitra miera nezamestnanosti oproti roku 2008 narastá (viď Tab. 1). 
V poslednom štvrťroku minulého roka bolo na ÚPSVaR v Nitre evidovaných 4 075 
nezamestnaných, čo tvorilo 4,32% z celkovej miery nezamestnanosti v SR.  Z toho bolo 2 001 
mužov a 2 074 žien. Najvyšší počet evidovaných je v období do 6 mesiacov a nad 48 
mesiacov v dĺžke evidovania nezamestnaných. Počet evidovaných nezamestnaných vzrástol 
v prvom štvrťroku k marcu 2009 na 5 578, okres Nitra sa teda podieľal už 5,74% na celkovej 
miere evidovanej nezamestnanosti. V apríli sa tento počet zvýšil o 283 ľudí, a tým miera 
nezamestnanosti v okrese stúpla na 6,16%.  

Mesto Nitra uznesením mestského zastupiteľstva v Nitre schválilo projekt „Solidarita 
s občanom“, ktorý v rámci svojich piatich základných pilierov počíta s vytvorením MSP 
s cieľom podpory a udržania zamestnania pre uchádzačov o zamestnanie. Mestský sociálny 
podnik bude spolupracovať s ÚPSVaR v Nitre, právnickými osobami, fyzickými osobami 
alebo združením fyzických osôb, ktoré podporujú alebo vykonávajú integráciu 
znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na otvorenom trhu práce. 

 
 
 
Tab. 1 Miera nezamestnanosti v % - okres Nitra 
 
 Počet evidovaných  

U o Z 
Mesto Nitra 

Miera nezamestnanosti  
v % 

Okres Nitra 
1756  

k 31.12.2008 muži 
830 

ženy 
926 

 
4,32 

1925  
Január 2009 muži 

934 
ženy 
991 

 
4,71 

 
2139  

Február 2009 muži 
1083 

ženy 
1056 

 
5,20 

 
2350  

Marec 2009 muži 
1230 

ženy 
1120 

 
5,74 

 
2472  

Apríl 2009 muži 
1280 

ženy 
1192 

 
6,16 

 
 

 
 
 



 5 

2. Profil žiadateľa o priznanie postavenia sociálneho podniku: 
 
Mesto Nitra je samostatný územný samosprávny a správny  celok Slovenskej republiky;  
združuje osoby, ktoré majú na jej  území trvalý pobyt. Mesto Nitra je právnickou osobou, 
ktorá za podmienok  ustanovených zákonom č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov a štatútom samostatne hospodári  s vlastným majetkom, 
vlastnými príjmami a s majetkom vo vlastníctve štátu, ktorý mu bol zverený.  
Mesto pri výkone samosprávy okrem iných činností: 

a) zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu  miestnych komunikácií, verejných 
priestranstiev, mestského cintorína, kultúrnych, športových a ďalších mestských 
zariadení,  kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností mesta, 

b) zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie  s komunálnym odpadom             
a drobným stavebným odpadom, udržiavanie  čistoty v meste, správu a údržbu 
verejnej zelene a verejného  osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových 
vôd,  nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu, 

c) utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života  a práce obyvateľov mesta, 
chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej 
starostlivosti, na  vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú  činnosť, 
telesnú kultúru a šport, 

d) plní úlohy na úseku sociálnej pomoci,  
e) zabezpečuje verejný poriadok v meste; nariadením môže  ustanoviť činnosti, ktorých 

vykonávanie je zakázané alebo  obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste, atď. 
 
Orgánmi Mesta Nitry sú 

a) Mestské zastupiteľstvo v Nitre,  
b) Primátor mesta. 

Primátorom mesta Nitry je Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc.  
 
 
Hlavná náplň činnosti žiadateľa je podľa SK NACE 84.11.0 – Všeobecná verejná správa. 
Činnosť Mestského sociálneho podniku je zameraná na výkon verejnoprospešných činností, 
ktoré sú v originálnej kompetencii mesta. 
 
Spolupracujúcimi subjektmi sú inštitúcie a organizácie z rôznych oblastí života v meste Nitra, 
ktoré podporujú jeho všestranný rozvoj. Subjekty, ktoré budú spolupracovať s Mestským 
sociálnym podnikom a podieľať sa na rozvoji jeho činnosti, sú mestské organizácie 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry.   
 
 
Mestský sociálny podnik bude zriadený ako samostatné oddelenie Mestského úradu v Nitre, 
na jeho chode sa organizačne aj administratívne bude podieľať niekoľko oddelení a útvarov 
patriacich pod riadiacu pôsobnosť prednostu. Táto forma sa nám javí z hľadiska operatívnosti 
a riadenia ako najvýhodnejšia, a to z dôvodu prelínania pracovných náplní navrhovaných 
pozícií s činnosťou jednotlivých oddelení MsÚ, ktoré spadajú pod priamu kompetenciu 
prednostu úradu. 
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3. Marketingová stratégia, produkcia                                                                    
       

Predmetom činnosti Mestského sociálneho podniku je s ohľadom na jeho zameranie 
poskytovať široké spektrum verejno-prospešných činností pre obyvateľov mesta                                  
s cieľom  uspokojovania ich potrieb a riešenia zamestnanosti občanov, ktorí v dôsledku 
hospodárskej krízy prišli o zamestnanie.  
      

Mestský sociálny podnik bude vytvorený ako samostatné oddelenie Mestského úradu 
v Nitre, čo vytvára priestor pre efektívne využitie, koordináciu, riadenie a kontrolu 
jednotlivých pracovných pozícií MSP.  

       
       Mestský úrad v Nitre prostredníctvom schváleného projektu „Solidarita 

s občanom“ vyvíja činnosť v pravidelnom sprístupňovaní informácií o ponúkaných 
pracovných príležitostiach z rôznych zdrojov (ÚPSVaR, právnické osoby, fyzické osoby, 
inštitúcie, atď.). V súlade s koncepciou mediálnych aktivít Mesta sa bude pravidelne 
propagovať činnosť MSP. 

 
      V Mestskom sociálnom podniku navrhujeme vytvoriť služby v prospech zabezpečenia 

úloh mesta Nitry, ktoré vyplynuli z dôkladnej analýzy potrieb pracovných pozícií 
a požiadaviek občanov mesta. Pre zabezpečenie týchto služieb navrhujeme vytvoriť 
nasledovné pracovné pozície:   

• asistent učiteľa v základnej škole 
- cieľ: vytvoriť 2 pracovné pozície na pomoc vo výchovno-vzdelávacom procese na 
základnej škole pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia,  
 
• správca multifunkčných ihrísk   
- cieľ: vytvoriť 5 pracovných pozícií za účelom zabezpečenia prevádzky a jednoduchej 
údržby multifunkčných ihrísk na území mesta, 

 
• prevádzkar Amfiteátra   
- cieľ: vytvoriť 1 pracovnú pozíciu prevádzkára Amfiteátra pre zabezpečenie využitia 
a prevádzku daného objektu,  
 
• údržbár  
- cieľ: vytvoriť 1 pracovnú pozíciu údržbára, ktorý bude vykonávať jednoduché 
údržbárske práce v objekte Amfiteátra, 
 
• opatrovateľka  
- cieľ: vytvoriť 3 pracovné pozície opatrovateliek, ktoré budú zabezpečovať v zmysle 
platnej legislatívy kompletnú starostlivosť v oblasti poskytovania opatrovateľskej služby 
pre občanov mesta,   
 
• operatívno – technický pracovník pre údržbu verejných priestranstiev  
- cieľ: vytvoriť 2 pracovné pozície s cieľom operatívne riešiť havárie a závady rôzneho 
charakteru v oblasti údržby a čistoty verejných priestranstiev, 
 
• strážca verejného poriadku  
- cieľ: vytvoriť 2 pracovné pozície / alternatíva: 4 pracovné pozície na 50% pracovný 

úväzok/, ktorí sa budú spolupodieľať na strážení a dodržiavaní verejného poriadku podľa 
pokynov Mestskej polície v Nitre. 
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4. Organizačné usporiadanie, štruktúra a model riadenia MSP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prednosta 
MsÚ 

Mestský sociálny 
podnik 

Správca multifunkčných 
ihrísk 

5 pracovných pozícií 

Asistent učiteľa 
 

2 pracovné pozície 

Útvar prednostu 
MsÚ 

 

Prevádzkar Amfiteátra 
 

1 pracovná pozícia 

Údržbár 
 

1 pracovná pozícia 

Opatrovateľka 
 

3 pracovné pozície 

Operatívno-technický 
pracovník na údržbu 

verejných priestranstiev 
2 pracovné pozície 

Strážca verejného 
poriadku 

2 pracovné pozície/  
Alternatíva: 4 prac. pozície na 

50% prac. úväzok 

Oddelenie kultúry a športu 

Útvar školského úradu 

Oddelenie kultúry 
a športu 

Oddelenie kultúry                        
a športu 

Útvar sociálneho úradu 

Oddelenie komunálnych 
činností a živ. prostredia 

Mestská polícia v Nitre 
 

Ii  

 
 
 

Správa športových 
a rekreačných 

zariadení 

 
Základná škola 

Správa zariadení 
sociálnych služieb 

 
Mestské služby 
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Na výkone sprievodných, hlavne administratívnych, personálnych, ekonomických 
a mzdových činností MSP sa budú v zmysle pokynov a organizačnej štruktúry podieľať 
jednotliví zamestnanci Mesta Nitry, ktorí majú túto činnosť v pracovnej náplni. 
 
 
 
4.1 Štruktúra pracovných pozícií v MSP 
 
 
Správca multifunkčných ihrísk 
       -   nekvalifikovaná PS / min. základné vzdelanie / 
      -    5 tranzitných miest 

- zmluvná mzda: 507,0 € / 15 273,88 Sk 
 

Pracovná náplň 
- dozerá na prevádzku a čistotu areálu multifunkčného ihriska, 
- podieľa sa na organizovaní športovej činnosti na ihrisku / časové zosúladenie aktivít /, 
- zabezpečuje odomykanie a zamykanie ihriska v súlade so stanoveným prevádzkovým 
časom ihriska, 

- nahlasuje prípadné poškodenia SŠaRZ, zabezpečuje drobné opravy. 
 
 
 
 
Asistent učiteľa 

- kvalifikovaná PS / úplné stredné vzdelanie / 
- 2 tranzitné miesta (ZŠ Krčméryho, ZŠ Novozámocká) 
- zmluvná mzda: 695,0 € / 20 937,57 Sk 
 

           
Pracovná náplň 

- individuálna pomoc žiakom počas vyučovania, 
- individuálna pomoc žiakom po vyučovaní v domácom prostredí, 
- učenie sociálnych a hygienických návykov, 
- organizovanie voľnočasových aktivít a podujatí (vedenie krúžkov), prezentácia na 

verejnosti, 
- zapájanie rodičov detí do spolupráce so školou, organizovanie spoločenských aktivít 

pre deti  v spolupráci s rodičmi , 
- pravidelná návšteva rodiny a komunity, 
- komunikácia so sociálnymi pracovníkmi, 
- komunikácia so širšou sociálnou komunitou, 
- pomoc triednemu učiteľovi pri príprave na vyučovanie, 
- pomoc triednemu učiteľovi pri vyučovaní (podľa požiadaviek učiteľa), 
- pomoc učiteľovi pri vedení dokumentácie, 
- pomoc učiteľovi pri organizovaní práce v triede (podľa vlastného uváženia). 
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Prevádzkar Amfiteátra 
- kvalifikovaná PS / úplné stredné vzdelanie / 
- 1 tranzitné miesto 
- zmluvná mzda: 695,0 € / 20 937,57 Sk 

 
Pracovná náplň 

- koordinuje všetky činnosti súvisiace s plynulou prevádzkou objektu a areálu 
amfiteátra, 

-  domovnícka práca vrátane bežnej údržby objektu (napr. oprava zámok, rôznych 
uzáverov) drobná murárska, stolárska, inštalatérska a záhradnícka práca 
s vykurovaním objektu,  

- zabezpečovanie činností v objekte , ktoré budú spočívať najmä v : 
- sprístupnení budovy vrátane odkódovania bezpečnostnej signalizácie pre 

sprístupnenie priestorov , 
- odovzdaní všetkých priestorov a  vybavenia budovy zamestnancom 

zodpovedným za organizovanie daného podujatia, akcie, resp. podľa uzatvorenej 
dohody na užívanie príslušnými užívateľmi, 

- prevzatí a skontrolovaní priestorov  vrátane exteriéru a interiéru po skončení 
podujatia a zabezpečenie uzamknutia budovy s následným zakódovaním 
bezpečnostnou signalizáciou, 

- sledovaní správnosti faktúr podľa skutočných odberov (elektrina, voda), 
- prípade  vzniknutých porúch nahlasovať kompetentným organizáciám danú 

udalosť  (elektrárne, vodárne) a zabezpečiť preventívne opatrenia, 
- koordinácii s príslušnými útvarmi MsÚ v Nitre, 
- evidencii a výdaji kľúčov subjektom vykonávajúcim činnosť v objekte  
- vedení Denníka o odovzdaní a prevzatí objektu  
- vykonáva pravidelné denné kontroly a práce súvisiace so správou budovy, 

- dodržiava čistotu a riadne uskladňuje inventár budovy, 
- dodržiava bezpečnostné a požiarne predpisy pri manipulácii s príslušným zariadením, 
prístrojmi a inštaláciou, 
- pripravuje a obsluhuje ozvučovaciu, osvetľovaciu  a inú (premietanie) techniku, 
- zabezpečuje rozloženie inventára na potreby jednotlivých podujatí – montáž, demontáž 
pódia, vitrín a iného inventáru (stoličky a pod.), 
- nákup bežného hygienického materiálu, občerstvenia pre účinkujúcich, 
- zabezpečuje nákup interiérového zariadenia a techniky v zmysle schváleného rozpočtu. 

 
 
 
Údržbár  

- nekvalifikovaná PS 
- 1 tranzitné miesto 
- zmluvná mzda: 507 € /15 237,88 Sk 

 
Pracovná náplň 

- zabezpečuje  vykurovanie budovy  počas akcií, 
- v prípade havárie vodoinštalácie, elektriny zabezpečuje preventívne opatrenia 

a podieľa sa na ich odstránení, 
- vykonáva preventívne údržbárske práce, opravuje splachovacie zariadenia WC, 

vodovodných armatúr, dverí, okien, drobné opravy kúrení, kontroluje požiarnu 
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a zabezpečovaciu techniku, zabezpečuje revízie hasiacich prístrojov a hydrantov  
a vykonáva drobné stolárske práce, 

- vykonáva údržbu a opravu spojovacích rozvodov, rozvodov elektrickej a požiarnej 
signalizácie, kontrolu, opravu a výmenu jednotlivých spojovacích celkov, 

- pomáha pri prenášaní a úprave zariadenia  pri jednotlivých akciách, 
 
 
 
Opatrovateľka 

- kvalifikovaná PS / úplné stredoškolské vzdelanie, príp. akreditovaný kurz pre       
opatrovateľky v domácnosti klienta / 

- 3 tranzitné miesta 
- zmluvná mzda: 507,0 € / 15 273,88 Sk 

 
 Pracovná náplň 

- opatrovateľská služba v zariadení sociálnych služieb, v zariadení pre pracovnú 
rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou alebo 
opatrovateľská služba pre imobilných občanov v domácnosti, komplexná starostlivosť 
o ich domácnosť vrátane starostlivosti o donášku bielizne, paliva a pod,  

- Pod vedením vedúcej opatrovateľskej služby vykonáva všetky úkony opatrovateľskej 
služby v domácnostiach opatrovaných imobilných občanov – nevyhnutné životné 
úkony, nevyhnutné práce v domácnosti a formy zabezpečenia kontaktu so 
spoločenským prostredím a to podľa rozhodnutia o poskytovaní opatrovateľskej 
služby. 

- Vedie denné záznamy o vykonaných úkonoch a tieto predkladá vždy posledný deň 
bežného mesiaca vedúcej opatrovateľskej služby. 

- Zodpovedá za správne a včasné vyberanie finančných prostriedkov od opatrovaných 
za poskytnutú opatrovateľskú službu 

- Je povinná ihneď hlásiť vedúcej opatrovateľskej služby všetky zmeny rozhodujúce pre 
trvanie nároku na opatrovateľskú službu, zmenu zdravotného stavu opatrovaného 
občana, nástup na liečenie v lôžkovom zdravotnom zariadení, zmenu bydliska, nástup 
do domova dôchodcov, úmrtie a pod. 

- Je povinná vykonávať opatrovateľskú službu svedomito, zachovávať mlčanlivosť 
o skutočnostiach spojených s výkonom povolania. 

- Dodržiava zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
 

 
 
Operatívno – technický pracovník na údržbu verejných priestranstiev 

- kvalifikovaná PS / stredné vzdelanie – výučný list / 
- 2 tranzitné miesta 
- zmluvná mzda: 507,0 € / 15 273,88 Sk 

 
Pracovná náplň 

- prípravné a pomocné prevádzkové práce a služby pri jarmokoch, trhových 
a kultúrnych akciách organizovaných mestom, 

- operatívne odstraňovanie jednoduchých lokálnych závad zistených na verejných 
priestranstvách a zariadeniach vo vlastníctve, resp. správe a údržbe Mesta Nitry, 

- drobné opravy a údržby mestom spravovaných zariadení a priestranstiev, ktoré nie sú 
zmluvne zabezpečované iným subjektom. 
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Strážca verejného poriadku 

- nekvalifikovaná PS / ukončené základné vzdelanie / 
- 2 tranzitné miesta 
- zmluvná mzda: 507,0 € / 15 273,88 Sk 

 
Pracovná náplň 

- oznamuje páchanie trestných činov, priestupkov a inej protispoločenskej činnosti 
príslušným orgánom, 

- dohliada na čistotu v okolí príbytkov Rómov a zisťujú znečisťovateľov verejných 
priestranstiev, 

- zamedzuje znečisťovaniu okolia príbytkov Rómov pričom pôsobia najmä na mládež, 
- vyhľadáva neoprávnené skládky odpadu v okolí rómskych príbytkov a ich 

zakladateľov, 
- zabraňuje poškodzovaniu hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta Nitra,  fyzických 

a právnických osôb, 
- zisťuje alkoholovú a nealkoholovú toxikomániu mládeže a jednotlivé prípady 

nahlasujú kompetentným MsP alebo MsÚ, 
- vyhľadáva prípady nevhodnej starostlivosti rómskych rodičov o svoje deti, 
- vyhľadáva prípady zneužívania rómskych detí, ich týranie, 
- aktívne vystupuje na ochranu verejného poriadku v zmysle platných právnych 

predpisov, 
- zabezpečuje ochranu majetku mesta, mestskej časti, fyzických a právnických osôb 

pred protiprávnym konaním, 
- v prípade potreby je povinný privolať MsP, Policajný zbor SR, HaZZ, lekársku 

záchrannú službu, havarijnú službu alebo inú zložku, ktorej zásah sa vyžaduje, 
- asistuje bytovému podniku a iným mestským podnikom pri ich činnosti,  
- asistuje pri pátraní po osobách a veciach na základe požiadavky PZ alebo MsP, 
- poskytuje súčinnosť MsP pri deložáciách a inom výkone úradných rozhodnutí, 
- spolupracuje s príslušnými bezpečnostnými silami, hlavne MsP a PZ pri plnení ich 

úloh. 
 

 

 

5. Financie a rozpočet MSP  

 
Plánovaný  rozpočet MSP ako oddelenia MsÚ v Nitre úzko súvisí s dátumom 

priznania postavenia sociálneho podniku na základe právoplatného rozhodnutia Ústredia 
práce, sociálnych vecí a rodiny. Predpokladaný  a reálne možný termín je 1.8.2009 a od tohto 
dátumu je spracovaný návrh rozpočtu MSP.   

 
Rozpočet finančných prostriedkov MSP je naplánovaný na obdobie od 1.8.2009 do 

31.12.2009. Zahrňuje príjmy, výdavky v členení na prevádzkové, mzdové a investície. 
Rozpočet bol vytvorený v súlade s potrebou, náplňou činností a vytvorením jednotlivých 
pracovných pozícií tak, aby obsahovo bol naplnený cieľ činnosti MSP.     

 
 
 



 12 

5.1 Rozpočet  
 
Vzhľadom na konkrétny výkon verejnoprospešných aktivít navrhujeme nasledovnú 

štruktúru a členenie rozpočtu MSP: 
 

   Tab. 2: Rozpočet Mestského sociálneho podniku 
 

 
 

 
v EUR 

 
Poznámky 

 
Príjmy spolu 30 000  
 
 
  príspevky – finančná spoluúčasť    
  ÚPSVaR na podporu vytvorenia    
  a udržania miest v MSP (16 miest) 
 
 

 
 

30 000 
 
 

 
 
- 50% z ceny práce 
 
 
 
 

Výdavky spolu 76 170  
 
 
Bežné výdavky 
- z toho: 
mzdy a odvody  
tranzitní zamestnanci (16) 
materiál  
pracovné odevy a obuv,  
pracovné pomôcky 
bežná prevádzka  
tvorba sociálneho fondu  
stravovanie zamestnancov 
pohonné hmoty 
poistenie 
telekomunikačná technika 
školenia a kurzy 
- tranzitní zamestnanci (16)  

 
 

76 170 
 

60 000 
60 000 
9 370 
3 050 
6 320 
5 000 

690 
2 880 

500 
30 

900 
1 800 
1 800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozdiel príjmov a výdavkov - 46 170  - dopad na rozpočet mesta 

 
 

 

Prehľad výpočtu ceny práce a výšky príspevku z ÚPSVaR pre zamestnancov MSP (Tab. 3) je 
uvedený v prílohe č. 1 tohto Podnikateľského plánu a Sumár plánovaných bežných výdavkov 
na jednotlivých zamestnancov MSP (Tab. 4) tvorí prílohu č. 2. 
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6. Okruh spolupracujúcich subjektov 

 
MSP pri plnení podnikateľského plánu a úloh vyplývajúcich z vytvorených 

pracovných pozícií bude spolupracovať najmä s nasledovnými subjektami: 
 
Mestské služby 
Sídlo: Tehelná 3, Nitra 
IČO:  176 43 848 
Kontaktná osoba: Ing. Ľudovít Janček  
Tel. kontakt: 037/6516 805 
 
Zámer a návrh spolupráce subjektu s MSP:  
- súčinnosť pri jednoduchých údržbárskych prácach a čistote verejných priestranstiev, 
 
 
Nitrianske komunálne služby 
Sídlo: Nábrežie mládeže 87, Nitra 
IČO: 314 36 200 
Kontaktná osoba: Ing. Ladislav Peniažko 
Tel. kontakt: 037/651 62 10 
 
Zámer a návrh spolupráce subjektu s MSP:  
- spolupráca a pomoc pri odbere a zneškodňovanie materiálu z čistenia mesta a odstraňovania 
závad havarijných situácií,  
 
 
Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry 
Sídlo: Kúpeľná 4, Nitra 
IČO: 318 74 568 
Kontaktná osoba: Ing. Miloš Dovičovič 
Tel. kontakt: 037/741 30 75 
 
Zámer a návrh spolupráce subjektu s MSP:  
- spolupráca pri spravovaní a využití multifunkčných ihrísk,  
 
 
Správa zariadení sociálnych služieb 
Sídlo: Baničova12, Nitra 
IČO: 379 66 456 
Kontaktná osoba: Mgr. Janka Moravčíková 
Tel. kontakt: 037/692 55 11 
 
Zámer a návrh spolupráce subjektu s MSP:   
- koordinácia pri zabezpečovaní klientov opatrovateľskej služby v domácom prostredí 
 
Mestská polícia Nitra 
Sídlo: Cintorínska 6, Nitra 
IČO: 00 308 307 
Kontaktná osoba: Ing. Miloš Hajnovič 
Tel. kontakt: 037/69 22 555  
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Zámer a návrh spolupráce subjektu s MSP:    
- spolupráca pri zabezpečovaní priameho výkonu činností strážcov verejného poriadku 
 
 
Základná škola Krčméryho, Nitra 
Sídlo: Krčméryho 20, Nitra 
IČO: 378 65 412 
Kontaktná osoba: PaedDr. Alena Zemková 
Tel. kontakt: 037/6526340 
 
Zámer a návrh spolupráce subjektu s MSP:    
- spolupráca pri vytváraní podmienok  na adaptáciu  detí zo sociálne znevýhodneného 
prostredia do majoritnej spoločnosti 
 
 
Základná škola Novozámocká, Nitra 
Sídlo: Novozámocká 129 , Nitra 
IČO: 378 65 498 
Kontaktná osoba: PaedDr. Peter Zákopčan 
Tel. kontakt: 037/7415211 
 
Zámer a návrh spolupráce subjektu s MSP:    
- spolupráca pri vytváraní podmienok  na adaptáciu  detí zo sociálne znevýhodneného 
prostredia do majoritnej spoločnosti 
 
 
B. Plán opatrení 
 
 
1. Spôsob zabezpečenia podpory a pomoci tranzitným zamestnancom 
 

- Zákonná možnosť sociálneho podniku a aj základné myšlienky projektu Mesta Nitry  
„Solidarita s občanom“ vytvára možnosti pomoci občanom mesta, ktorí potrebujú 
pomoc na prekonanie krízového obdobia v ich živote v dôsledku straty zamestnania.   

 
- V Poradenskom centre zriadeného projektom „Solidarita s občanom“ budú takýmto 

občanom, ktorí sú evidovaní a spĺňajú podmienky zamestnania v MSP, ponúkané 
možnosti uplatnenia sa v navrhovaných pracovných pozíciách. 

 
 
- V prípade kvalitného vykonávania a uplatnenia sa v pracovných pozíciách 

vytvorených v MSP bude možnosť ich zamestnania v rámci organizácií 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry. 

 
- Zamestnanci na pracovných pozíciách v MSP budú mať možnosť zúčastňovať sa na 

rôznych školeniach za účelom prehlbovania a zdokonaľovania pracovných návykov 
a zvyšovania odbornosti pracovných zručností. 
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2. Riziká činnosti MSP a spôsoby ich riadenia 
 

a) nedôvera občanov o ponúkané vytvorené pracovné pozície - z toho dôvodu je dôležitá 
pravidelná propagácia a monitoring občanov, ktorí sú evidovaní ako nezamestnaní 
a majú podobnú prax a vzdelanie s náplňou vytvorených pracovných pozícií, 

 
b) z dôvodu širokého obsahu úloh Mesta Nitry pri zabezpečovaní originálnych 

a prenesených kompetencií meniaca sa potreba a akútnosť služieb - z toho dôvodu je 
potrebné neustále monitorovanie a definovanie prioritných služieb a úloh zo strany 
vedenia mesta, poslancov MZ, odborných pracovníkov MsÚ a organizácií Mesta 
Nitry, 

 
c) nekvalitná a obsahovo nezvládnutá pracovná náplň vo vytvorených pracovných 

pozíciách u vybraných zamestnancov MSP, s čím súvisí možná nízka pracovná 
disciplína a produktivita práce - z toho dôvodu je nevyhnutné venovať pozornosť za 
účasti manažmentu MsÚ dôkladnému vytypovaniu a výberu uchádzačov na pracovné 
pozície v MSP, 

 
 

d) nepostačujúca koordinácia úloh v rámci súčinnosti MSP a spolupracujúcich 
organizácií - z toho dôvodu je dôležité stanoviť priority a zadefinovať zodpovednosť 
jednotlivých vedúcich pracovníkov v úzkej súčinnosti s prednostom MsÚ, 

 
e) nízka efektivita a produktivita činnosti MSP vzhľadom na ekonomiku a obsahovú 

náplň MSP - z toho dôvodu zaviesť pravidelný kontrolný mechanizmus v zmysle 
platných právnych predpisov a dokumentov. 

 
 
 
3. Prognóza vývoja MSP 

Prostredníctvom svojej ekonomickej činnosti bude MSP napĺňať sociálny cieľ 
a obsahový zámer, vytvárať pracovné príležitosti pre uchádzačov o zamestnanie, so 
zameraním na znevýhodnených uchádzačov, zlepšovať ich zamestnateľnosť podpornými 
aktivitami v podpornom pracovnom prostredí, poskytovať pomoc pri hľadaní zamestnania na 
otvorenom trhu práce. MSP bude nasmerovaný na prinášanie benefitov v oblasti 
zamestnanosti, sociálnej súdržnosti a miestneho rozvoja. 

Činnosť MSP po skončení podporného finančného obdobia bude prehodnotená 
s možným cieleným pokračovaním v závislosti od ekonomických možností Mesta Nitry 
a potrieb zabezpečovania vymedzených služieb. Zamestnanci, ktorí počas podporeného 
finančného obdobia preukážu kvalitné plnenie pracovných povinností a možný odborný rast, 
môžu nájsť uplatnenie v niektorých z organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry.  

 

V Nitre, dňa 03.06.2009 



Príloha č . 1

Tab. 3: Preh ľad výpo čtu ceny práce a výšky príspevku z ÚPSVaR pre zamestnancov Mestského sociálneho podniku.

Zmluvná Odvody 34,95% Cena práce Po čet prac. Rozpočet aug.-dec.2009 Príspevok ÚPSVaR

mzda v EUR v EUR v EUR pozícií v EUR 50 % z CP v EUR

Správca multifunkčných ihrísk 507,00 177,20 684,20 5 3 420,98 17 104,91 8 552,46

Asistent učiteľa 695,00 242,90 937,90 2 1 875,81 9 379,03 4 689,51

Prevádzkar Amfiteátra 695,00 242,90 937,90 1 937,90 4 689,51 2 344,76

Údržbár 507,00 177,20 684,20 1 684,20 3 420,98 1 710,49

Opatrovateľka 507,00 177,20 684,20 3 2 052,59 10 262,95 5 131,47

Operat.-tech. pracovník
pre údržbu verej.priestranstiev

Strážca verejného poriadku 507,00 177,20 684,20 2 1 368,39 6 841,97 3 420,98

Spolu 58 541,31 29 270,66
Rozpo čet 60 000,00 30 000,00

Pracovná pozícia Spolu

2 1 368,39507,00 177,20 684,20 6 841,97 3 420,98



Príloha č . 2

Tab. 4: Sumár plánovaných bežných výdavkov na jednotlivých zamestnancov Mestského sociálneho podniku

Číslelné hodnoty sú v EUR. Správca multif. Asistent Prevádzkar Údržbár Opatrovate ľka Operat.-tech.pracov. pre Strážca verejného Rozpočet

ihrísk /5/ u čiteľa /2/ Amfiteátra /1/ /1/ /3/  údržbu verej. priestran. /2/ poriadku (2) spolu

Bežné výdavky spolu 1 870,00 470,00 1 040,00 3 220,00 990,00 7 740,00 840,00 16 170,00

Pracovné odevy a obuv 250,00 0,00 0,00 1 500,00 100,00 1 000,00 200,00 3 050,00
Prac. pomôcky a náradie 220,00 0,00 400,00 1 400,00 100,00 4 000,00 200,00 6 320,00
Tvorba sociálneho fondu 200,00 110,00 60,00 40,00 120,00 80,00 80,00 690,00
Stravovanie 900,00 360,00 180,00 180,00 540,00 360,00 360,00 2 880,00
Pohonné hmoty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
Poistenie 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00
Telekomunika čná technika 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 900,00
Vzdelávanie (školenia, kurzy) 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 1 500,00 0,00 1 800,00



Mestské zastupiteľstvo v Nitre   - útvar hlavného kontrolóra 
 

                     Nitra dňa 10.06.2009 
                                              
                                             Číslo materiálu: 1467/09 

 
Mestskému zastupiteľstvu 
 
v Nitre 

 
 
 

K bodu: 
Návrh plánu kontrolnej č innosti útvaru hlavného kontrolóra MZ na II. polrok 2009 

 
 
 
 

Predkladá:            Návrh na uznesenie: 
Ing. František Halmo      
hlavný kontrolór     Mestské zastupiteľstvo v  Nitre 
 

p r e r o k o v a l o 
 
návrh    plánu   kontrolnej   činnosti 
ÚHK MZ v Nitre na  II. polrok 2009 

Spracoval: 
Ing. František Halmo                s c h v a ľ u j e 
hlavný kontrolór      
                 plán kontrolnej činnosti 

           ÚHK MZ v Nitre na II. polrok 2009. 
 
 
 
Napísala:       
Margita Havránková 
ref. kontroly       
                   
 
 
 
Prizvať: 
---- 

 
 

.............................................................. 
podpis predkladateľa 

 



 

Dôvodová správa 
 
 
 
     V zmysle novely zákona č. 369/2004 Z.z. o obecnom zriadení je úlohou hlavného 
kontrolóra predkladať raz za 6 mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť 
najneskôr 15 dní pred prerokovaním  v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým 
(ods. 1b, § 18f zákona č. 369/2004 Z.z.). Obsah plánu kontrolnej činnosti je definovaný vo 
VZN č. 11/2004 o kontrole v podmienkach mesta Nitry vykonávanej útvarom hlavného 
kontrolóra, a to v ods. 1 § 4, ako: 

a) predmet kontroly  
b) termín vykonania kontroly 
c) kontrolované obdobie. 
 

      Hlavný kontrolór listom požiadal predsedov poslaneckých klubov MZ o predloženie 
návrhov na vykonanie kontroly. Návrhy poslaneckých klubov  boli zapracované do plánu 
kontrolnej činnosti.  
       Návrh  plánu  kontrolnej činnosti bude po rokovaní Mestskej  rady v Nitre  zverejnený na  
úradnej tabuli mesta.  
       Mestská rada v Nitre prerokovala materiál na svojom zasadnutí  konanom dňa  9.06.2009.  
Mestská rada v Nitre odporučila doplniť do plánu kontrolnej činnosti do kontroly uvedenej 
v bode II./1. objekt ubytovne na Hlbokej ul. a objekt býv. ZŠ Vajanského ul. (teraz ZUŠ 
Rosinského). 
       



Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra MZ na II. polrok 2009 
 

 
P.č. Predmet kontroly Termín vykonania 

kontroly 
       Kontrolované obdobie                                         

I. Kontrola plnenia uznesení MZ 
203/2002-MZ, 341/2003-MZ,  57/2007-MZ,  333/2008-MZ, 
367/2008-MZ, 398/2008-MZ, 207/2008-MZ,    75/2009-MZ, 
77/2009-MZ 
   

 
podľa termínov kontroly 

určených MZ 

 
podľa charakteru kontrolovaných 

opatrení 

II. 
 
1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
4. 
 
 
5. 
 
 
6. 
 
 
 

Kontroly 
     
Následná finančná kontrola  vybraných investičných akcií (ZŠ 
Krčméryho, DOS Hollého č. 9,  KD Dražovce, CVČ Domino,   
ubytovňa na Hlbokej ul,  býv.ZŠ Vajanského)   
Kontrola správnosti administratívneho postupu verejných 
obstarávaní  
  
Kontrola nájomných zmlúv uzavretých SZSS Nitra 
  
Kontrola vybavovania žiadostí o prenájom nehnuteľného 
majetku na  MsÚ Nitra 
 
Kontrola plnenia zmlúv uzavretých na základe verejných 
obstarávaní na dodávku údržby verejnej zelene  
 
Evidencia a vybavovanie podnetov orgánov mesta Nitry, 
 resp. obyvateľov Mestskými službami Nitra 

 
            
             IV. štvrťrok  

 
 
            III. štvrťrok  

 
 

III. štvrťrok  
 

            IV. štvrťrok  
 

         
            IV. štvrťrok  

 
            
             III. štvrťrok   

 
          
      rok 2007, 2008, I. polrok 2009 

 
           
             1.07.2008 – 30.06.2009 

 
 

         rok 2008 a I. polrok 2009 
 

rok 2008 
 
 

rok  2009 k dátumu vykonania 
kontroly                   

                         
                        rok 2008 
                    a I. polrok 2009 

 
                    



- 2 - 
 
 
  
7.  
 
8.  
 
 
9.  
 
 
10. 
 
 
 
11. 

 
Následná finančná kontrola ZŠ Fatranská ul.Nitra 
 
Kontrola čerpania dotácií poskytnutých odd. kultúry a športu 
MsÚ so zameraním na kultúru  
 
Kontrola vybavovania sťažností vo vybraných príspevkových, 
príp. rozpočtových organizáciách mesta 
 
Kontrola dodržiavania VZN mesta Nitra č. 6/2005 v znení 
dodatkov  o miestnych daniach  so zameraním na daň 
z nehnuteľností a daň za psa 
 
Následná finančná kontrola v Nitrianskej investičnej s.r.o. Nitra 

 
III. štvrťrok 

 
IV. štvrťrok 

 
 

III. štvrťrok 
 
 

IV. štvrťrok 
 
 
 

IV. štvrťrok 

            
rok 2008 

 
rok 2008 

 
 

rok 2008 
 
 

rok 2008 
 
 
 

rok 2007 a 2008 
 

 



MESTSKÝ ÚRAD V NITRE  
 

Nitra 11.06.2009 
          Číslo materiálu 

          1468/09 
 
 
 
Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre 
 
 
 
 
 
K bodu 
Návrh Dodatku č. 1 Organizačného poriadku Mestského úradu v Nitre 
 
 
 
 
Predkladá:      Návrh na uznesenie 
 
Jozef Dvonč      Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
primátor mesta Nitry      
       prerokovalo 
 
       Návrh Dodatku č. 1 
Spracovali:      Organizačného poriadku Mestského úradu v Nitre 
     
JUDr. Ivana Buranská, zást. prednostu MsÚ  schvaľuje 
a príslušní vedúci zamestnanci 
       Dodatok č. 1 Organizačného poriadku Mestského 
       úradu v Nitre podľa predloženého návrhu 
        
Napísal: 
        
JUDr. Igor Kršiak      
odb. referent (referát právny a VP) 
 
 
 
Prizvať: 
 
/ 
 
 
 
        __________________________  
           predkladateľ 
 
 



 

/Návrh/ 

DODATOK č. 1 
Organizačného poriadku Mestského úradu v Nitre 

 
 
 

Organizačný poriadok Mestského úradu v Nitre schválilo Mestské zastupiteľstvo v Nitre na svojom 
zasadnutí dňa 22.03.2007 uznesením č. 66/2007-MZ. 
 

Dodatkom č. 1 sa Organizačný poriadok Mestského úradu v Nitre zo dňa 30.03.2007 mení a dopĺňa 
nasledovne: 
 
 
1. V časti IV, čl. 6 ods. 6 sa pôvodné znenie uvedené pod „Útvar prednostu MsÚ“ vypúšťa a nahrádza 

sa novým, ktoré znie 
 

„PREDNOSTA MsÚ 
 

• ÚTVAR PREDNOSTU MsÚ 
- referát pre verejné obstarávanie 
- referát hospodárskej prevádzky 
- referát informačných technológií 

 

• MESTSKÝ SOCIÁLNY PODNIK“ 
 
 
2. V časti VI sa za čl. 19 vkladá nový čl. 19a), ktorý vrátane nadpisu znie: 

 
„ čl. 19a) 

MESTSKÝ SOCIÁLNY PODNIK 
Mestský sociálny podnik je samostatnou organizačnou zložkou Mesta Nitry – Mestského úradu 
v Nitre bez právnej subjektivity, patriacou do riadiacej pôsobnosti prednostu MsÚ. 
Jednotlivé úseky Mestského sociálneho podniku vyvíjajú samostatnú a ucelenú činnosť pod 
riadiacou pôsobnosťou prednostu MsÚ. 
Na odbornú koordináciu Mestského sociálneho podniku v zmysle plnenia jeho úloh a výkonu jeho 
činností bude využitá odborná a metodická pomoc odborných útvarov Mesta Nitry (MsÚ) 
a špecializovaných organizácií v zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry. 
 
Pracovné činnosti pod gesciou ÚVARU ŠKOLSKÉHO ÚRADU 
• pre pracovnú pozíciu – asistent učiteľa 
- individuálna pomoc žiakom počas vyučovania 
- individuálna pomoc žiakom po vyučovaní v domácom prostredí 
- učenie sociálnych a hygienických návykov 
- organizovanie voľnočasových aktivít a podujatí (vedenie krúžkov), prezentácia na 

verejnosti 
- zapájanie rodičov detí do spolupráce so školou, organizovanie spoločenských aktivít pre 

deti  v spolupráci s rodičmi  
- pravidelná návšteva rodiny a komunity 
- komunikácia so sociálnymi pracovníkmi 
- komunikácia so širšou sociálnou komunitou 
- pomoc triednemu učiteľovi pri príprave na vyučovanie 
- pomoc triednemu učiteľovi pri vyučovaní (podľa požiadaviek učiteľa) 
- pomoc učiteľovi pri vedení dokumentácie 



 

 
Pracovné činnosti pod gesciou ODDELENIA KULTÚRY A ŠPORTU 
• pre pracovnú pozíciu – prevádzkar Amfiteátra 
- koordinácia činností súvisiacich s plynulou prevádzkou objektov a areálu amfiteátra 
- domovnícka práca vrátane bežnej údržby objektu (napr. oprava zámok, rôznych uzáverov) 

drobná murárska, stolárska, inštalatérska a záhradnícka práca s vykurovaním objektu, 
- zabezpečovanie prevádzkových činností v objekte, 
- sprístupnenie objektu vrátane odkódovania bezpečnostnej signalizácie pre sprístupnenie 

priestorov, 
- odovzdanie všetkých priestorov a  vybavenia budovy zamestnancom zodpovedným za 

organizovanie daného podujatia, akcie, resp. podľa uzatvorenej dohody na užívanie 
príslušnými užívateľmi, 

- prevzatie a skontrolovanie priestorov vrátane exteriéru a interiéru po skončení podujatia 
a zabezpečenie uzamknutia budovy s následným zakódovaním bezpečnostnou 
signalizáciou, 

- sledovanie správnosti faktúr podľa skutočných odberov (elektrina, voda), 
- v prípade vzniknutých porúch nahlasovať kompetentným organizáciám danú udalosť 

(elektrárne, vodárne) a zabezpečiť preventívne opatrenia a pri odstraňovaní týchto porúch 
byť prítomný, 

- koordinácia s príslušnými útvarmi MsÚ v Nitre (odd. kultúry a športu, NISYS) 
- evidencia a výdaj kľúčov subjektom vykonávajúcim činnosť v objekte 
- vedenie Denníka o odovzdaní a prevzatí objektu, 
- vykonávanie pravidelných denných kontrol a práce súvisiace so správou objektu, 
- dodržiavanie a dozor nad čistotou objektu a riadnym uskladnením inventáru objektu, 
- dodržiavanie bezpečnostných a požiarnych predpisov pri manipulácii s príslušným 

zariadením, prístrojmi a inštaláciou, 
- príprava a obsluha ozvučovacej, osvetľovacej a inej techniky, 
- zabezpečovanie rozloženie inventára na potreby jednotlivých podujatí – montáž, demontáž 

pódia, vitrín a iného inventáru (stoličky a pod.), 
- nákup bežného hygienického materiálu, občerstvenia pre účinkujúcich, 
- zabezpečenie a nákup interiérového zariadenia a techniky v zmysle schváleného rozpočtu, 
- výkon údržbárskych prác 

• pre pracovnú pozíciu – správca multifunkčných ihrísk 
- dozor nad prevádzkou a čistotou areálu multifunkčného ihriska, 
- účasť na organizovaní športovej činnosti na ihrisku / časové zosúladenie aktivít /, 
- zabezpečenie odomykania a zamykania ihriska v súlade so stanoveným prevádzkovým 

časom ihriska, 
- oznamovanie prípadných poškodení SŠaRZ, 
- zabezpečenie drobných opráv 

• pre pracovnú pozíciu – údržbár 
- zabezpečovanie vykurovania objektu (budovy) počas akcií, 
- v prípade havárie vodoinštalácie, elektriny zabezpečovanie preventívnych opatrení a účasť 

na ich odstránení, 
- vykonávanie preventívnych údržbárskych prác, opravy vodoinštalačných zariadení, 

vodovodných armatúr, dverí, okien, drobné opravy kúrení, kontrola požiarnej 
a zabezpečovacej techniky, zabezpečovanie revízií hasiacich prístrojov a hydrantov  
a výkon drobných stolárskych prác, 

- výkon údržby a opráv spojovacích rozvodov, rozvodov elektrickej a požiarnej signalizácie, 
kontrola, opravy a výmeny jednotlivých spojovacích celkov, 

- pomocné práce pri prenášaní a úprave zariadenia pri jednotlivých akciách 
 



 

Pracovné činnosti pod gesciou ÚTVARU SOCIÁLNEHO ÚRADU 
• pre pracovnú pozíciu – opatrovateľka 
- výkon opatrovateľskej služby v zariadení sociálnych služieb, v zariadení pre pracovnú 

rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou alebo 
opatrovateľská služba pre imobilných občanov v domácnosti, komplexná starostlivosť o ich 
domácnosť vrátane starostlivosti o donášku bielizne, paliva a pod,  

- pod vedením vedúcej opatrovateľskej služby výkon všetkých úkonov opatrovateľskej 
služby v domácnostiach opatrovaných imobilných občanov – nevyhnutné životné úkony, 
nevyhnutné práce v domácnosti a formy zabezpečenia kontaktu so spoločenským 
prostredím a to podľa rozhodnutia o poskytovaní opatrovateľskej služby. 

- vedenie denných záznamov o vykonaných úkonoch a ich predkladanie vždy posledný deň 
bežného mesiaca vedúcej opatrovateľskej služby. 

- zodpovednosť za správne a včasné vyberanie finančných prostriedkov od opatrovaných za 
poskytnutú opatrovateľskú službu 

- oznamovanie vedúcej opatrovateľskej služby zmeny rozhodujúce pre trvanie nároku na 
opatrovateľskú službu, zmenu zdravotného stavu opatrovaného občana, nástup na liečenie 
v lôžkovom zdravotnom zariadení, zmenu bydliska, nástup do domova dôchodcov, úmrtie 
a pod. 

- vykonávanie opatrovateľskej služby podľa platnej legislatívy, zachovávanie mlčanlivosti 
o skutočnostiach spojených s výkonom práce 

- dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
 

Pracovné činnosti pod gesciou ODDELENIA KOMUNÁLNYCH ČINNOSTÍ 
A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
• pre pracovnú pozíciu – operatívno-technický pracovník pre údržbu verejných priestranstiev 
- prípravné a pomocné prevádzkové práce a služby pri jarmokoch, trhových a kultúrnych 

akciách poriadaných mestom. 
- operatívne odstraňovanie jednoduchých lokálnych závad zistených na verejných 

priestranstvách a zariadeniach vo vlastníctve, resp. správe a údržbe Mesta Nitry. 
- drobné opravy a údržby mestom spravovaných zariadení a priestranstiev, ktoré nie sú 

zmluvne zabezpečované iným subjektom. 
 

Pracovné činnosti pod gesciou MESTSKEJ POLÍCIE V NITRE 
• pre pracovnú pozíciu – strážca verejného poriadku  
- dohľad nad výskytov trestnej a inej protispoločenskej činnosti v záujme jej predchádzaniu 
- ochrana majetku mesta, MČ, fyzických a právnických osôb pred poškodením, zničením 

alebo odcudzením. 
- dohľad v ranných hodinách počas školského vyučovania nad dochádzkou školopovinnej 

mládeže do ZŠ v predmetnej MČ, pri zistení prípadov „záškoláctva“ informovanie 
kompetentných pracovníkov MÚ alebo MsP za účelom realizácie opatrení na vykonanie 
nápravy 

- operatívne poskytovanie asistencie rôznym subjektom a organizáciám (napr. MsP, 
UPSVaR, SPP, HAZZSR, a pod.) pri výkone servisných prác, opráv, kontrol, atď. 

- kontrola dodržiavania verejného poriadku, čistoty a hygieny na verejných priestranstvách a 
iných verejne prístupných miestach 

- informovanie MsP o vzniku nových  nelegálnych obydlí, nelegálneho odberu elektrickej 
energie a iných médií  

- kontrola  nad dodržiavaním  nočného  pokoja, občianskeho spolunažívania a verejného 
poriadku 

- dozor nad prevenciou krádeží s dôrazom na krádeže motorových vozidiel, vecí z nich, 
súčiastok, iných vecí, okrádanie obyvateľov na verejných priestranstvách, vlámania do 
objektov patriacich mestu, MČ alebo fyzickým a právnickým osobám 



 

- pomoc a tvorba lepších podmienok pre rýchly a účinný zásah príslušníkov MsP a PZ pri 
zabezpečovaní ochrany verejného poriadku a zadržaní páchateľov priestupkov resp. 
trestných činov 

- oznamovanie páchania trestných činov, priestupkov a inej protispoločenskej činnosti 
príslušným orgánom, 

- dohľad nad čistotou v okolí príbytkov Rómov a zisťovanie znečisťovateľov verejných 
priestranstiev, 

- zamedzovanie znečisťovaniu okolia príbytkov Rómov pričom pôsobia najmä na mládež, 
- vyhľadávanie neoprávnených skládok odpadu v okolí rómskych príbytkov a ich 

zakladateľov, 
- zabraňovať poškodzovaniu hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta Nitra,  fyzických 

a právnických osôb, 
- zisťovať alkoholovú a nealkoholovú toxikomániu mládeže a jednotlivé prípady nahlasovať 

kompetentným zamestnancom MsP alebo MsÚ, 
- vyhľadávanie prípadov nevhodnej starostlivosti rómskych rodičov o svoje deti a 

zneužívania rómskych detí alebo iné ich týranie, 
- zabezpečovať a v odôvodnených prípadoch povolať MsP, Policajný zbor SR, HaZZ, 

lekársku záchrannú službu, havarijnú službu alebo inú zložku, ktorej zásah sa vyžaduje, 
- asistencia bytovému podniku a iným mestským podnikom pri ich činnosti,  
- asistencia pri pátraní po osobách a veciach na základe požiadavky PZ alebo MsP, 
- poskytovanie súčinnosti MsP pri deložáciách a inom výkone úradných rozhodnutí, 
- spolupráca s príslušnými bezpečnostnými silami, hlavne MsP a PZ pri plnení ich úloh. 

 
 

V prípade zriadenia alebo vytvorenia nového pracovného miesta podľa čl. 6 ods. 9 tohto 
organizačného poriadku bude opis pracovných činností (pracovná náplň) určená pracovnou 
zmluvou.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tento Dodatok č. 1 Organizačného poriadku Mestského úradu v Nitre bol schválený na zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa ........................... uznesením č. ...................... a nadobúda účinnosť 
01.08.2009. 
 
 
 
  V Nitre dňa  
 
 
 
 
 
              Jozef Dvonč 
        primátor mesta Nitry 
 
 



 

 
Dôvodová správa 

 
 
 

Návrh Dodatku č. 1 Organizačného poriadku Mestského úradu v Nitre bol spracovaný z dôvodu 
zriadenia novej organizačnej zložky MsÚ – „Mestského sociálneho podniku“. 
 
 

Mestský sociálny podnik sa vytvára v zmysle zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako samostatná organizačná zložka 
Mestského úradu v Nitre. 
 

Cieľom Mestského sociálneho podniku je verejnoprospešná činnosť, ktorá je nevyhnutná pre 
potreby obyvateľov mesta a prispieva k rozvoju mesta. Naplnením sociálneho cieľa tak Mestský sociálny 
podnik vytvorí podmienky a poskytne prácu obyvateľom, ktorí sú evidovaní na Úrade práce, sociálnych 
vecí a rodiny v Nitre ako uchádzači o zamestnanie. Mestský sociálny podnik poskytne prechodné 
zamestnanie, v ktorom rozvíjajú svoje pracovné zručnosti a návyky a pripravujú sa na uplatnenie na 
otvorenom trhu práce. 
 

Mestský sociálny podnik bude prostredníctvom ekonomickej činnosti napĺňať sociálny cieľ, 
vytvárať pracovné príležitosti pre uchádzačov o zamestnanie, zlepšovať ich zamestnateľnosť podpornými 
aktivitami v podporovanom pracovnom prostredí a poskytovať pomoc pri hľadaní zamestnania na 
otvorenom trhu práce. MSP bude nasmerovaný na prinášanie benefitov v oblasti zamestnanosti, sociálnej 
súdržnosti a miestneho rozvoja. 
 
 

Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí dňa 09.06.2009 prerokovala návrh Dodatku č. 1 
Organizačného poriadku Mestského úradu v Nitre a odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre tento 
dodatok schváliť. 
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/Návrh/ 

DODATOK č. 3 
Poriadku odmeňovania Mesta Nitry 

 
 

Poriadok odmeňovania Mesta Nitry schválilo Mestské zastupiteľstvo v Nitre na svojom zasadnutí 
dňa 28.08.2008 uznesením č. 282/2008-MZ. 
 
 

Dodatkom č. 3 sa Poriadok odmeňovania Mesta Nitry zo dňa 28.08.2008 mení a dopĺňa nasledovne: 
 
 
1. V § 1 ods. 3 písm. b) sa za pôvodné znenie dopĺňa znenie „ vrátane zamestnancov mesta 

s pracovným zaradením v samostatnej organizačnej zložke Mesta Nitry, MsÚ – „Mestský 
sociálny podnik“.  

 
 
2. V § 2 ods. 1 písm. e) sa za pôvodné znenie dopĺňa znenie „ vrátane zamestnancov mesta 

s pracovným zaradením v samostatnej organizačnej zložke Mesta Nitry, MsÚ – „Mestský 
sociálny podnik“.  

 
 
3. Za § 14 sa dopĺňa nový § 14a), ktorý vrátane nadpisu znie: 

„ § 14a) 
Charakteristika vykonávaných prác a určenie výšky základnej zložky mzdy 
zamestnancov s pracovným zaradením na MsÚ – „Mestský sociálny podnik“ 

 
1. Charakteristika stupňov náročnosti pracovných miest: 

 
Stupeň 

 

 
Charakteristika vykonávaných prác 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

 
Pracovné činnosti s prevahou fyzickej práce 

Charakteristika: 
a) Pomocné, prípravné alebo manipulačné práce podľa presných postupov a pokynov 

s prevahou fyzickej práce s bežnou fyzickou námahou alebo bežnou zmyslovou záťažou 
b) Samostatné a ucelené obslužné alebo rutinné práce podľa daných postupov alebo 

prevádzkových režimov, alebo výkon jednouchých administratívnych prác, jednoduchých 
a opakovaných hospodársko-správnych alebo prevádzkovo technických prác, alebo výkon 
samostatných menej zložitých obslužných osobných prác s požiadavkou voľby správneho 
postupu s prevahou fyzickej práce 

c) Práce pod a) a b) vyžadujúce pravidelnú koordináciu a spoluprácu s organizačnými 
útvarmi zamestnávateľa aj útvarmi (organizáciami) mimo vlastného zamestnávateľa a so 
zodpovednosťou za výsledky práce s dôsledkami aj pre organizačné útvary aj mimo 
vlastného zamestnávateľa. 

Pracovné miesto:  
Najmä: upratovačka, údržbár, operatívno-technický pracovník na údržbu verejných 
priestranstiev, správca multifunkčných ihrísk, „strážca“ verejného poriadku, opatrovateľka 
Minimálne kvalifika čné predpoklady vzdelanie: 
Neustanovuje sa alebo stredné vzdelanie 
Osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

 
Pracovné činnosti s prevahou duševnej práce 

Charakteristika: 
a) Samostatné obslužné a rutinné práce podľa rámcových pokynov alebo zabezpečovanie 

časti zverenej odbornej agendy vyžadujúce koordinovanie činností v rámci organizačného 
alebo pracovného útvaru, vrátane vykonávania administratívnych prác alebo opakovaných 
odborných hospodársko-správnych prác, ekonomických prác alebo technických prác 

b) Samostatné a ucelené odborné práce s požiadavkou voľby správneho postupu alebo 
samostatné zabezpečenie menej zložitých odborných a zverených agend alebo výkon 
čiastkových koncepčných, systémových a metodických prác podľa metodických pokynov 
alebo vnútorných predpisov zamestnávateľa, prípadne podľa všeobecne záväzných 
právnych predpisov 

c) Práce pod a) a b) vyžadujúce pravidelnú koordináciu a spoluprácu s organizačnými 
útvarmi zamestnávateľa aj útvarmi (organizáciami) mimo vlastného zamestnávateľa a so 
zodpovednosťou za výsledky práce s dôsledkami aj pre organizačné útvary aj mimo 
vlastného zamestnávateľa 

Pracovné miesto: 
Najmä: asistent učiteľa (pedagogického zamestnanca), prevádzkar stavebného objektu 
s technickým vybavením (napr. amfiteáter) 
Minimálne kvalifika čné predpoklady vzdelanie: 
Neustanovuje sa alebo úplné stredné vzdelanie 
Osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom. 
 

 
2. Rozpätie základnej zložky mzdy zamestnanca s pracovným zaradením na MsÚ – „Mestský sociálny 

podnik“ podľa stupňa náročnosti práce príslušného pracovného miesta: 
 

 

Stupeň 
 

 

Rozpätie koeficientu základnej zložky mzdy 
 

 

1. 
 

 

0,40 – 0,70 
 

 

2. 
 

 

0,50 – 0,96 
 

 
3. Zamestnávateľ môže v odôvodnenom prípade písomne dohodnúť so zamestnancom s pracovným 

zaradením na MsÚ – „Mestský sociálny podnik“, že vo výške mzdy bude zohľadnená prípadná práca 
nadčas, najviac však v úhrne 150 hodín ročne. V týchto prípadoch zamestnancovi za prácu nadčas 
nepatrí mzda vrátane mzdového zvýhodnenia za prácu nadčas a nemôže za túto dobu čerpať náhradné 
voľno.“ 

 
 
 

Tento Dodatok č. 3 Poriadku odmeňovania Mesta Nitry bol schválený na zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva v Nitre dňa ....................... uznesením č. ...................... a nadobúda účinnosť 01.08.2009. 
 
 
 V Nitre dňa  
 
 
 
              Jozef Dvonč 
        primátor mesta Nitry 



 

 
Dôvodová správa 

 
 
 

Návrh Dodatku č. 3 Poriadku odmeňovania Mesta Nitry bol spracovaný z dôvodu zriadenia novej 
organizačnej zložky MsÚ – „Mestského sociálneho podniku“. 
 
 

Mestský sociálny podnik sa vytvára v zmysle zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako samostatná organizačná zložka 
Mestského úradu v Nitre. 
 

Mestský sociálny podnik bude prostredníctvom ekonomickej činnosti napĺňať sociálny cieľ, 
vytvárať pracovné príležitosti pre uchádzačov o zamestnanie, zlepšovať ich zamestnateľnosť podpornými 
aktivitami v podporovanom pracovnom prostredí a poskytovať pomoc pri hľadaní zamestnania na 
otvorenom trhu práce. MSP bude nasmerovaný na prinášanie benefitov v oblasti zamestnanosti, sociálnej 
súdržnosti a miestneho rozvoja. 
 
 

Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí dňa 09.06.2009 prerokovala návrh Dodatku č. 3 Poriadku 
odmeňovania Mesta Nitry a odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre tento dodatok schváliť. 
 
 
 



M e s t s k ý    ú r a d     v     N i t r e 
 
 
        V Nitre 10.06.2009 

        Číslo materiálu:  1470/09 
 

Mestskému zastupiteľstvu 

v Nitre 

 
 
K bodu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry  
              (bývalá Materská škola na Špitálskej ul. 1 v Nitre)  
 
                 
Predkladá:                                                            Návrh na uznesenie: 
 
 
Jozef Dvonč                                                             „na osobitnej strane“  
primátor                                
Mesta Nitry       
                               
                                                              
Spracovala:                                          

 
                                      

Mária Tužinská                             
referent nakladania  
s majetkom        
                                                             
                                                           
Napísala:               
                                                   
 
Mária Tužinská                
referent  nakladania 
s majetkom 

                
       

Prizvať: -          
 

                     
 
 
              
                                                 –––––––––––––––––––             

                  podpis predkladateľa 
 



 
N á v r h    n a    u z n e s e n i e : 
                           
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (bývalá Materská škola na 
Špitálskej ul. 1 v Nitre) 
 
s c h v a ľ u j e  
odpredaj nehnuteľností v katastrálnom území Nitra a to stavby súpisné číslo 557 - materská     
škola na parc. č. 2905, parc. č. 2905 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 160 m2, parc.     
č. 2906 -  zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 25 m2 a parc. č. 2907 – zastavaná plocha a     
nádvorie o výmere 1090 m2 pre spoločnosť KARDIOCENTRUM  NITRA,  s.  r.  o.,  Fraňa     
Mojtu 35, Nitra, IČO: 36 562 882 za cenu 182 567  € (t. j. 5,5 mil. Sk; kurz 1 € = 30,1260 Sk) 
+ DPH 
 
u k l a d á  
vedúcemu oddelenia majetku 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej  zmluvy  s  podmienkou  úhrady  kúpnej  ceny  po  vystavení  
faktúry 
     
         T: 31.12.2009 
                    K: MR 
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Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta  Nitry (bývalá Materská 
škola na Špitálskej ul. 1 v Nitre) 
 
V súlade s § 15 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 1/2006 o hospodárení 
s majetkom mesta Nitry predkladáme návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve 
mesta Nitry (bývalá Materská škola na Špitálskej ul. 1  Nitre). 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre na zasadnutí konanom dňa 19.03.2009 prerokovalo návrh 
Koncepcie zlepšenia stavu, správy a nakladania s mestským nehnuteľným majetkom a 
uznesením č. 42/2009-MZ schválilo v bode 2. návrh jednotlivých nehnuteľností na zaradenie 
medzi dubiózny majetok mesta. Sem patrí i stavba bývalej Materskej školy Špitálska 1 
v Nitre. 
KARDIOCENTRUM NITRA, s. r. o., Fraň a Mojtu 35, Nitra, 
nájomca  tejto stavby listom zo dňa 28.08.2008 požiadal o odkúpenie nehnuteľností v majetku 
Mesta Nitry, ku ktorým má užívacie právo na základe Zmluvy o nájme č. j. 486/2007/OM zo 
dňa 30.05.2007 v znení dodatku č. 1. Ide o nehnuteľnosti v katastrálnom území Nitra zapísané 
na liste vlastníctva č. 3681, vlastník Mesto Nitra a to: 
- stavbu súpisné číslo 557 na parc. č.  2905 – materská škola 
- pozemok parc. č. 2905 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 160 m2  
- pozemok parc. č. 2906  – zastavaná   plocha   a   nádvorie  o  výmere  25  m2,  na  ktorom  sa  
  nachádza  stavba  bez  súpisného  čísla – bývalá  kočikáreň,  nezapísaná  na  liste  vlastníctva   
  č. 3681 
- pozemok parc. č. 2907 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1090 m2. 
 
Mesto Nitra prenajalo predmetné nehnuteľnosti nájomcovi citovanou zmluvou o nájme na 
dobu určitú, 10 rokov odo dňa 30.05.2007 v znení dodatku č. 1 za účelom využitia pre 
poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v oblasti kardiovaskulárnych ochorení. Nájomné 
bolo stanovené vo výške 49,79 €/m2/rok (1 500,--Sk/m2/rok; kurz 1 € = 30,1260 Sk) plochy 
zastavanej stavbou bývalej materskej školy, t. j. 7 966,54 € (240 000,--Sk/rok; kurz 1 € = 
30,1260 Sk) + úhrada energií a ostatných nákladov spojených s užívaním prenajatých 
nehnuteľností v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 342/2007-MZ zo dňa 
11.10.2007. 
 
Nehnuteľnosti tvoriace predmet zmluvy sú od 01.01.2008 zverené na výkon správy Službytu 
Nitra, s. r. o. 
  
Žiadosť odôvodňuje skutočnosťou, že prenajatý objekt potrebuje rozsiahlu investíciu na 
rekonštrukciu a jej prispôsobenie na prevádzku zdravotníckeho zariadenia. Kúpnu cenu 
navrhuje v zmysle znaleckého posudku.  
Podľa znaleckého posudku č. 5/2009 zo dňa 03.06.2009  je všeobecná hodnota nehnuteľností 
stanovená sumou 154 134,78 € (4 639 404,--Sk; kurz 1 € = 30,1260 Sk), z toho  
- materská škola na parc. č. 2905                                              56 568,92 € (1 704 195,28 Sk) 
- kočikáreň  na parc. č. 2906                                                        2 964,92 € (     89 321,18 Sk) 
- pozemky parc. č. 2905, 2906 a 2907                                       91 359,45 € (2 752 294,79 Sk) 
   t. j. 71,65 €/m2 (2 158,53 Sk/m2) 
- vonkajšie úpravy (vodovodná prípojka, vodomerná šachta, 
   kanalizačná prípojka, spevnené plochy, betónové schody)       1 324,57 € (     39 904,-- Sk)     
- ploty                                                  1 916,92€ (      57 749,13 Sk). 
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Žiadateľ v priestoroch bývalej Materskej školy Špitálska 1 v Nitre plánuje umiestniť časť 
ambulantnej zložky pre pacientov so závažnými ochoreniami kardiovaskulárneho systému 
a doplňujúcu časť zariadenia, ktoré bude slúžiť pre primárnu a sekundárnu prevenciu 
a informovanosť pacientov. Pri plnej prevádzke je predpoklad, že  priestory na Špitálskej 1 
v Nitre navštívi denne 60 – 90 pacientov. KARDIOCENTRUM NITRA s. r. o. bude 
charakterom svojej práce a kádrom zdravotníckych pracovníkov patriť medzi špičkové 
zariadenia porovnateľné s podobnými zariadeniami v Európskej únii. Poloha budovy bývalej 
MŠ Špitálska je mimoriadne výhodná pre pacientov, ktorí budú dochádzať z regiónu VÚC 
Nitra, v blízkosti autobusovej a železničnej stanice, pričom ide zväčša o starších občanov 
trpiacich závažnými ochoreniami kardiovaskulárneho systému. Poloha je výhodná i pre chod 
ambulancií v blízkosti nemocnice. Lôžkové zariadenie a časť ambulantných priestorov budú 
umiestnené v priestoroch Fakultnej nemocnice Nitra.   
 
Budova bývalej MŠ Špitálska je nepravidelného 16-uholníkového pôdorysu, samostatne 
stojaca, prízemná, čiastočne podpivničená, s využitým podkrovím, situovaná na pozemku 
parc. č. 2905 kat. úz. Nitra. Bola postavená v roku 1932. Pozostáva z jedného podzemného 
podlažia – pivnice, z jedného nadzemného podlažia – prízemia a z podkrovia. V podzemnom 
podlaží sú dve skladové miestnosti, dve šatne, kotolňa a schodiskový priestor. Na prízemí je 
predsieň, chodba, tri miestnosti používané ako herne, umyváreň, kuchyňa, komora, WC 
a schodiskový priestor. V podkroví je spálňa, chodba, miestnosť riaditeľky, umyváreň, WC 
a schodiskový priestor. Zvyšok pôdorysnej plochy tvorí povalový priestor. 
 
Mestský úrad v Nitre 
Zámer využitia budovy (poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v oblasti 
kardiovaskulárnych ochorení) je v súlade s platným Územným plánom mesta Nitry a voči 
predmetnému odpredaju nemá námietky. 
 
Výbor mestskej časti č. 2 – Staré mesto 
na zasadnutí konanom dňa 11.05.2009 prerokoval žiadosť spoločnosti KARDIOCENTRUM 
NITRA o odkúpenie  prenajatých nehnuteľností. 
V čase zasadnutia boli VMČ poskytnuté údaje zo znaleckého posudku č. 9/2006 zo dňa 
10.07.2006,  kde  bola  všeobecná  hodnota  nehnuteľností   stanovená   sumou   146 825,86  €  
( 4 423 275,96 Sk; kurz 1 € = 30,1260 Sk). VMČ neodporúča odpredaj nehnuteľností podľa 
znaleckého posudku, cena je nízka na takú výhodnú lokalitu, kde už len pozemok má omnoho 
vyššiu cenu a preto žiada vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž.  
 
Uznesenie Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre podnikateľskú činnosť 
a správu majetku  
predložíme na rokovanie mestského zastupiteľstva. 
 
Žiadateľ nemá žiadne záväzky voči Mestu Nitra. 
 
Na základe žiadosti KARDIOCENTRA NITRA s. r . o. a získaných vyjadrení sme na 
zasadnutie mestskej rady predložili návrh  na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve 
Mesta Nitry (bývalá Materská škola na Špitálskej ul. 1 v Nitre) a to prerokovať odpredaj 
nehnuteľností v alternatívach:  
 
 

4 
 



I. alternatíva 
odpredaj nehnuteľností v katastrálnom území Nitra a to stavby súpisné číslo 557 - materská     
škola na parc. č. 2905, parc. č. 2905 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 160 m2, parc.     
č. 2906 -  zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 25 m2 a parc. č. 2907 – zastavaná plocha a     
nádvorie o výmere 1090 m2 pre spoločnosť KARDIOCENTRUM  NITRA,  s.  r.  o.,  Fraňa     
Mojtu 35, Nitra, IČO: 36 562 882 za cenu ..............€ ( ...... Sk; kurz 1 € = 30,1260 Sk) + DPH 
II. alternatíva 
vypísanie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností uvedených v bode 1. 
 
Mestská rada v Nitre na zasadnutí konanom dňa 09.06.2009 uznesením č. 285/2009-MR 
odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť odpredaj nehnuteľností v katastrálnom 
území Nitra a to stavby súpisné číslo 557 - materská škola na parc. č. 2905, parc. č. 2905 – 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 160 m2, parc. č. 2906 -  zastavaná plocha a nádvorie  
o výmere 25 m2 a parc. č. 2907 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1090 m2 pre 
spoločnosť KARDIOCENTRUM  NITRA,  s.  r.  o.,  Fraňa  Mojtu 35, Nitra, IČO: 36 562 882 
za cenu 182 567 € (t. j. 5,5 mil. Sk; kurz 1 € = 30,1260 Sk) + DPH. 
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M  E  S T  S  K Ý      Ú  R  A D     V     N I T  R  E 
 

 
 

                                                                                              V Nitre dňa 9/6/2009  

                                                    Číslo materiálu:1471/09  
 
 
Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre 
 
 
k bodu:            
Žiadosť Základnej školy kniežaťa Pribinu, A. Šulgana 1, Nitra o zaradenie  Školského 
strediska záujmovej činnosti pri Základnej škole kniežaťa Pribinu, A. Šulgana 1, Nitra 
do siete škôl 
 
 
 
 
Predkladá: 
Jozef Dvonč 
primátor   
mesta Nitry 
 
Spracovala: 
Mgr. Margita Sládečková 
vedúca ÚŠkÚ 
 
 
Napísala: 
PaedDr. Tatiana Vaňová 
referentka odborných činností 
 
 
Prizvať: 
Mgr. Annu Kuklovú 
riaditeľku Základnej školy 
kniežaťa Pribinu, A. Šulgana 1, 
Nitra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
p r e r o k o v a l o 
Žiadosť Základnej školy kniežaťa Pribinu, 
A. Šulgana 1, Nitra o zaradenie Školského 
strediska záujmovej činnosti pri Základnej 
škole kniežaťa Pribinu, A. Šulgana 1, Nitra 
do siete škôl 
s ú h l a s í 
so  zaradením  Školského strediska 
záujmovej činnosti pri Základnej škole 
kniežaťa Pribinu, A. Šulgana 1, Nitra  
do siete škôl 
u k l a d á 
vedúcej ÚŠkÚ 
zaslať na MŠ SR návrh na zaradenie 
Školského strediska záujmovej činnosti pri 
Základnej škole kniežaťa Pribinu, A. 
Šulgana 1, Nitra do siete škôl 
 
T:       30.6.2009 
 
 
 
 
...................................................... 
           podpis predkladateľa



 
                                                                      Návrh  
                  na zaradenie Školského strediska záujmovej činnosti pri Základnej škole  
                              kniežaťa Pribinu, A. Šulgana 1, Nitra do siete škôl 
                 

 
       V zmysle § 16 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade 
so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky č. 389/2007 MŠ SR, ktorou sa dopĺňa vyhláška 
MŠaV SR č.351/1994 Z. z. o školských strediskách záujmovej činnosti v znení vyhlášky č. 
28/2005 Z. z. predkladáme návrh  na zaradenie Školského strediska záujmovej činnosti pri 
Základnej škole kniežaťa Pribinu, A. Šulgana 1, Nitra do siete škôl od 1.9.2009. Škola je 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry, v prípade kladného vyjadrenia Mestského 
zastupiteľstva  v Nitre predloží zriaďovateľ Ministerstvu školstva Slovenskej republiky 
žiadosť o jeho zaradenie do siete a po zaradení následne vydá zriaďovaciu listinu školského 
strediska záujmovej činnosti. 
 

 
 

Dôvodová správa 
 
          V zmysle § 16 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade 
so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky č. 389/2007 MŠ SR, ktorou sa dopĺňa vyhláška 
MŠaV SR č.351/1994 Z. z. o školských strediskách záujmovej činnosti v znení vyhlášky č. 
28/2005 Z. z. na požiadanie riaditeľa školy predkladá zriaďovateľ školy Ministerstvu školstva 
Slovenskej republiky žiadosť  o zaradenie školského strediska záujmovej činnosti do siete 
škôl. 
 
          Základná škola kniežaťa Pribinu, A. Šulgana 1, Nitra  požiadala listom zo dňa 
21.4.2009 zriaďovateľa Mesto Nitra o vyjadrenie k žiadosti na zaradenie Školského strediska 
záujmovej činnosti pri Základnej škole kniežaťa Pribinu, A. Šulgana1, Nitra do siete škôl od 
1.9.2009. Uvádza záujem žiakov školy o šport, zapájanie sa žiakov do športových súťaží, 
organizovanie športových podujatí na úrovni okresu a kraja. 
      Význam zriadenia strediska záujmovej činnosti  škola odôvodňuje:  
- vplyv na aktivity a regeneráciu síl vo voľnom čase žiakov, dôraz na zdravý životný štýl  

rozvojom pohybových aktivít 
- personálne obsadenie strediska kvalifikovanými zamestnancami v oblasti výchovy 

a športu  detí a mládeže 
- vhodné priestorové podmienky na vykonávanie športových aktivít  - telocvičňa, 

multifunkčné ihrisko s dvoma volejbalovými ihriskami, posilňovňa 
- výhodná poloha školy v centre mesta dostupná širokej verejnosti aj z blízkeho okolia. 
 
 
       Riaditeľka Základnej školy kniežaťa Pribinu, A. Šulgana 1, Nitra predložila dňa 2.6.2009 
všetky podklady potrebné k žiadosti o zaradenie školského strediska záujmovej činnosti do 
siete podľa § 16 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 



       Mestská rada v Nitre na svojom  47. zasadnutí dňa 9.6.2009 prerokovala žiadosť 
Základnej školy kniežaťa Pribinu, A. Šulgana 1, Nitra o zaradenie Školského strediska 
záujmovej činnosti pri Základnej škole kniežaťa Pribinu, A. Šulgana 1, Nitra do siete škôl 
a odporučila Mestskému zastupiteľstvu v  Nitre schváliť žiadosť Základnej školy kniežaťa 
Pribinu, A. Šulgana 1, Nitra o zaradenie Školského strediska záujmovej činnosti pri Základnej 
škole kniežaťa Pribinu, A. Šulgana 1, Nitra do siete škôl.  
 

 
 
 

 
       Komisia pre školstvo a mládež Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa 10.6.2009 
prerokovala žiadosť Základnej školy kniežaťa Pribinu, A. Šulgana 1, Nitra o zaradenie 
Školského strediska záujmovej činnosti pri Základnej škole kniežaťa Pribinu, A. Šulgana 1, 
Nitra do siete škôl a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť návrh na zaradenie 
Školského strediska záujmovej činnosti pri Základnej škole kniežaťa Pribinu, A. Šulgana 1, 
Nitra do siete škôl. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



MESTSKÝ  ÚRAD V NITRE  
 
 
 

 V Nitre dňa 10. 06. 2009 
 
 Číslo materiálu: 1472/09 
 

 
Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre 
 
 
K bodu: Návrh na vstup mesta Nitry do Nitrianskeho regionálneho združenia obcí ZMOS     
              so sídlom vo veľkom Cetíne 
 
 
Predkladá:     Návrh na uznesenie: 
Jozef Dvonč                Mestské zastupiteľstvo v Nitre  
primátor mesta Nitry    p r e r o k o v a l o 

   návrh na vstup mesta Nitry do Nitrianskeho 
    regionálneho združenia obcí – ZMOS so sídlom 
    vo Veľkom Cetíne     

  s c h v a ľ u j e 
Spracovala:     vstup mesta Nitry do Nitrianskeho  
Ing. Andrea Trojanovičová   regionálneho združenia obcí – ZMOS  
odborný referent                                             
referátu organizačného   u k l a d á 
      vedúcej ekonomického oddelenia 

pripraviť návrh rozpočtového opatrenia  
v  rozpočte mesta Nitry na r. 2009 na úhradu 

      členského príspevku 
                               T: 25. 07. 2009 

Napísala:               K: MR 
Ing. Andrea Trojanovičová  
odborný referent   
referátu organizačného 
 
 
 
Prizvať:  
     - 

  
 
 ––––––––––––––––––––––––––– 

                      podpis predkladateľa 
 
 
 



Návrh na vstup mesta Nitry do Nitrianskeho regionálneho združenia obcí - ZMOS 
so sídlom vo Veľkom Cetíne 

 
 
 
Predkladám návrh na vstup mesta Nitry do Nitrianskeho regionálneho združenia obcí – 
ZMOS so sídlom vo Veľkom  Cetíne. 
 
 Primátorovi mesta  Nitry bol doručený list od predsedu NRZ – ZMOS, v ktorom  žiada 
o zváženie vstupu mesta Nitry do vyššie uvedeného združenia, za účelom zvýšenia dôležitosti 
a spolupatričnosti nitrianskeho regiónu v radoch členov celoslovenského združenia miest 
a obcí ZMOS. Predmet činnosti a ciele združenia sú bližšie opísané v čl. III. Stanov 
Nitrianskeho regionálneho združenia obcí – ZMOS, ktoré tvoria prílohu tohto materiálu. 
 
 V zmysle § 20, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších 
zmien a doplnkov môžu obce spolupracovať na základe zmluvy o zriadení združenia obcí,  
pričom spolupráca sa riadi zásadami zákonnosti, vzájomnej výhodnosti a v súlade s potrebami 
obyvateľov obcí. 
 
 Členstvo v združení vzniká na základe písomnej prihlášky schválenej mestským 
zastupiteľstvom a zaregistrovanej v sídle združenia. Člena združenia zastupuje štatutárny 
zástupca - primátor, pričom môže primátor túto svoju kompetenciu písomne delegovať         
na poslanca mestského zastupiteľstva.    
 
 
 V zmysle stanov povinnosťou členských obcí je platiť členské príspevky do 31. marca 
príslušného roku.  
Výška členského príspevku je pre mestá nad 10 000 obyvateľov 50% štandardného členského 
príspevku, ktorý je vo výške 0,03 € (viď. uznesenie NRZ-ZMOS zo dňa 16. 04. 2009, ktoré je 
súčasťou prílohy tohto materiálu). 
 
Ku dňu  4. 06. 2009 malo mesto Nitra  82 878 obyvateľov. Z toho vyplýva, že pri tomto počte 
obyvateľov je výška členského príspevku 1375,52 €. 
 

 
Dôvodová správa 

 
 Mesto Nitra je členom Združenia ZMOS od 1. 07. 2007. V súčasnosti nás požiadal 
predseda NRZ – ZMOS Ing. František Mészáros o vstup mesta Nitry do NRZ – ZMOS. 
Regionálne združenia sú evidované ako základné budovacie prvky Združenia miest a obcí 
Slovenska, ktoré sa podieľajú na presadzovaní takých programov, ktoré umožnia ekonomickú 
progresivitu daného regiónu. 
 
 Mestská rada na svojom 47. zasadnutí (riadnej) mestskej rady konanej dňa 9. júna 
2009 prerokovala mat. č. 1472/09 „Návrh na vstup mesta Nitry do Nitrianskeho regionálneho 
združenia obcí – ZMOS so sídlom vo Veľkom Cetíne“ a odporučila mestskému zastupiteľstvu 
uzn. č. 251/2009-MR  súhlasiť so vstupom mesta do Nitrianskeho  regionálneho združenia 
obcí – ZMOS so sídlom vo Veľkom Cetíne. 
 

 



M e s t s k ý    ú r a d     v     N i t r e 
 
 
        V Nitre 10.06.2009 

        Číslo materiálu:  1474/09 
 

Mestskému zastupiteľstvu 

v Nitre 

 
 
K bodu: Návrh na zámenu nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Nitry (Kupecká 16 v Nitre)  
 
                 
Predkladá:                                                            Návrh na uznesenie: 
 
 
Jozef Dvonč                                                           „na osobitnej strane“            
primátor mesta Nitry                     
              
                                                      
Spracovala:                                   

                               
                                 

Mária Tužinská                        
referent nakladania                         
s majetkom                                    
                                                               
                                                            
Napísala:                     
                                                      
                                                     
Mária Tužinská                      
referent  nakladania                        
s majetkom           
                                              

                     
Prizvať: -             
                                                       
                                                                                                                 
           

                    
                     
                             
                                                                                            
                                                                        _________________ 

                  podpis predkladateľa 
 



 
N á v r h    n  a     u z n e s e n i e: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
     
p r e r o k o v a l o 
návrh na zámenu nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Nitry (Kupecká 16 v Nitre) 
 
s c h v a ľ u j e  
- zámenu nehnuteľností domu  súp. č. 1357  na  parc.  č. 1322/1  a  pozemku  parc.  č.   1322/1   
   – zastavané  plochy  a  nádvoria  o  výmere  595 m2 kat.   úz.   Nitra   vo  vlastníctve   Mesta   
   Nitry za stavbu bez súpisného čísla  na  pozemku  parc.  č.  7810,  pozemku  parc.  č. 7810 –  
   zastavané plochy  a  nádvoria  o  výmere  271  m2, stavbu bez  súpisného čísla  na  pozemku   
   parc. č. 7805/23  a   pozemku parc. č. 7805/23  – zastavané plochy a nádvoria o výmere 111  
   m2, pozemku  parc. č. 7811/11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 723 m2  a pozemku  
   parc.  č.  7805/29   –  zastavané  plochy  a  nádvoria  o   výmere  434  m2  kat.  úz.  Nitra  vo  
   vlastníctve   vlastníctve   Ing.   Norberta  Bödöra,  Pri  Strelnici  29, Nitrianske  Hrnčiarovce  
   s doplatkom rozdielu v cene zamieňaných nehnuteľností , t.j. ............ €  (.... Sk;  kurz  1  € =  
   30,1260 Sk)   s tým, že zámena sa uskutoční po zápise stavby na pozemku parc. č. 7805/23  
   kat. úz. Nitra do katastra nehnuteľností 
 
- zverenie stavby bez súpisného čísla  na  pozemku  parc.  č. 7810,  pozemku  parc.  č.  7810 –  
   zastavané plochy  a  nádvoria  o výmere  271  m2,  stavby  bez  súpisného  čísla na pozemku    
   parc. č. 7805/23  a  pozemku  parc.  č.  7805/23  –  zastavané  plochy  a  nádvoria  o  výmere  
   111 m2,  pozemku  parc.   č.   7811/11  –  zastavané  plochy  a  nádvoria  o  výmere  723  m2   
   a  pozemku  parc.  č.  7805/29 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 434 m2 kat. úz. Nitra   
   na výkon správy Službytu Nitra, s. r. o.  
 
u k l a d á 
vedúcemu oddelenia majetku  
zabezpečiť uzatvorenie zámennej zmluvy a dodatku ku Komisionárskej zmluve podľa 
schvaľovacej časti uznesenia  
 
 
 
        T: 30.09.2009 
                   K: MR 
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Návrh na zámenu nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Nitry (Kupecká 16 v Nitre)  
 
V súlade s § 15 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 1/2006 o hospodárení 
s majetkom mesta Nitry predkladáme návrh na zámenu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta 
Nitry (Kupecká 16 v Nitre). 
 
Mesto Nitra ako vypožičiavateľ uzatvorilo dňa 21.12.2007 s požičiavateľom Norbertom 
Bödörom, Kozmonautov 619/7, Nitra a užívateľom Diecéznou charitou Nitra Zmluvu 
o partnerstve a spolupráci na výpožičku stavby na pozemku parc. č. 7805/23, pozemku parc. 
č. 7805/23 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 111 m2, stavby na parc. č. 7810, pozemku 
parc. č. 7810 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 271 m2 kat. úz. Nitra, Štúrova ul. v 
Nitre za účelom zriadenia zariadenia „Nízkoprahovej nocľahárne“ a „Denného azylového 
centra“ v záujme poskytovania sociálnych služieb. Zmluva bola uzatvorená na dobu neurčitú. 
 
Mesto Nitra má záujem majetkovo právne usporiadať vlastnícke vzťahy k týmto 
nehnuteľnostiam a to formou zámeny za nehnuteľnosť vo vlastníctve Mesta Nitry.   
Pán Ing. Bödör súhlasí so zámenou predmetných nehnuteľností a vedľajších pozemkov parc. 
č. 7811/11  - zastavané plochy a nádvoria o výmere 723 m2 a parc. č. 7805/29 – zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 434 m2 kat. úz. Nitra zapísaných na LV č. 4144, vlastník Ing. 
Bödör za nehnuteľnosť na Kupeckej ul. 16 v Nitre. 
 
Nehnuteľnosť vo vlastníctve Mesta Nitry – dom súp. č. 1357 na parc. č.  1322/1 kat. úz. 
Nitra – Kupecká 16  v Nitre 
Ide o pôvodnú štvorpodlažnú stavbu meštianskeho domu pochádzajúcu cca z roku 1900, ktorá 
bola v rokoch 1995 až 1999 kompletne zrekonštruovaná do jej súčasnej podoby. V pôvodnom 
povalovom priestore krovu bolo vytvorené nové podkrovie využívané ako administratívne 
priestory po generálnej oprave. 
Počas rekonštrukcie stavby bola vykonaná generálna oprava krovu s novou strešnou krytinou, 
klampiarskymi konštrukciami a fasádnymi omietkami, vymenené boli takmer všetky prvky 
krátkodobej životnosti, vykonané nové vnútorné inštalácie  elektriny, vody, kanalizácie, plynu 
a ústredného vykurovania, na každom podlaží bola vytvorená kotolňa slúžiaca pre jednotlivé 
podlažia. Približne v roku 1960 bola k zadnej pravej časti stavby v priestore dvora realizovaná 
prístavba, ktorou vznikol priestor únikového schodiska krytu CO a v prízemí skladové 
priestory, ktoré sú v súčasnosti užívané ako administratívne priestory. 
Na prízemí sa nachádzajú obchodné priestory predajní „Skla a porcelánu“, „Vinotéky 
s predajom vín“ a „Cukrárne s kaviarňou“, v dvoch pôvodných poschodiach 
a v novovytvorenom podkroví sa nachádzajú administratívne priestory prenajímané notárom, 
poslancom, politickým stranám i spoločnostiam (10 nájomcov). Podkrovie, ktoré donedávna 
využívalo mesto ako svoje administratívne priestory, nie je v súčasnosti v prenájme. 
V suteréne sú zatiaľ tiež nevyužívané pivničné priestory.  
 
Na predmetnú stavbu súp. č. 1357 na pozemku parc. č. 1322/1 a pozemok parc. č. 1322/1 – 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 595 m2 kat. úz. Nitra je zriadené záložné právo 
v prospech Dexia banka Slovensko a. s. Žilina. 
 
Príjem z prenájmu nehnuteľnosti je cca 7 303 € mesačne (220 tis. Sk mesačne). 
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Podľa znaleckého posudku č. 32/2009 zo dňa 09.04.2009 je hodnota nehnuteľností na 
Kupeckej 16 v Nitre stanovená v sume 961 766,99 € (28 974 192,34 Sk; kurz 1 € = 30,1260 
Sk), z toho 
stavba                                                                           761 902,13 € (22 953 063,57 Sk) 
vonkajšie úpravy                                                              2 735,41 € (       82 406,96 Sk) 
(kanalizačná prípojka, kanalizačné šachty, spevnená plocha) 
pozemok parc. č. 1322/1 o výmere 595 m2                  197 129,45 € (  5 757 965,81 Sk) 
(331,31 €/m2, t. j. 9 981,05 Sk/m2) 
 
Nehnuteľnosti vo vlastníctve Ing. Bödöra 
Nocľaháreň na parc. č. 7810 
Budova bola postavená v roku 1970 ako rozvodňa na parc. č. 7810. Postupne bola 
rekonštruovaná a modernizovaná do terajšieho stavu pre ubytovanie bezdomovcov.  
Ide o trojpodlažnú budovu pozostávajúcu na prízemí z miestnosti VN rozvodne, z 3 
miestností nocľahárne, skladu, registratúry, kotolne, sociálnych zariadení. Na druhom podlaží 
sú 2 miestnosti nocľahárne pre mužov a schodište. Na 3 podlaží je nocľaháreň pre ženy, sklad 
a schodište. 
Azylové centrum na parc. č. 7805/23  
Ide o prízemnú nepodpivničenú budovu, postavenú v roku 1970, postupne rekonštruovanú 
a modernizovanú do terajšieho stavu. Budova pozostáva z jedálne, výdajne stravy, prípravne, 
kancelárie, sociálneho zariadenia pre zamestnancov, skladu a chodby. Stavba v súčasnosti nie 
je zapísaná na liste vlastníctva. 
 
Podľa znaleckého posudku č. 42/2008 zo dňa 31.12.2008 je hodnota nehnuteľností na 
Štúrovej 57 v Nitre stanovená v sume 449 725,33 € (13 548 425,26 Sk; kurz 1 € = 30,1260 
Sk), z toho 
Nocľaháreň na parc. č. 7810                                               235 253,39 € (7 087 243,64 Sk) 
Azylové centrum na parc. č. 7805/23                                   58 736,85 € (1 769 506,36 Sk) 
Vonkajšie úpravy                                                                  12 046,74 € (     362 920,06 Sk) 
Pozemky parc. č. 7810, 7805/23, 7811/11, 7805/29          143 688,35 € (4 328 755,20 Sk)          
(98,15 € /m2, t. j. 2 956,80 Sk/m2) 
 
Mestský úrad v Nitre 
 
„V zmysle schváleného územného plánu centrálnej mestskej zóny v Nitre sa nehnuteľnosť 
„Pamiatkový objekt, Kupecká 16 na parc. č. 1322/1 kat. úz. Nitra zaraďuje medzi objekty so 
zvláštnym režimom stavebných aktivít zapísaných v ÚZPF, nachádzajúcich sa na území 
pamiatkovej zóny. Akékoľvek stavebné zásahy v predmetnom objekte je potrebné 
schvaľovať na KPÚ v Nitre a ÚHA MsÚ v Nitre. Pamiatkový objekt je situovaný 
v ochrannom pásme Mestskej pamiatkovej rezervácie a zároveň v Pamiatkovej zóne, je 
hodnotným dokladom vývoja architektúry a urbanizmu zo začiatku 20. storočia. Trojpodlažný 
secesný meštiansky dom je postavený na staršom základe. Budova je označená bronzovou 
tabuľou so stručným popisom kultúrnej pamiatky. 
 
Výbor mestskej časti č. 2 – Staré mesto 
na zasadnutí konanom dňa 01.06.2009 vyjadril nesúhlas so zámenou nehnuteľností. 
Konštatuje, že cena mestského majetku je podhodnotená a cena nocľahárne vysoko 
nadhodnotená. Vzhľadom k tomu, že mestský majetok ročne prináša výnos z nájomného 
v nezanedbateľnej čiastke, neodporúča navrhovanú zámenu. 
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Uznesenie Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre podnikateľskú činnosť 
a správu majetku 
predložíme na zasadnutie mestského zastupiteľstva. 
 
V prípade, že nehnuteľnosti budú zamieňané  v  hodnote  podľa znaleckých posudkov, rozdiel 
v cene predstavuje sumu 513 882 € (15 481 209,--Sk; kurz 1 € = 30,1260 Sk). 
 
Na zasadnutie mestskej rady sme predložili návrh na zámenu nehnuteľnosti vo vlastníctve 
Mesta Nitry (Kupecká 16 v Nitre) a to prerokovať  
zámenu nehnuteľností domu súp. č. 1357  na  parc.  č. 1322/1  a  pozemku  parc.  č.  1322/1  –  
zastavané  plochy  a  nádvoria  o  výmere  595 m2 kat.  úz.  Nitra  vo  vlastníctve  Mesta  Nitry 
za stavbu bez súpisného čísla  na  pozemku  parc.  č. 7810, pozemku parc. č. 7810 – zastavané  
plochy  a  nádvoria  o  výmere  271  m2,  stavbu  bez  súpisného  čísla   na   pozemku  parc.  č.  
7805/23 a pozemku parc. č. 7805/23  –  zastavané  plochy a nádvoria o výmere 111 m2, 
pozemku parc. č. 7811/11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 723 m2  a pozemku parc. č. 
7805/29 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 434 m2 kat. úz. Nitra   vo   vlastníctve   Ing.   
Norberta  Bödöra,  Pri  Strelnici  29,  Nitrianske  Hrnčiarovce s doplatkom rozdielu v cene 
zamieňaných nehnuteľností , t.j. ...........€ (.... Sk; kurz 1 € = 30,1260 Sk)   s tým, že zámena sa 
uskutoční po zápise stavby na pozemku parc. č. 7805/23 kat. úz. Nitra do katastra 
nehnuteľností. 
 
Mestská rada v Nitre na zasadnutí konanom dňa 09.06.2009 uznesením č. 288/2009-MR 
prerokovala zámenu nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Nitry (Kupecká 16 v Nitre). 
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M e s t s k ý    ú r a d     v     N i t r e 
 
  
                            V Nitre 10.06.2009 

               Číslo materiálu: 1477/09 
 
Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre 
 
 
K bodu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (RNDr. Marcela 

Žáková Lekáreň u SV. Rafaela, zdrav. potreby, Štefánikova 34, Nitra; Štefan 
Kubovčík, Hornozoborská 97, Nitra; Správcovská spoločnosť Nitra, s.r.o., Pod 
Zlatým brehom 41, Nitra) 

               
               
   
Predkladá:                                          Návrh na uznesenie: 
 
Jozef Dvonč                                                    „na osobitnej strane“ 
primátor Mesta Nitry                                                          
                                 
                                                                          
                                                                                                                                                                                                       
Spracovala:                                                                   
                                                                                                          
Mgr. Zuzana Lacušková                
referent nakladania                                          
s majetkom                                                      
                                                                        

                                                
Napísala:                                                            
                                          

Mgr. Zuzana Lacušková                 
referent nakladania                                
s majetkom 
 
                                                                                                           
Prizvať: -                                                                                 
     
                                                                                                                                               
 

 
 
                                                                                             
–––––––––––––––––––             

                  podpis predkladateľa 
 



Návrh na uznesenie: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre  
 
p r e r o k o v a l o 
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (RNDr. Marcela Žáková 
Lekáreň u SV. Rafaela, zdrav. potreby, Štefánikova 34, Nitra; Štefan Kubovčík, 
Hornozoborská 97, Nitra; Správcovská spoločnosť Nitra, s.r.o., Pod Zlatým brehom 41, Nitra) 
  
I . alternatíva: 
s ch v a ľ u j e  
odpredaj stavby – dom s. č. 64 postavenej na pozemku parc. č. 1410 a pozemku parc. č. 1410 
– zast. plochy a nádvoria o výmere 405 m2 v k. ú. Nitra RNDr. Marcele Žákovej Lekáreň 
u SV. Rafaela, zdrav. potreby, Štefánikova 34, Nitra v podiele ¼, Štefanovi Kubovčíkovi, 
Hornozoborská 97, Nitra v podiele ¼, Správcovskej spoločnosti Nitra, s.r.o., Pod Zlatým 
brehom 41, Nitra v podiele ½ za cenu .............. € (..............,- Sk; kurz 1 € = 30,1260 Sk) 
 
u k l a d á 
vedúcemu oddelenia majetku 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia s úhradou kúpnej 
ceny po vystavení faktúry 
 
                                                                                                     T: 31.10.2009 
                                                                                                     K: MR 
 
alebo 
 
 
II. alternatíva: 
s ch v a ľ u j e  
odpredaj stavby – dom s. č. 64 postavenej na pozemku parc. č. 1410 a pozemku parc. č. 1410 
– zast. plochy a nádvoria o výmere 405 m2 v k. ú. Nitra 
formou obchodnej verejnej súťaže víťazovi OVS 
 
u k l a d á 
vedúcemu oddelenia majetku 
predložiť na zasadnutí MR schválenie súťažných podmienok pre vypísanie a realizovanie 
obchodnej verejnej súťaže 
 
 
                                                                                                            T: 31.10.2009 
                                                                                                            K: MR                                                                                                       
 
 
 
 
 
 



Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (RNDr. Marcela 
Žáková Lekáreň u SV. Rafaela, zdrav. potreby, Štefánikova 34, Nitra; Štefan Kubovčík, 
Hornozoborská 97, Nitra; Správcovská spoločnosť Nitra, s.r.o., Pod Zlatým brehom 41, 

Nitra)  
 

V súlade s § 9 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta  Nitry č. 1/2006 o hospodárení 
s majetkom mesta Nitry v znení dodatku č. 1 predkladáme návrh na nakladanie s 
nehnuteľnosťou vo vlastníctve  Mesta Nitry na základe spoločnej žiadosti, ktorú predložili: 
RNDr. Marcela Žáková Lekáreň u SV. Rafaela, zdrav. potreby, Štefánikova 34, Nitra; Štefan 
Kubovčík, Hornozoborská 97, Nitra; Správcovská spoločnosť Nitra, s.r.o., Pod Zlatým 
brehom 41, Nitra o odkúpenie stavby – dom s. č. 64 postavenej na pozemku parc. č. 1410 a 
pozemku parc. č. 1410 – zast. plochy a nádvorie o výmere 405 m2 v k. ú. Nitra.  
 
RNDr. Marcela Žáková Lekáreň u SV. Rafaela, zdrav. potreby, Štefánikova 34, Nitra; Štefan 
Kubovčík, Hornozoborská 97, Nitra; Správcovská spoločnosť Nitra, s.r.o., Pod Zlatým 
brehom 41, Nitra požiadali dňa 26.03.2009 o odkúpenie stavby – dom s. č. 64 postavenej na 
pozemku parc. č. 1410 a pozemku parc. č. 1410 – zast. plochy a nádvoria o výmere 405 m2 
v k. ú. Nitra  
Na predmetné nehnuteľnosti je vypracovaný Znalecký posudok č. 002.2009 zo dňa 
06.03.2009 vyhotovený znalcom Jozefom Markom, podľa ktorého všeobecná hodnota  
- stavby – dom s. č. 64 na parc. č. 1410 predstavuje sumu 154 335,27 € (4 649 504,34 Sk)  
- pozemku parc. č. 1410 predstavuje sumu 74 515,95 € (2 244 867,51 Sk), t. j. 183,99 €/m2    
(5 542,88 Sk/m2) 
spolu zaokrúhlene 229 000 € (6 898 854,- Sk). 
     Na I. nadzemnom podlaží na pravej strane budovy sa nachádza Lekáreň u SV. Rafaela, 
zdrav. potreby, ktorú užíva RNDr. Marcela Žáková na základe Zmluvy o podnájme 
nebytových priestorov č. 1/06/03 zo dňa 17.12.2003 v znení neskorších dodatkov uzavretú na 
dobu určitú do 31.12.2011.  
     Na. I. nadzemnom podlaží na ľavej strane sa nachádza predajňa s odevmi, ktorú užíva 
Štefan Kubovčík na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 734/97 zo dňa 
27.08.1997 v znení neskorších dodatkov uzavretú na dobu neurčitú.  
     Na II. nadzemnom podlaží sa nachádza byt o výmere podlahovej plochy 112,99m2, ktorý 
v súčasnej dobe užíva Vladimír Zákopčan s manželkou. Ostatné priestory a byty v predmetnej 
nehnuteľnosti nie sú využívané. Žiadatelia uvádzajú, že v prípade schválenia odpredaja 
nehnuteľnosti v ich prospech, sa zaväzujú kúpiť manželom Zákopčanovým náhradný byt, 
ktorí s týmto riešením súhlasia.           
Na II. nadzemnom podlaží  sa nachádza byt naposledy v užívaní Viliama Babku s manželkou 
a byt naposledy v užívaní Dušana Jalakšu. S užívateľmi týchto bytových jednotiek v 
súčasnosti prebieha na Okresnom súde v Nitre súdne konanie. Predmetom konania je 
vypratanie tejto nehnuteľnosti. 
 
Mestský úrad v Nitre  
V zmysle ÚPN CMZ sa vyššie uvedené pozemky nachádzajú v území funkčne určenom pre 
komerčnú a nekomerčnú vybavenosť, v priestorovo funkčnom celku Nové mesto, 
s priestorovým usporiadaním – zástavba uličná kompaktná do 3. nadzemných podlaží, 
s koeficientom zastavanosti 0,8 až 1,0 s dodržaním stavebnej čiary a uličného profilu. 
V zmysle schváleného územného plánu centrálnej mestskej zóny v Nitre sa predmetná 
nehnuteľnosť zaraďuje medzi objekty so zvláštnym režimom stavebných aktivít – objekt 
navrhnutý na zápis do ÚZPF. Akékoľvek stavebné zásahy v predmetnom objekte je potrebné 
schvaľovať na KPÚ v Nitre a UHA MsÚ v Nitre. 



VMČ č. 2 – Staré mesto prerokoval dňa 11.05.2009 predmetnú žiadosť o odkúpenie 
nehnuteľností na Štefánikovej 34 a odporúča odpredaj v znení predloženej žiadosti s tým, že 
cenu určí Mestské zastupiteľstvo, cena podľa znaleckého posudku je príliš nízka na zvýšený 
záujem o kúpu v meste Nitra.  
 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre podnikateľskú činnosť a správu majetku 
Stanovisko Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre podnikateľskú činnosť a správu 
majetku predložíme na zasadnutí MZ. 
   
Na základe žiadosti a stanovísk sme predložili na rokovanie Mestskej rady v Nitre návrh na 
nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (RNDr. Marcela Žáková Lekáreň 
u SV. Rafaela, zdrav. potreby, Štefánikova 34, Nitra; Štefan Kubovčík, Hornozoborská 97, 
Nitra; Správcovská spoločnosť Nitra, s.r.o., Pod Zlatým brehom 41, Nitra), a to  
I. alternatíva: 
s ch v á l i ť 
odpredaj stavby – dom s. č. 64 postavenej na pozemku parc. č. 1410 a pozemku parc. č. 1410 
– zast. plochy a nádvoria o výmere 405 m2 v k. ú. Nitra RNDr. Marcele Žákovej Lekáreň 
u SV. Rafaela, zdrav. potreby, Štefánikova 34, Nitra v podiele ¼, Štefanovi Kubovčíkovi, 
Hornozoborská 97, Nitra v podiele ¼, Správcovskej spoločnosti Nitra, s.r.o., Pod Zlatým 
brehom 41, Nitra v podiele ½ za cenu .............. € (............ ,- Sk; kurz 1 € = 30,1260 Sk) 
 
alebo 
 
II. alternatíva: 
s ch v á l i ť 
odpredaj stavby – dom s. č. 64 postavenej na pozemku parc. č. 1410 a pozemku parc. č. 1410 
– zast. plochy a nádvoria o výmere 405 m2 v k. ú. Nitra 
formou obchodnej verejnej súťaže víťazovi OVS 
 
 
Mestská rada v Nitre na zasadnutí konanom dňa 09.06.2009 prerokovala návrh na 
nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (RNDr. Marcela Žáková Lekáreň 
u SV. Rafaela, zdrav. potreby, Štefánikova 34, Nitra; Štefan Kubovčík, Hornozoborská 97, 
Nitra; Správcovská spoločnosť Nitra, s.r.o., Pod Zlatým brehom 41, Nitra),  
a odporúča  
schváliť 
I. alternatívu: 
odpredaj stavby – dom s. č. 64 postavenej na pozemku parc. č. 1410 a pozemku parc. č. 1410 
– zast. plochy a nádvoria o výmere 405 m2 v k. ú. Nitra RNDr. Marcele Žákovej Lekáreň 
u SV. Rafaela, zdrav. potreby, Štefánikova 34, Nitra v podiele ¼, Štefanovi Kubovčíkovi, 
Hornozoborská 97, Nitra v podiele ¼, Správcovskej spoločnosti Nitra, s.r.o., Pod Zlatým 
brehom 41, Nitra v podiele ½ za cenu 229 000 € (6 898 854,- Sk; kurz 1 € = 30,1260 Sk) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



M e s t s k ý    ú r a d    v    N i t r e 
 
                                                
 
                                                                                                V Nitre, dňa : 10.06.2009 

                                                                                                Číslo materiálu : 1478/09  
 
 
Mestskému zastupiteľstvu 
v  Nitre      
 
 
K bodu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
             ( Kupecká č.10 ) 
 
 
 
 
Predkladá :                                                                       Návrh na uznesenie :  
Jozef Dvonč                                                                    „ na osobitnej strane “ 
primátor Mesta Nitry                                                                              
 
 
 
 
Spracovala :                                                                    
Ing. Kvetoslava Duchoňová 
referent majetkoprávneho usporiadania                                                                       
 
 
 
 
Napísala : 
Ing. Kvetoslava Duchoňová 
referent majetkoprávneho usporiadania                                                                       
 
 
Prizvať :  
     - 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                      _________________________  
                                                                                             podpis predkladateľa 
  
 
 
                                                      
 



Návrh na uznesenie: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 
Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
( Kupecká č.10 ) 
 
1. alternatíva  
s c h v a ľ u j e  
- odpredaj nebytového  priestoru č. 1 v bytovom dome s.č.1354 na parcele č.1329/1 
a spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch, častiach a zariadeniach bytového 
domu a spoluvlastníckeho podielu k pozemku parc.č. 1329/1 o výmere 512m2 v celkovom 
podiele 873/3923-in v kat. území Nitra 
- odpredaj nebytového  priestoru č. 2 v bytovom dome s.č.1354 na parcele č.1329/1 
a spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch, častiach a zariadeniach bytového 
domu a spoluvlastníckeho podielu k pozemku parc.č. 1329/1 o výmere 512m2 v celkovom 
podiele 1282/3923-in v kat. území Nitra  
f. SALS s.r.o. Zlaté Moravce, IČO: 36548154 za cenu ............. €  
u k l a d á   
vedúcemu oddelenia majetku 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia s úhradou kúpnej    
ceny po vystavení faktúry   
         

T: 31.10.2009   
                                                                                                                      K: MR                                                                                                                                                                                               
 
2. alternatíva  
s c h v a ľ u j e  
- odpredaj nebytového  priestoru č. 1 v bytovom dome s.č.1354 na parcele č.1329/1 
a spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch, častiach a zariadeniach bytového 
domu a spoluvlastníckeho podielu k pozemku parc.č. 1329/1 o výmere 512m2 v celkovom 
podiele 873/3923-in v kat. území Nitra 
- odpredaj nebytového  priestoru č. 2 v bytovom dome s.č.1354 na parcele č.1329/1 
a spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch, častiach a zariadeniach bytového 
domu a spoluvlastníckeho podielu k pozemku parc.č. 1329/1 o výmere 512m2 v celkovom 
podiele   1282/3923-in   v   kat. území     Nitra   
Ing.   Wachalovi  Jurajovi,   Zbehy   729 za cenu ............. € 
u k l a d á    
vedúcemu oddelenia majetku 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia s úhradou kúpnej    
ceny po vystavení faktúry   
          T: 31.10.2009   
                                                                                                                      K: MR                                                                                                                                                                                               
alebo 

2. 
 

 
 



 
3.alternatíva  
s c h v a ľ u j e  
- odpredaj nebytového  priestoru č. 1 v bytovom dome s.č.1354 na parcele č.1329/1 
a spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch, častiach a zariadeniach bytového 
domu a spoluvlastníckeho podielu k pozemku parc.č. 1329/1 o výmere 512m2 v celkovom 
podiele 873/3923-in v kat. území Nitra 
 - odpredaj nebytového  priestoru č. 2 v bytovom dome s.č.1354 na parcele č.1329/1 
a spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch, častiach a zariadeniach bytového 
domu a spoluvlastníckeho podielu k pozemku parc.č. 1329/1 o výmere 512m2 v celkovom 
podiele 1282/3923-in v kat. území Nitra  
formou obchodnej verejnej súťaže víťazovi OVS  
 
u k l a d á   
vedúcemu oddelenia majetku 
predložiť na schválenie mestskej rady súťažné podmienky pre vypísanie a realizovanie 
obchodnej verejnej súťaže   
 
 
                                                                                                                     T: 31.10.2009   
                                                                                                                     K: MR                                                                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 



Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
( Kupecká č.10 ) 

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitry č. 1/2006 o hospodárení 
s majetkom mesta Nitry predkladáme návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve 
Mesta Nitry na základe  žiadosti F. SALS, spol. s.r.o. Nám. A. Hlinku 10, Zlaté Moravce , 
ktorá požiadala o odkúpenie nebytových priestorov v decembri 2008 a žiadosti Ing. Wachala 
Juraja , Zbehy, ktorý požiadal o odkúpenie nebytových priestorov v apríli 2009. Na 
25.zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre, ktoré sa konalo dňa 19.03. 2009 bol  
uznesením č. 42/2009-MZ prerokovaný návrh Koncepcie zlepšenia stavu, správy a nakladania 
s mestským nehnuteľným majetkom.  
MZ  zobralo na  vedomie  
analýzu súčasného stavu nehnuteľného majetku mesta 
a   s c h v á l i l o - 1. návrh jednotlivých nehnuteľností na zaradenie medzi dubiózny majetok 
mesta  
V návrhu jednotlivých nehnuteľností na zaradenie medzi dubiózny majetok mesta je uvedená 
nehnuteľnosť „ Nebytové priestory na  Kupeckej ulici č.10“.  
Mesto Nitra je vlastníkom nebytového priestoru č. 1 v bytovom dome s.č.1354 (Kupecká 
č.o.10) na parcele  č.1329/1 a spoluvlastníckeho  podielu na spoločných priestoroch, častiach 
a zariadeniach bytového domu a spoluvlastníckeho podielu  k pozemku parc.č. 1329/1 
o výmere 512m2  v celkovom podiele 873/3923-in v kat. území Nitra. Nebytový priestor č.1 sa 
nachádza na 1.nadzemnom podlaží ( prízemie ). Jedná sa o kaviareň, sociálne zariadenie ( WC 
a uprat. ) , predsieň, chodba, zadná miestnosť a sklad. T.č.  sú  uvedené priestory prázdne.  
Komisia pre financie, rozpočet a správu majetku MZ v Nitre na zasadnutí dňa 09.03.2009 
s pokračovaním v dňoch 11.03. a 12.03.2009 prerokovala žiadosť spoločnosti SALS, spol. 
s r.o., Námestie A. Hlinku 10, Zlaté Moravce o prenájom týchto priestorov a odporučila 
uzatvorenie NZ na dobu neurčitú s 3-mes. výpovednou lehotou za nájomné vo výške  
100 €/m2/rok (3012,60Sk/m2/rok, kurz 1 €=30,1260Sk) + úhrada energií.  
Podľa znaleckého posudku č. 50/2009, vyhotoveného 15.04.2009 Ing. J. Drahošom, ktorý 
objednal SALS, s.r.o. Zlaté Moravce, je podlahová plocha 86,53m2 a všeobecná hodnota 
nebyt. priestoru a pozemku v podiele 873/3923 je 53.941 €. 
 
Mesto Nitra je vlastníkom nebytového priestoru č. 2 v bytovom dome s.č.1354 (Kupecká 
č.o.10) na parcele  č.1329/1 a spoluvlastníckeho  podielu na spoločných priestoroch, častiach 
a zariadeniach bytového domu a spoluvlastníckeho podielu  k pozemku parc.č. 1329/1 
o výmere 512m2  v celkovom podiele 1282/3923-in v kat. území Nitra. Nebytový priestor č.2 
sa nachádza na 1.nadzemnom podlaží ( prízemie ). Jedná sa o predajňu, chodbu, kotoľňu 
a sklad, t.č. je v prenájme f. MANSA s.r.o. Nitra. 
Podľa znaleckého posudku č. 50/2009, vyhotoveného 15.04.2009 Ing. J. Drahošom, ktorý 
objednal SALS, s.r.o. Zlaté Moravce, je podlahová plocha 128,97m2 a všeobecná hodnota 
nebyt. priestoru a pozemku v podiele 1282/3923 je 78.059 €. 
 
Podľa vyjadrenia statika k stavebno-technickému stavu objektu, vyhotoveného v mesiaci 
máj 2008 Ing. M. Marečkom, ktorý objednal Službyt s.r.o. Nitra, sú nosné konštrukcie 
objektu viditeľne a pravdepodobne aj skryto značne porušené. Steny majú trhliny a hlavne 
v 1.NP sú napadnuté plesňou, krov sa javí napadnutý plesňou a v častiach je prehnutý. Nosné 
trámy drevených stropov nebolo možné obhliadnuť. V súčasnosti najdôležitejším opatrením je 
zmapovanie a odstránenie príčin porúch. Na zmapovanie a určenie spôsobu odstránenia príčin 
porúch a samotné sanovanie konštrukcii je potrebné vypracovať sanačný projekt ( so  
sondážnymi prácami).  

4. 



Hlavnými príčinami súčasného nepriaznivého stavu nosných konštrukcií sa javia: 
-zatekanie dažďovej vody ( poškodená krytina a dažďové okapy) 
-poškodené kanalizačné rozvody v objekte 
-vplyv rekonštrukčných prác v 1.NP na NK 2.NP 
Výbor mestskej časti č. 2 - Staré mesto na svojom zasadnutí dňa 01.06.2009 žiadosť 
prejednal a hlasoval za návrh odpredať nehnuteľnosť cez VOS – návrh nebol odsúhlasený. 
VMČ odsúhlasilo návrh odpredať nehnuteľnosti za cenu určenú znalcom, aby bola 
zohľadnená atraktívnosť lokality pôvodnému nájomcovi t.j. firme SALS s.r.o. Zlatá Moravce.  
Komisia MZ v Nitre pre podnikateľskú činnosť a správu majetku 
zasadá dňa 15.06.2009. Uznesenie doplníme na zasadnutie MZ.  
 
Na základe uvedeného  sme predložili na rokovanie MR návrh na nakladanie 
s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry ( Kupecká č.10  ) a to 
1. alternatíva  
s c h v á l i ť 
- odpredaj nebytového  priestoru č. 1 v bytovom dome s.č.1354 na parcele č.1329/1 
a spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch, častiach a zariadeniach bytového 
domu a spoluvlastníckeho podielu k pozemku parc.č. 1329/1 o výmere 512m2 v celkovom 
podiele 873/3923-in v kat. území Nitra 
- odpredaj nebytového  priestoru č. 2 v bytovom dome s.č.1354 na parcele č.1329/1 
a spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch, častiach a zariadeniach bytového 
domu a spoluvlastníckeho podielu k pozemku parc.č. 1329/1 o výmere 512m2 v celkovom 
podiele 1282/3923-in v kat. území Nitra f. SALS s.r.o. Zlaté Moravce, IČO: 36548154 za 
cenu ....... €  
alebo 
2. alternatíva  
s c h v á l i ť 
- odpredaj nebytového  priestoru č. 1 v bytovom dome s.č.1354 na parcele č.1329/1 
a spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch, častiach a zariadeniach bytového 
domu a spoluvlastníckeho podielu k pozemku parc.č. 1329/1 o výmere 512m2 v celkovom 
podiele 873/3923-in v kat. území Nitra 
- odpredaj nebytového  priestoru č. 2 v bytovom dome s.č.1354 na parcele č.1329/1 
a spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch, častiach a zariadeniach bytového 
domu a spoluvlastníckeho podielu k pozemku parc.č. 1329/1 o výmere 512m2 v celkovom 
podiele   1282/3923-in   v   kat. území     Nitra   Ing.   Wachalovi  Jurajovi,   Zbehy   729     za  
cenu ........€  
alebo 
3.alternatíva  
s c h v á l i ť 
- odpredaj nebytového  priestoru č. 1 v bytovom dome s.č.1354 na parcele č.1329/1 
a spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch, častiach a zariadeniach bytového 
domu a spoluvlastníckeho podielu k pozemku parc.č. 1329/1 o výmere 512m2 v celkovom 
podiele 873/3923-in v kat. území Nitra 
- odpredaj nebytového  priestoru č. 2 v bytovom dome s.č.1354 na parcele č.1329/1 
a spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch, častiach a zariadeniach bytového 
domu a spoluvlastníckeho podielu k pozemku parc.č. 1329/1 o výmere 512m2 v celkovom 
podiele 1282/3923-in v kat. území Nitra formou obchodnej verejnej súťaže víťazovi OVS  
 
 

5. 



Mestská rada na zasadnutí dňa 09.06.2009 prerokovala návrh na nakladanie 
s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry ( Kupecká č.10  ) a odporučila mestskému 
zastupiteľstvu  
schváliť 1. alternatíva  
- odpredaj nebytového  priestoru č. 1 v bytovom dome s.č.1354 na parcele č.1329/1 
a spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch, častiach a zariadeniach bytového 
domu a spoluvlastníckeho podielu k pozemku parc.č. 1329/1 o výmere 512m2 v celkovom 
podiele 873/3923-in v kat. území Nitra 
- odpredaj nebytového  priestoru č. 2 v bytovom dome s.č.1354 na parcele č.1329/1 
a spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch, častiach a zariadeniach bytového 
domu a spoluvlastníckeho podielu k pozemku parc.č. 1329/1 o výmere 512m2 v celkovom 
podiele 1282/3923-in v kat. území Nitra f. SALS s.r.o. Zlaté Moravce, IČO: 36548154 za 
cenu 132.000 €  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 
  



 

 



M e s t s k ý    ú r a d    v    N i t r e 
 
                                                 
 
                                                                                                                 V Nitre, dňa : 09.06.2009      

                                                                                               Číslo materiálu : 1479/09 
 
Mestskému zastupiteľstvu 
v  Nitre      
 
 
K bodu: Návrh Zmluvy o prevádzkovaní č.43/05/03746/09 a Dodatok č.1 k tejto zmluve  

(Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra)  
 
            
 
 
Predkladá :                                                                      Návrh na uznesenie :  
 
Jozef Dvonč                                                                   „na osobitnej strane“ 
primátor Mesta Nitry 
 
 
 
Spracovala : 
 
Ing. Jana Reiterová 
referent evidencie majetku 
 
 
 
 
 
Napísala : 
 
Ing. Jana Reiterová 
referent evidencie majetku 
 
 
 
 
 
 
Prizvať:  
     -  
                                                                                        ___________________ 
                                                                                           podpis predkladateľa 
                                                                                                                                                       
        



Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 
 
Návrh Zmluvy o prevádzkovaní č.43/05/03746/09 a  Dodatok č.1 k tejto zmluve 
(Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra) 
 
s c h v a ľ u j e  
 
Návrh Zmluvy o prevádzkovaní č.43/05/03746/09 a Dodatok č.1 k tejto zmluve 
(Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra) 
 
u k l a d á 
 
vedúcemu oddelenia majetku 
zabezpečiť uzatvorenie Zmluvy o prevádzkovaní č.43/05/03746/09 a Dodatok č.1 k tejto 
zmluve                                                          
                                    
 
 
 
                                                                                                               T: 31.09.2009 
                                                                                                               K: MR  
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Návrh Zmluvy o prevádzkovaní č.43/05/03746/09 a Dodatok č.1 k zmluve 
(Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra) 

 
 
     V zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 
a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení 
neskorších predpisov má Mesto Nitra ako vlastník verejných vodovodov a  verejných 
kanalizácií uzatvorených množstvo zmlúv na prevádzkovanie tohto majetku so 
Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. Nitra (ďalej len prevádzkovateľ). 
 
Na základe požiadavky zo strany prevádzkovateľa, bol vypracovaný Návrh Zmluvy 
o prevádzkovaní č. 43/05/03746/09 a Dodatok č. 1 k tejto  zmluve. 
 
Prevádzkovateľ požiadal o odovzdanie verejného vodovodu „ Nitra – Lukov Dvor“ 
osobitným dodatkom, nakoľko na prevádzkovanie tohto verejného vodovodu nebola predtým 
uzatvorená žiadna zmluva medzi vlastníkom verejného vodovodu a prevádzkovateľom.   
Zmluvné strany sa dohodli, že nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy strácajú platnosť 
a účinnosť zmluvy uvedené v čl. VII. bod 4) tejto zmluvy. 
Zmluvou sa jej účastníci rozhodli zabezpečiť prevádzkovanie majetku vo vlastníctve Mesta 
bližšie špecifikovaného v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. 
 
Podmienkou zo strany prevádzkovateľa je schváliť prevádzkovanie vodohospodárskeho 
majetku mesta Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., Nitra na zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva. 
Akékoľvek dodatky ku zmluve v budúcnosti, v ktorých Mesto Nitra požiada Západoslovenskú 
vodárenskú spoločnosť, a.s., Nitra o prevádzkovanie ďalšieho vodohodspodárskeho diela, 
nebude potrebné schváliť na zasadnutí Mestského zastupiteľstva. 
 
Návrh Zmluvy o prevádzkovaní č. 43/05/03746/09 a Dodatok č. 1 k tejto zmluve predkladáme 
k prerokovaniu na zasadnutie Mestskej rady v Nitre, konanej dňa 09.06.2009. 
 
Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí konanom dňa 09.06.2009 návrh prerokovala 
a odporúča   
s c h v á l i ť  
Návrh Zmluvy o prevádzkovaní č. 43/05/03746/09 a  Dodatok č. 1 k tejto zmluve 
(Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra) 
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M e s t s k ý   ú r a d   v   N i t r e 
 
 
 
            Nitra, 10. 06. 2009  

            Číslo materiálu: 1485/09 
Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre 
 
 
K bodu:  Návrh časového plánu zasadnutí Mestskej mediálnej rady v Nitre na rok 2009 
 
 
 
Predkladá:                                                                  Návrh na uznesenie: 
JUDr. Marek Ďuran                                                   Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
poslanec                                                                      p r e r o k o v a l o 
Mestského zastupiteľstva v Nitre                              Návrh časového plánu zasadnutí 
a predseda                                                                  Mestskej mediálnej rady v Nitre 
Mediálnej rady           na rok 2009  
v Nitre         s c h v a ľ u j e 
                                                                                   časový plán zasadnutí Mestskej mediálnej      
Spracovala:                 rady v Nitre na II. polrok 2009 
Mgr. Ľudmila Synaková                                            podľa predloženého návrhu 
zapisovateľka     
Mestskej mediálnej rady  
v Nitre     

     
              

Napísala:  
Mgr. Ľudmila Synaková 
zapisovateľka  
Mestskej mediálnej      
v Nitre  
 
 
Prizvať: 
    - 

     
 
 ...........................................................          
  podpis predkladateľa 

 
 
 
 
 



Návrh časového plánu zasadnutí Mestskej mediálnej rady v Nitre na rok 2009 
 
 
V zmysle čl. 4, ods. 2 Štatútu Mestskej mediálnej rady predkladám návrh časového plánu 
zasadnutí Mestskej mediálnej rady v Nitre na II. polrok 2009 nasledovne: 
 
  9. júla 2009 
  3. septembra 2009 
  8. októbra 2009 
12. novembra 2009 
 10. decembra 2009 
 
 

Dôvodová správa 
 
  Mestská mediálna rada bola zriadená dňa 11. 12. 2008 uznesením mestského 
zastupiteľstva č. 416/2008 – MZ na 22. zasadnutí  (riadnom) mestského zastupiteľstva.  
  
 Mestská mediálna rada ako stály kontrolný orgán mestského zastupiteľstva a primátora 
mesta, definuje a kontroluje strategické, tematické a koncepčné zameranie mestských médií:  
mestských novín, vydávaných formou inzercie, vkladanej prílohy alebo samostatne, kultúrno-
spoločenského mesačníka Nitra, webových informačných portálov mesta, televízneho 
infokanálu a iných mediálnych prostriedkov, ak sú zriadené. 
 
 Mediálna rada plní zároveň funkciu poradného orgánu mestského zastupiteľstva           
a primátora. Dohliada na koncepciu mediálnej prezentácie volených orgánov mesta 
a realizáciu jeho mediálnej politiky a stratégie.    
 
Citovaným uznesením bol schválený aj Štatút Mestskej mediálnej rady v zmysle ktorého 
predkladám vyššie uvedený návrh časového plánu zasadnutí Mestskej mediálnej rady v Nitre 
na II. polrok 2009;  navrhujeme zasadnutia mestskej mediálnej rady  vždy vo štvrtok.  
 
Mestská rada na svojom 47. zasadnutí (riadnej) mestskej rady konanej dňa 9. júna 2009 
prerokovala mat. č. 1485/09 „Návrh časového plánu zasadnutí Mestskej mediálnej rady 
v Nitre na rok 2009“ a odporučila mestskému zastupiteľstvu uzn. č. 271/2009-MR  schváliť 
časový plán zasadnutí Mestskej mediálnej rady v Nitre podľa predloženého návrhu 
   



Mestský úrad v Nitre  
 

                 

 V Nitre dňa 17.06.2009 

 

  Číslo materiálu: 1487 /09 
 

Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre 
 
 
 
k bodu : Informatívna správa o podpore regionálneho rozvoja mesta Nitry   
              prostredníctvom predkladania projektov na získanie finančných prostriedkov   
              v období od júna 2007 do mája 2009. 
 
 
           
 
Predkladá:      Návrh na uznesenie:  
 
Jozef Dvonč      
primátor mesta Nitry     „na osobitnej strane“ 
 
 
 
     
Spracovala:   
 
RNDr. Helena Rýchla                                                 
odborný referent pre regionálny rozvoj  
                                                                                 
                                                                                                                    
                                                                                    
Napísala: 
 
RNDr. Helena Rýchla                                                 
odborný referent pre regionálny rozvoj                                                                                                                    
                                                                                
 
Prizvať:     
     - 
                                                                                
                                                                                    
                                                                                     .......................................................... 

                 podpis predkladateľa  



 
 
 
Návrh na uznesenie:  

 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Nitre  
 
p r e r o k o v a l o 
 
Informatívna správa o podpore regionálneho rozvoja mesta Nitry  prostredníctvom 
predkladania projektov na získanie finančných prostriedkov v období od júna 2007 do mája 
2009. 
 
           
 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
 
           
Informatívna správa o podpore regionálneho rozvoja mesta Nitry  prostredníctvom 
predkladania projektov na získanie finančných prostriedkov v období od júna 2007 do mája 
2009. 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Informatívna správa o podpore regionálneho rozvoja mesta Nitry prostredníctvom 
predkladania projektov na získanie finančných prostriedkov v období  

od júna 2007 do mája 2009. 
 
 Schválením Národného strategického referenčného rámca SR ( NSRR SR) v r. 2007 
pristúpilo Mesto Nitra ku komplexnému riešenie svojho regionálneho rozvoja. Vo väzbe na 
schválený Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitry do roku 2013 začalo 
mesto pripravovať projekty na priority, ktoré boli  schválené Mestským zastupiteľstvom v 
Nitre na 2.programové obdobie. Mesto tak malo  možnosť využiť svoju pripravenosť a 
predkladať žiadosti o nenávratné finančné príspevky zo štrukturálnych fondov a kohézneho 
fondu EÚ. V tejto súvislosti bol v organizačnej štruktúre mesta vytvorený projektový tím, 
ktorý má za úlohu sledovať a koordinovať všetky aktivity, ktoré umožňujú čerpanie 
finančných prostriedkov z jednotlivých operačných programov,  ale i grantových schém 
rezortov  a iných zdrojov. 

 Vzhľadom na rozsiahlu činnosť vo využívaní možností projektov ( od prípravy 
projektovej dokumentácie až po implementáciu projektu) EÚ bolo potrebné komunikovať  
a následne vybrať i externé organizácie, ktoré by v tejto činnosti dokázali mestu pomôcť 
a tým prevziať i určitý podiel zodpovednosti za realizácii schválených žiadostí. Na základe  
referencií  organizácií boli vybrané dve spoločnosti, s ktorými následne mesto uzatvorilo 
zmluvy na podporné aktivity projektov, ktoré je možné financovať zo štrukturálnych fondov.  
Konkrétne to bola spoločnosť STAR, a.s., Bratislava a OZ Obviam regio Nitra. 

Je potrebné uviesť, že mesto sa usiluje získať finančné prostriedky okrem 
štrukturálnych fondov aj z iných zdrojov. Sú nimi grantové systémy jednotlivých rezortov 
Vlády SR a dotačné politiky rôznych nadácií. Pri príprave takýchto projektoch využíva iba 
vlastné zamestnanecké kapacity. 

Pre úspešné predkladanie žiadostí je však potrebné okrem iného mať vyškolený 
odborný  personál. Preto jedným z prvých krokov bolo i doplnenie vzdelania vybraných 
zamestnancov z jednotlivých oddelení útvarov organizačnej štruktúry  MsÚ v Nitre 
v problematike projektového manažéra. 

V sledovanom období od júna 2007 do mája 2009 predložilo Mesto Nitra žiadosti 
o NFP v 3 oblastiach. Žiadosti o NFP boli predložené nasledovne na : 

1) štrukturálne fondy a medzinárodné programy 
2) grantové systémy jednotlivých rezortov Vlády SR 
3) dotačnú politiku z iných zdrojov   

 
K bodu č.1: 

Postupné predkladanie žiadostí o NFP zo štrukturálnych fondov je  v súvislosti 
s vyhlásenými výzvami a prioritami mesta. Vzhľadom na pripravenosť mesta pre jeho 
všestranný rozvoj  využilo mesto zatiaľ možnosti  jednotlivých operačných programov 
a predložilo za sledované obdobie 14 žiadostí vrátané i projektu EHMK 2013, z nich bolo 9 
úspešných a mesto tým získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 20 779 803,71 €.  
( V tomto údaji sú zahrnuté i projekty z medzinárodných programov – viď tabuľka č. 1).  
V zmysle časového harmonogramu výziev jednotlivých operačných programov na rok 2009 
pripravuje mesto ďalšie projekty na podanie žiadostí o NFP ( tabuľka č.2). Všetky uvedené 
projekty sú pred podaním žiadosti  predkladané  do Mestského zastupiteľstva (MZ) na 
schválenie príslušnej výšky spolufinancovania, takže poslanci MZ sú priebežne informovaní 
o využívaní možností na  čerpanie zdrojov z EÚ.V tejto skupine projektov je zahrnutý i  
projekt z Operačného programu Životné prostredie, ktorý predkladala pre mesto Nitra 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť na riešenie dobudovanie kanalizácie vo  všetkých  
mestských častiach .  



K bodu2) 
 Využívanie grantových systémov jednotlivých rezortov Vlády SR je v zmysle 
výnosov, ktoré sú  každoročne aktualizované a zverejňujú ich príslušné ministerstvá. 
V sledovanom období  mesto predložilo 16 projektov , z ktorých je zatiaľ úspešných 9, ale nie 
všetky rezorty už vyhodnotili svoje výzvy, ( napr. nie sú  zatiaľ zverejnené úspešné projekty 
predložené na MPSVR SR) Z doteraz vyhodnotených úspešných projektov v tejto oblasti 
mesto získalo  2 463 264,6€. (Je potrebné uviesť, že v zmysle výnosu MŠ SR predložilo 
mesto za jednotlivé materské školy celkom 20 malých projektov, z ktorých bol úspešný jeden 
projekt - MŠ Piaristická. Táto aktivita bola prvou, v ktorej si jednotlivé MŠ otestovali svoje 
projektové zručnosti. Tie získali začiatkom roku 2009 školením v oblasti projektového 
manažéra. ) 
 
K bodu 3) 

Mesto využíva  možnosti i z iných zdrojov, ktorých finančná podpora  nie je vysoká, 
ale pomôže pri riešení menších projektov, na ktoré nie je možné podať žiadosť z iných 
fondov. V predchádzajúcom období využila takúto možnosť hlavne Správa zariadení 
sociálnych služieb pre skvalitnenie života a pobytu svojich klientov. V  tomto roku mesto 
získalo dotáciu z Nadácie Pontis na 1 projekt , ktorý rieši problematiku lokality Orechov 
Dvor. Celková výška finančnej podpory z dotačnej politiky je 83 294,8€. 
 
 V prioritách Mesta Nitra sú schválené i projekty, v ktorých subjekty verejnej správy 
nemôžu byť žiadateľom o NFP. Sú finančne náročné na realizáciu a spadajú do oblasti 
predkladania žiadostí subjektmi z podnikateľskej sféry. V tomto prípade má mesto ďalšiu 
možnosť na ich realizáciu formou verejno-súkromného  partnerstva a zabezpečiť ich cez tzv. 
PPP-projekty. V súčasnosti je možnosť pripraviť projektové zámery a predložiť ich do 
31.08.2009 na Ministerstvo financií SR a získať finančnú podporu na technickú pomoc 
a štúdiu uskutočniteľnosti vybraného zámeru. Zo zoznamu priorít mesta do úvahy prichádza 
športovo-oddychovo-rekreačný areál v lokalite pod hradom , ale i areál bývalých kasární pod 
Zoborom.  
 
 
 
Záber hodnotenia podpory regionálneho rozvoja: 
- v sledovanom období Mesto Nitra získalo 23 326 363,11€ (702 mil.Sk) 
 
 
 
 
 
 
 
Počet príloh: 4  
 
 
 
 
 

 
 



                         Príloha č.1 
Prehľad projektov na podporu regionálneho rozvoja mesta Nitry  

obdobie jún 2007 – máj 2009 
 

1.a)Štrukturálne fondy a medzinárodné projekty – predložené schválené 
 
p.č. 

Názov projektu 
Výška schváleného 
nenávratného finančného 
príspevku v € 

Poznámka 

1. Energetická agentúra Nitra 250 000,00 Medzinárodný projekt na obdobie 3 roky 
2. Obecná pôda 102 200,00 Medzinárodný projekt na obdobie 3 roky –do 

roku 2011 
3. Terénna sociálna práca v lokalite Orechov 

Dvor 
34 128,66 Realizácia  2 roky- november 2008- október 

2010 
4. Vzdelávanie zamestnancov mesta Nitra     23 200,00 Realizovaný pre 115 zamestnancov 
5. Rekonštrukcia ZŠ Benkova 3 115 213,94 Realizácia v roku 2009 
6. Rekonštrukcia ZŠ Fatranská 1 779 694,71 Realizácia v roku 2009 
7. Rekonštrukcia ZŠ Topoľová 1 355 817,39 Realizácia v roku 2009 
8. Kompostáreň pre mesto Nitra 3 187 226,37 Realizácia do októbra 2010 
9. Nitra - dobudovanie kanalizačnej siete           10 932 322,64 

 
Žiadosť podaná cez ZVS 

10. Európsky festival filozofie Zatiaľ bez vyhodnotenia 
žiadosti 

Medzinárodný projekt na podporu kultúry v 
meste 

11. Nitriansko – tatabánsky most cez Dunaj - Žiadosť nebola schválená 
12. Rekonštrukcia a modernizácia zariadenia 

ambulantnej starostlivosti – NZZ poliklinika 
Klokoč ina 

- Žiadosť nebola schválená. Opätovné predloženie 
žiadosti o NFP v septembri 2009 

13. Budovanie a modernizácia verejného 
osvetlenia v meste Nitra 

- Žiadosť nebola schválená. Opätovné predloženie 
žiadosti o NFP v septembri 2009 

14. EHMK 2013 - Projekt nebol schválený 
 Spolu 20 779 803,71  



                                     Príloha č.2 
 

1.b)Štrukturálne fondy a medzinárodné projekty – pripravované na rok 2009 
 
p.č. 

Názov projektu 

Výška predpokladaného 
požadovaného 

nenávratného finančného 
príspevku v € 

Poznámka 

1. Rekonštrukcia MŠ Benkova   289 118,75 Termín predloženia 29.06.2009 
2. Rekonštrukcia MŠ Párovská   425 491,62 Termín predloženia 29.06.2009 
3. Rekonštrukcia MŠ Za humnami   289 230,03 Termín predloženia 30.062009 
4. Rekonštrukcia MŠ Nábrežie mládeže   392 941,36 Termín predloženia 14.07.2009 
5. Útulok pre bezdomovcov 1 083 337,96 Termín predloženia 31.07.2009 
6. Rekonštrukcia objektu detskej nemocnice – 

časť ZOS 
885  000 Termín predloženia   8.09.2009(Výška NFP sa 

upravuje) 
7. Rekonštrukcia objektu Mestského domu 

Štefánikova ul. 
2 500 000 Podľa termínu vyhlásenej výzvy pre kultúrny 

potenciál 
8. Nitriansky vedomostný región 4 000 000 Podľa termínu vyhlásenej výzvy pre krajské 

mestá 
9. Revitalizácia sídliska Párovce 5 000 000 Podľa termínu vyhlásenej výzvy pre regeneráciu 

sídiel 
10. Projekt na podporu cestovného ruchu Zatiaľ bez rozpočtu Podľa termínu vyhlásenej výzvy 

na infraštruktúru cestovného ruchu (alternatíva 
Župné námestie, resp. budovanie cyklotrás) 

11. Rekonštrukcia ZŠ kniežaťa Pribinu Zatiaľ bez rozpočtu Príprava projektu na ďalšiu výzvu 
12. Rekonštrukcia a modernizácia zariadenia 

ambulantnej starostlivosti – NZZ Poliklinika 
Klokoč ina 

1 290 270,32 
Predloženie žiadosti o NFP v septembri 2009 
- opakovanie 

13. Budovanie a modernizácia verejného 
osvetlenia v meste Nitra 

237 153,05 
Predloženie žiadosti o NFP v septembri 2009 
- opakovanie 

 
 



                                                           Príloha č.3 
2)Grantový systém jednotlivých rezortov Vlády SR 

 
p.č. 

Názov projektu 
Výška schváleného 
nenávratného finančného 
príspevku v € 

Poznámka 

1. Rozvoj prepravnej služby a sociálneho taxíka 
v meste Nitra 

39 832,70  r. 2008 

2. Komunitné centrum Orechov Dvor  11 666,00  r. 2008 
3. Zvýšenie efektivity separovaného zberu s cielenou 

propagáciou mesta Nitra 
331 667,00 r.  2008 

4. Bezpečné školské zóny - Projekt nebol schválený 
5. Vybudovanie 28 b.j. Orechov Dvor 307 176,53 Ukončenie realizácie r. 2009 
6. Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho 

odpadu v meste Nitra 
118 510,00 Realizácia v r.2009 

7. Deti, ktoré sa nevedia sťažovať 6 000,00 Podpora pre  špeciálnu triedu MŠ nábrežie mládeže 
z Úradu vlády SR 

8. Elektronizácia a revitalizácia materských škôl-  
MŠ Piaristická 

1 994,00 r.2009 

9. Zriadenie keramickej dielne pre klientov denného 
stacionára pre ŤZP 

Zatiaľ bez vyhodnotenia Požiadavka príspevku  2 882€,  
r.2009 

10. Výchova k zdraviu s cieľom podpory primárnej 
a sekundárnej prevencie kardiovaskulárnych 
ochorení – záchrana života občanov mesta Nitra 

Zatiaľ bez vyhodnotenia Požiadavka príspevku  8 928€ 
R,2009 

11. Zakúpenie motorového vozidla na zabezpečenie 
opatrovateľskej služby pre občanov mesta Nitra 

Zatiaľ bez vyhodnotenia Požiadavka príspevku  10 455€ 
R.2009 

12. Interiérové vybavenie zariadenia pre seniorov 
polohovacími posteľami 

Zatiaľ bez vyhodnotenia Požiadavka príspevku   23 265€ 
r.2009 

13. Musica Sacra 6638,78 r.2009 
14. Priemyselná zóna Mlynárce – výkup pozemkov 

pre vybudovanie infraštruktúry 
1 639 779,59 r.2008 

15. Priemyselná zóna Juh – inžinierske siete Zatiaľ bez vyhodnotenia Požiadavka príspevku r.2009: 1 183 156,12€ 
16.  Inteligentný dopravný  systém v meste Nitra  Zatiaľ bez vyhodnotenia Požiadavka príspevku  3,319 mil.€ cez SSC 
 Spolu 2 463 264,60  



                           Príloha č.4  
3) Dotačná politika z iných zdrojov -  schválené 
 
p.č. 

Názov projektu 
Výška schváleného 
nenávratného finančného 
príspevku v € 

Poznámka 

1. Budovanie športovísk na Orechovom Dvore 6638 Podpora z Nadácie Pontis r.2009 
2. Zbierame pre šťastie 4979 Nadácia Orange 
3. Seniori - pohybom k optimálnemu zdraviu 1775,75 ÚNSK 
4. Útulok pre bezdomovcov DPOR 53 790,45 ÚNSK 
5. Vianoce pre všetkých - Útulok pre 

bezdomovcov 
298,00 Nadácia Orange 

6. Vianoce pre všetkých  
Domov pre osamelých rodičov   

238,80 Nadácia Orange 

7. Vianoce pre všetkých  
Chránené bývanie    

238,80 
Nadácia Orange 

8. Výkon dobrovoľníckej služby 15336,00 ÚPSVR 
 Spolu 83 294,80  
 
 
 
 
 
 

Výška  NFP v € 
1.a Štrukturálne fondy a medzinárodné programy 20 779 803,71 
2. Grantový systém jednotlivých rezortov Vlády SR   2  463 264, 60 
3. Dotačná politika z iných zdrojov        83 294,80 

Spolu 23 326 363,11 
 
 



Mestský úrad v Nitre  
 
 

                 V Nitre dňa 18.06.2009 

 

     Číslo materiálu: 1492/09 
 

Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre 
 
 
 
k bodu: Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 98/2009 – MZ 
             zo dňa 7.5.2009  
  
 
Predkladá:      Návrh na uznesenie:  
Jozef Dvonč      
primátor mesta Nitry     „na osobitnej strane“ 
 
 
 
     
Spracovala:   
RNDr. Helena Rýchla                                                 
odborný referent pre regionálny rozvoj  
                                                                                 
   
                                                                                                                    
                                                                                    
Napísala: 
RNDr. Helena Rýchla                                                 
odborný referent pre regionálny rozvoj                                                                                                                    
                                                                                
Prizvať:     
     - 
                                                                                
                                                                                      
 
                                                                                     .......................................................... 

                 podpis predkladateľa  
 
 
 
 
 
 



Návrh na uznesenie:  
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre  
 
p r e r o k o v a l o 
 
návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 98/2009–MZ zo dňa 7.5.2009  
 
 
s c h v a ľ u j e  
 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 98/2009 – MZ zo dňa 7.5.2009 
a to tak, že : 
 
- v schvaľovacej časti uznesenia v bode a) za pôvodným znením „Rekonštrukcia MŠ 
Benkova“, vkladá znenie: „ ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom,“ 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

 Na 26.zasadnutí (riadnom) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 7.5.2009 
bolo schválené uznesenie č. 98/2009 – MZ k Materiálu č. 1395/09 Návrh na predloženie 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP)z Regionálneho operačného programu v rámci 
opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania na realizáciu projektu „ Rekonštrukcia MŠ 
Benkova“.   
 Materiály boli pripravené a predložené do  MZ  pred vyhlásením a zverejnením výzvy 
na predkladanie žiadosti o NFP v rámci ROP prioritná os 1. Infraštruktúra vzdelávania 
opatrenie 1.1.   
 V zmysle 2. výzvy  bod 16 týkajúceho sa  požadovaných povinných príloh k  žiadosti 
bola  povinná príloha č.10 Aktuálne a platné uznesenie obce doplnená o text ... ktorého ciele 
sú v súlade s platným územným plánom obce. 
 Po usmernení zo strany Riadiaceho orgánu k ROP je povinnosťou žiadateľa 
rešpektovať presné znenie povinnej  prílohy a preto je potrebné daný text doplniť do znenia  
uznesenia č. 98/2009- MZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh nebol prerokovaný v Mestskej rade. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mestský úrad v Nitre  
 
 

                 V Nitre dňa 18.06.2009 

 

     Číslo materiálu: 1493/09 
 

Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre 
 
 
 
k bodu: Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 100/2009 – MZ 
             zo dňa 7.5.2009  
  
 
Predkladá:      Návrh na uznesenie:  
Jozef Dvonč      
primátor mesta Nitry     „na osobitnej strane“ 
 
 
 
     
Spracovala:   
RNDr. Helena Rýchla                                                 
odborný referent pre regionálny rozvoj  
                                                                                 
   
                                                                                                                    
                                                                                    
Napísala: 
RNDr. Helena Rýchla                                                 
odborný referent pre regionálny rozvoj                                                                                                                    
                                                                                
Prizvať:     
     - 
                                                                                
                                                                                      
 
                                                                                     .......................................................... 

                 podpis predkladateľa  
 
 
 
 
 
 



Návrh na uznesenie:  
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre  
 
p r e r o k o v a l o 
 
návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.100/2009–MZ zo dňa 7.5.2009  
 
s c h v a ľ u j e  
 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 100/2009 – MZ zo dňa 7.5.2009 
a to tak, že : 
 
- v schvaľovacej časti uznesenia v bode a) za pôvodným znením „Rekonštrukcia MŠ  Za 
Humnami“, vkladá znenie: „ ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom,“ 
     
 
 
 



    Dôvodová správa 
 

 Na 26.zasadnutí (riadnom) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 7.5.2009 
bolo schválené uznesenie č. 100/2009 – MZ k Materiálu č. 1397/09 Návrh na predloženie 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP)z Regionálneho operačného programu v rámci 
opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania na realizáciu projektu „ Rekonštrukcia MŠ Za 
Humnami“.   
 Materiály boli pripravené a predložené do  MZ  pred vyhlásením a zverejnením výzvy 
na predkladanie žiadosti o NFP v rámci ROP prioritná os 1. Infraštruktúra vzdelávania 
opatrenie 1.1.   
 V zmysle 2. výzvy  bod 16 týkajúceho sa  požadovaných povinných príloh k  žiadosti 
bola  povinná príloha č.10 Aktuálne a platné uznesenie obce doplnená o text ... ktorého ciele 
sú v súlade s platným územným plánom obce. 
 Po usmernení zo strany Riadiaceho orgánu k ROP je povinnosťou žiadateľa 
rešpektovať presné znenie povinnej  prílohy a preto je potrebné daný text doplniť do znenia  
uznesenia č. 100/2009- MZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh nebol prerokovaný v Mestskej rade. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mestský úrad v Nitre  
 
 

                 V Nitre dňa 18.06.2009 

 

     Číslo materiálu: 1494/09 
 

Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre 
 
 
 
k bodu: Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 102/2009 – MZ 
             zo dňa 7.5.2009 
  
 
Predkladá:      Návrh na uznesenie:  
Jozef Dvonč      
primátor mesta Nitry     „na osobitnej strane“ 
 
 
 
     
Spracovala:   
RNDr. Helena Rýchla                                                 
odborný referent pre regionálny rozvoj  
                                                                                 
   
                                                                                                                    
                                                                                    
Napísala: 
RNDr. Helena Rýchla                                                 
odborný referent pre regionálny rozvoj                                                                                                                    
                                                                                
Prizvať:     
     - 
                                                                                
                                                                                      
 
                                                                                     .......................................................... 

                 podpis predkladateľa  
 
 
 
 
 
 



Návrh na uznesenie:  
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre  
 
p r e r o k o v a l o 
 
návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.102/2009–MZ zo dňa 7.5.2009  
 
 
s c h v a ľ u j e  
 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 102/2009 – MZ zo dňa 7.5.2009 
a to tak, že : 
 
- v schvaľovacej časti uznesenia v bode a) vypúšťa pôvodné znenie bodu a) a nahrádza ho 
znením: 
 
„predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-2.1a-2009/01 ROP za účelom realizáciu 
projektu „Útulok pre bezdomovcov“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným 
plánom obce a  platným Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce“ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Dôvodová správa 
 

 Na 26.zasadnutí (riadnom) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 7.5.2009 
bolo schválené uznesenie č. 102/2009 – MZ k Materiálu č. 1399/09 Návrh na predloženie 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP)z Regionálneho operačného programu v rámci 
opatrenia 2.1 Infraštruktúra  sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately 
na realizáciu projektu „Útulok pre bezdomovcov“.   
 Materiály boli pripravené a predložené do  MZ  pred vyhlásením a zverejnením výzvy 
na predkladanie žiadosti o NFP v rámci ROP prioritná os 2. Infraštruktúra sociálnych služieb, 
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately na realizáciu projektu opatrenie 2.1 v oblasti 
podpory 2.1 Intervencie do existujúcich zariadení prevažne pre dospelých klientov.    
 V zmysle  výzvy  bod 16 týkajúceho sa  požadovaných povinných príloh k  žiadosti 
bola  povinná príloha č.10 Aktuálne a platné uznesenie obce upravená oproti pôvodnému 
zneniu, ktorý bol zverejnený v Programovom manuáli ROP. 
 Po usmernení zo strany Riadiaceho orgánu k ROP je povinnosťou žiadateľa 
rešpektovať presné znenie povinnej  prílohy a preto je potrebné znenie  daného  textu 
uznesenia č. 102/2009- MZ v bode a) upraviť. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh nebol prerokovaný v Mestskej rade. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



M E S T S K Ý     Ú R A D     V     N I T R E 
 
 
 
 
 
       V Nitre dňa  22.6.2009 
 

       Číslo materiálu: 1496/09 
 
 
Mestskému zastupiteľstvu  
v Nitre 
 
 
k bodu:  Informácia o hospodárení príspevkových organizácií mesta  

  a spoločností s majetkovou účasťou mesta za rok 2008 
 
 
 
Predkladá:    Návrh na uznesenie: 
Jozef Dvonč    Mestské zastupiteľstvo  v Nitre  
primátor mesta      p r e r o k o v a l  o  
      

Informáciu o hospodárení príspevkových organizácií  
     mesta a spoločností s majetkovou účasťou mesta za 
     rok 2008      
Spracoval: 
Ing. Miroslav Ondrejička   a zobralo na vedomie 
odborný referent ekonom. odd.   
     Informáciu o hospodárení príspevkových organizácií 
     mesta a spoločností s majetkovou účasťou mesta 
     za rok 2008 
Napísal:     
Ing. Miroslav Ondrejička 
odborný referent ekonom. odd. 
 
 
 
Prizvať: 
-  
 
 
 
 
 
 
      ............................................................. 
       podpis predkladateľa 



Prehľad hospodárenia príspevkových organizácií  
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry  

za rok 2008. 
 

 

 
Správa zariadení sociálnych služieb dosiahla za rok 2008 zisk z hlavnej činnosti po zdanení 
vo výške 8 630 EUR (260 tis. Sk) a zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení vo výške 
14 572 EUR (439 tis. Sk).  
 
Mestské služby, Tehelná 3, Nitra 
 

  Hlavná  Hlavná  Podnikateľská  Podnikateľská  
Rok 2008 činnosť činnosť činnosť činnosť 

  v EUR v tis. Sk v EUR v tis. Sk 

Náklady 3 010 420 90 692 214 570 6 464 

Výnosy 2 661 550 80 182 336 980 10 152 

Hosp.výsledok pred zdanením 348 870 -10 510 122 410 3 688 

Splatná daň z príjmov 60 2 13 570 409 

Hospodársky výsledok po zdanení 348 930 -10 512 108 840 3 279 
 
Mestské služby dosiahli za rok 2008 stratu z hlavnej činnosti vo výške -348 930 EUR  
(-10 512 tis. Sk) a zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení vo výške 108 840 EUR (3 279 
tis. Sk). 
 
Správa športových a rekreačných zariadení, Kúpelná 4, Nitra    
 

  Hlavná  Hlavná  
Rok 2008 činnosť činnosť 

  v EUR v tis. Sk 

Náklady 1 858 230 55 981 

Výnosy 1 997 580 60 179 

Hospodársky výsledok  139 350 4 198 
 
Správa športových a rekreačných zariadení dosiahla za rok 2008 zisk z hlavnej činnosti vo 
výške 139 350 EUR (4 198 tis. Sk). 

Správa zariadení sociálnych služieb, Baničova 12, Nitra 
 

  Hlavná  Hlavná  Podnikateľská  Podnikateľská  
Rok 2008 činnosť činnosť činnosť činnosť 

  v EUR v tis. Sk v EUR v tis. Sk 

Náklady 1 297 816 39 098 62 371 1 879 

Výnosy 306 579 39 362 80 362 2 421 

Hosp. výsledok pred zdanením 8 697 262 17 991 542 

Splatná daň z príjmov 67 2 3 419 104 

Hospodársky výsledok po zdanení 8 630 260 14 572 439 



Základná umelecká škola, Damborského 1, Nitra  
 

  Hlavná  Hlavná  
Rok 2008 činnosť činnosť 

  v EUR v tis. Sk 

Náklady 622 820 18 763 

Výnosy 643 530 19 386 

Hospodársky výsledok  20 710 623 
 
Základná umelecká škola dosiahla za rok 2008 zisk z hlavnej činnosti vo výške 20 710 EUR 
(623 tis. Sk). 

 
 
 

Prehľad hospodárenia spoločností s majetkovou účasťou Mesta Nitry  
za rok 2008. 

 
 
Službyt s.r.o., Janka Kráľa 122, Nitra 
Majetkový podiel Mesta Nitry: 100 % 
 

Rok 2008 Suma v EUR Suma v tis. Sk 
Náklady 1 515 570 45 658 

Výnosy 1 650 270 49 716 

Hosp.výsledok pred zdanením 134 700 4 058 

Daň  27 680 834 

Hospodársky výsledok po zdanení 107 020  3 224 
 
Rozdelenie hospodárskeho výsledku spoločnosti Službyt s.r.o. za rok 2008: 
Hospodársky výsledok – zisk .............................................................. 3 223 595 Sk 
- z toho: 
Prídel do rezervného fondu (5 % zo zisku) ............................................ 161 179 Sk 
Prídel do sociálneho fondu ..................................................................... 227 194 Sk 
Podiel na zisku pre zamestnancov ....................................................... 1 335 222 Sk 
Podiel pre spoločníka – Mesto Nitra ................................................ 1 500 000 Sk 
 
 
Nitrianska investičná s.r.o., Štefánikova trieda 60, Nitra 
Majetkový podiel Mesta Nitry: 100 % 
 

Rok 2008 Suma v EUR Suma v Sk 
Náklady 117 582 3 542 288 

Výnosy 102 871 3 099 109 

Hospodársky výsledok  - 14 711 - 443 179 
 
 
 



Nitrianske komunálne služby s.r.o., Nábrežie mládeže 87, Nitra 
Majetkový podiel Mesta Nitry: 50 % 
 

Rok 2008 Suma v EUR Suma v tis. Sk 
Náklady 3 261 800 98 265 

Výnosy 3 869 650 116 577 

Hosp.výsledok pred zdanením 607 850 18 312 

Daň  119 830 3 610 

Hospodársky výsledok po zdanení 488 020 14 702  
 
Rozdelenie hospodárskeho výsledku spoločnosti Nitrianske komunálne služby  s.r.o. 
 za rok 2008: 
 
Hospodársky výsledok – zisk ............................................................ 14 702 259 Sk 
- z toho: 
Prevod na účet nerozdeleného zisku .................................................... 4 702 259 Sk 
Dividendy pre akcionára – Mesto Nitra (50 %) .............................. 5 000 000 Sk 
Dividendy pre akcionára Marius Pedersen a.s. (50 %) ........................ 5 000 000 Sk 
 
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s., Janka Kráľa 122, Nitra 
Majetkový podiel Mesta Nitry: 51 % 
 

Rok 2008 Suma v EUR Suma v Sk 
Náklady 15 182 900 457 398 900 

Výnosy 16 166 100 487 018 400 

Hosp.výsledok pred zdanením 983 200 29 619 500 

Daň  217 900 6 563 100  

Hospodársky výsledok po zdanení 765 300 23 056 400 
 
Rozdelenie hospodárskeho výsledku spoločnosti Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. 
 za rok 2008: 
Hospodársky výsledok – zisk ............................................................ 23 056 478 Sk 
- z toho: 
Prídel do rezervného fondu (10 % zo zisku) ....................................... 2 305 648 Sk 
Prevod na účet nerozdeleného zisku .................................................... 8 700 430 Sk 
Na vyplatenie dividend akcionárom spoločnosti ............................... 12 050 400 Sk 
- z toho 
Dividendy pre akcionára – Mesto Nitra (51 %) ............................. 6 145 704  Sk 
Dividendy pre akcionára VNG Slovakia s.r.o. (49 %) ........................ 5 904 696 Sk 
 
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk 
 
Vypracoval: Ing. Miroslav Ondrejička – odborný referent, ekonomické oddelenie MsÚ v Nitre 
 
V Nitre 19.06.2009 
 
 



M e s t s k ý   ú r a d   v  N i t r e 
 
 

 
                                                                                                  V Nitre, dňa 23.06.2009 
                                                                                                   

                                                                                                  Číslo materiálu:  1498/09                                                                                              
 
 
Mestskému zastupiteľstvu                                                      
v N i t r e 
 
 
k bodu: Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.30/2008-MZ zo dňa      

31.1.2008 v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 180/2008-MZ zo dňa 
15.05.2008 (Ing. Lýdia Rudická, Pri strelnici 83, Nitra) 

 
 
 
Predkladá :                                                                            Návrh na uznesenie: 
Jozef Dvonč                                                                 „na osobitnej strane“ 
primátor  
Mesta Nitry 
 
 
 
Spracovala: 
Ing. Mária Foltýnová 
referent majetkoprávneho usporiadania 
 
 
 
Napísala: 
Ing. Mária Foltýnová 
referent majetkoprávneho usporiadania 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                         
Prizvať                                                                                     ______________________               
    -                                                                                                  podpis predkladateľa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 

p r e r o k o v a l o 
Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.30/2008-MZ zo dňa 31.1.2008 
v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 180/2008-MZ zo dňa 15.05.2008 (Ing. 
Lýdia Rudická, Pri strelnici 83, Nitra) 

 
s c h v a ľ u j e 
 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.30/2008-MZ zo dňa 31.1.2008  v znení 
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 180/2008-MZ zo dňa 15.05.2008 (Ing. Lýdia 
Rudická, Pri strelnici 83, Nitra) nasledovne:   

 
v schvaľovacej časti uznesenia sa vypúšťa pôvodné znenie bodu 2 a nahrádza sa znením: 
„2. úhrada zvyšnej kúpnej ceny v splátkach 
25% - splátka v sume 5302,98 € (159 757,50 Sk) do 31.12.2009 
25% - splátka v sume 5302,98 € (159 757,50 Sk) do 30.6.2010“.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.30/2008-MZ zo dňa  
31.1.2008 v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 180/2008-MZ zo dňa  
15.05.2008 (Ing. Lýdia Rudická, Pri strelnici 83, Nitra) 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre na 13. riadnom zasadnutí dňa 31.1.2008 uznesením     
č.30/2008-MZ prerokovalo  
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Ing. Lýdia Rudická, Pri  
strelnici 83, Nitra)  
schválilo 
odpredaj pozemku par. č. 257/3 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 358m2,vo  
vlastníctve mesta Nitry v kat. úz. Chrenová za cenu 1 500,-Sk/ /m2  +DPH Ing. Lýdii 
Rudickej, Pri strelnici 83, Nitra 
uložilo vedúcemu oddelenia majetku  
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia v termíne do 
31.3.2008 a určilo stratu účinnosti uznesenia ak kúpna zmluva nebude uzatvorená v termíne 
do 31.5.2008. 
 
Žiadateľka požiadala o úhradu celkovej kúpnej ceny v splátkach vzhľadom k tomu, že kúpna    
cena je vo výške 1 500,-Sk/m2  + DPH, čo za celkovú výmeru činí 639 030,- Sk. 
 
Na základe požiadavky Ing. Rudickej  Mestské zastupiteľstvo v Nitre na zasadnutí konanom 
dňa 15.05.2008 uznesením číslo 180/2008-MZ schválilo v bode 2. zmenu uznesenia MZ 
v Nitre č. 30/2008-MZ nasledovne: 
2.    úhrada kúpnej ceny v splátkach 

50% - kúpnej ceny pri podpise kúpnej zmluvy do 30.6.2008 
         25% - splátka do 31.12.2008 
         25% - splátka do 30.06.2009 
3. zriadenie záložného práva v prospech Mesta Nitry až do úhrady kúpnej ceny“  

- v určovacej časti sa vypúšťa znenie: 
„T :31.5.2008“ 
a nahrádza sa znením  
„T: 30.6.2009“.  
   
Žiadateľka sa dňa 23.06.2009 dostavila na Mestský úrad v Nitre s požiadavkou 
o možnosť úhrady zvyšnej časti kúpnej ceny, t. j. 25% do termínu 31.12.2009 a 25% do 
termínu 30.06.2010. 
 
Na základe neskorej požiadavky Ing. Rudickej materiál nemohol byť predložený na 
schválenie do mestskej rady a preto ho predkladáme priamo na zasadnutie mestského 
zastupiteľstva so žiadosťou o zmenu schvaľovacej časti uznesenia Mestského zastupiteľstva 
v Nitre č. 30/2008-MZ zo dňa 31.1.2008 v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre 
č. 180/2008-MZ zo dňa 15.05.2008 (Ing. Lýdia Rudická, Pri strelnici 83, Nitra) nasledovne: 
 
v schvaľovacej časti uznesenia sa vypúšťa pôvodné znenie bodu 2 a nahrádza sa znením: 
„2. úhrada zvyšnej kúpnej ceny v splátkach 
25% - splátka v sume 5302,98 € (159 757,50 Sk) do 31.12.2009 
25% - splátka v sume 5302,98 € (159 757,50 Sk) do 30.6.2010“  
 
 
  



M E S T S K Ý     Ú R A D       V       N I T R E 
 
                                                   
                                                                                            V Nitre dňa: 24.06.2009 
 

                                                                                             Číslo materiálu: 1500/09 
 
Mestskému zastupiteľstvu 
V Nitre 
 
k bodu: Návrh na zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva   
             č. 407/2008-MZ zo dňa 11.12.2008 

 
 
 
Predkladá:                                     Návrh na uznesenie 
Jozef Dvonč 
primátor mesta         na osobitnej strane                    
                                                                                                           

                               
 
Spracovala: 
Ing. Darina Keselyová               
vedúca ekonomického odd.        
                                                   
                                              
 
Napísala: 
Ing. Darina Keselyová 
vedúca ekonomického odd. 
 
 
Prizvať: 
- 
 
                                                     ................................................................. 
 
 
 
                                                                 Podpis predkladateľa 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh na uznesenie 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
p r e r o k o v a l o  
 
Návrh na zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva č. 407/2008-MZ zo dňa 11.12.2008 
 
a schvaľuje zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva č. 407/2008-MZ zo dňa 11.12.2008 
 
tak, že v schvaľovacej časti vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza ho novým znením: 
 
„použitie úveru na financovania výdavkov v oblasti dopravy nasledovne: 
 
1.Súvislá oprava MK Štúrova  od železničného  priecestia po Hlohoveckú                           
2. Súvislá oprava MK Ďurčanského     
3. Súvislá oprava MK Kmeťova od  Hviezdoslavovej smer na Hôrku  
4. Súvislá oprava MK 8.mája    
5. Súvislá oprava MK Kláštorská od Oravskej po Úzku    
6. Rekonštrukcia MK Borová  
7. Realizácia okružnej križovatky Novozámocká ul. 
8. Súvislá oprava MK Podhájska ul. 
9. Realizácia zmeny účelu užívania podchodu pre peších pod R 1- 1. etapa“   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Návrh na zmenu uznesenia č. 407/2008-MZ zo dňa 11.12.2008 
 
 
Uznesením č. 407/2008-MZ mestské zastupiteľstvo na svojom rokovaní dňa 11.12.2008 
schválilo použitie úveru vo výške 2,5 mil. € na financovanie výdavkov v oblasti dopravy na 
nasledovné akcie: 
 
1. MK Štúrova od Cintorínskej po okružnú križovatku 
2. MK Štúrova od železničného priecestia po Hlohoveckú 
3. MK Ďurčanského 
4. MK Kmeťova  od Hviezdoslavovej smer na Hôrku 
5. MK 8. mája 
6. MK Kláštorská od Oravskej po Úzku 
7. MK Borová 
 
Zo schválených akcií navrhujeme vyradiť akciu č. 1. „MK Štúrova od Cintorínskej po 
okružnú križovatku“ a nahradiť ju nasledovnými akciami, ktoré boli pôvodne schválené 
v rozpočte mesta na rok 2009: 

- Realizácia okružnej križovatky Novozámocká ul. 
- Súvislá oprava MK Podháska ul.  
- Realizácia zmeny účelu užívania podchodu pre peších pod R1 – 1. etapa 

 
Dôvod: 
Počas  výstavby komunikácie R1 bude komunikácia Štúrova od Cintorínskej po okružnú  
križovatku používaná na presun vozidiel stavby, z toho dôvodu ju v súčasnom období 
nenavrhujeme rekonštruovať. 
 



Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre, Baničova č. 12 Nitra 
 
 
       V Nitre dňa 02.07.2009 

       Číslo materiálu :  1522/09 
Mestskej rade 
v Nitre 
 
 
 
K bodu : 
Návrh Dodatku č. 5 Zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych 
služieb v Nitre 
 
 
 
Predkladá :      Návrh na uznesenie : 
 
Mgr. Janka Moravčíková    Mestská rada v Nitre 
riaditeľka       
príspevkovej organizácie     p r e r o k o v a l a 
Správa zariadení sociálnych     
služieb v Nitre      Návrh Dodatku č. 5  Zriaďovacej listiny 
       príspevkovej organizácie 
       Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre 
Spracovala :       
       o d p o r ú č a 
Mgr. Janka Moravčíková     
riaditeľka      Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 
príspevkovej organizácie     
Správa zariadení sociálnych     1.   s c h v á l i ť 
služieb v Nitre       
       Dodatok č. 5 Zriaďovacej  listiny 
       príspevkovej organizácie 
Napísala :       Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre 
       podľa predloženého návrhu 
Mária Kováčiková      
referentka pre      2.   s p l n o m o c n i ť 
hospodársku agendu      
       primátora mesta Nitry na vydanie úplného 
       a platného znenia Zriaďovacej listiny  
       príspevkovej organizácie Správa zariadení 
       sociálnych služieb v Nitre 
 
       uložiť 
       riaditeľke príspevkovej organizácie SZSS 
       vypracovať úplné a platné znenie Zriaďovacej 
       listiny príspevkovej organizácie Správa  
       zariadení sociálnych služieb v Nitre 
 
 
 
       .............................................................. 
        podpis predkladateľa 



Návrh  DODATKU č . 5 
Zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre 

 
 
 

Zriaďovacia listina príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre bola 
schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 237/2004-MZ dňa 12.08.2004. 
 
 

Dodatkom č. 5 sa zriaďovacia listina mení a dopĺňa nasledovne : 
 
 
1. V čl. I sa vypúšťa pôvodný názov článku a nahrádza sa novým, ktorý znie: 
 „Vymedzenie základných činností, verejných funkcií a predmet činnosti“ 
 
 
 
2. V čl. I ods. 2 sa vypúšťa celé pôvodné znenie a nahrádza sa novým, ktoré znie: 

„2. Základným predmetom činnosti je : 
2.1 Zabezpečovať prevádzku v plnom rozsahu  
- na úseku opatrovateľskej služby (v  domácnosti a Domoch s opatrovateľskou 

službou) 
- v Zariadení opatrovateľskej služby  
- v Stredisku osobnej hygieny 
- v Dennom centre  a jeho odbočkách 
- v Jedálni s kuchyňou  „Senior“ 
- v Zariadení núdzového bývania 
- v Zariadení podporovaného bývania  
- v Centre pre seniorov  a osoby s ŤZP,  
- v Dennom stacionári pre seniorov a osoby s ŤZP, 
- Požičiavanie kompenzačných pomôcok 
- Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci - v Centre tiesňového volania  
- Odľahčovaciu službu  

2.2. Poskytovať ubytovanie, možnosť stravovania a ďalšie sociálne služby v Útulkoch – 
Útulku pre bezdomovcov a  Zariadení núdzového bývania občanom, ktorí potrebujú 
osobitnú pomoc.“ 

 
 
 
3. V čl. III sa vypúšťa celé pôvodné znenie a nahrádza sa novým, ktoré znie: 

1. Útulok 
2. Zariadenie núdzového bývania 
3. Zariadenie podporovaného bývania  
4. Zariadenie opatrovateľskej služby 
5. Denný stacionár pre seniorov a osoby s ŤZP 
6. Opatrovateľská služba (v domácnosti a v Domoch s opatrovateľskou službou) 
7. Prepravná služba    
8. Požičovňa kompenzačných pomôcok 
9. Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci - Centrum tiesňového volania  
10. Odľahčovacia služba 
11. Denné centrum a jeho odbočky 
12. Centrum pre seniorov a občanov s ŤZP 
13. Jedáleň s kuchyňou „Senior“ 
14. Práčovňa 



15. Stredisko osobnej hygieny  
16. Stravovanie seniorov s dovozom stravy do domácnosti 
17. Útvar  prevádzkovo ekonomický“ 

 
 
 
4. Ostatné ustanovenie Zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych 

služieb v Nitre zostávajú nezmenené. 
 
 
 
 

Tento Dodatok č. 5 Zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych 
služieb v Nitre bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Nitre na zasadnutí konanom dňa 
.................., uznesením č. .............../2009-MZ a nadobúda účinnosť dňom schválenia. 
 
 
 
 
 
 
 
            Jozef Dvonč 
       primátor mesta Nitry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
 
 
1. Článok I.  bod 2  Vymedzenie základných verejnoprospešných činností a verejných funkcií  

a predmet činnosti : 
V zriaďovacej listine SZSS zo dňa 12.08.2004 v  Čl. I. ods.2 bol základný predmet činnosti 
organizácie vymedzený podľa zák. č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci. 
Schválením zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, ktorý vstúpil do účinnosti 01.01.2009 
podľa § 62 ods.1 zákona, organizácii vyplýva povinnosť registrovať na NSK všetky sociálne 
služby, ktoré poskytuje. Z uvedeného dôvodu je potrebné v zriaďovacej listine organizácie dať do 
súladu predmet činnosti so zákonom o sociálnych službách.  

 
 
2. Článok III. : Č lenenie organizácie : 

V dôsledku zmeny legislatívy a nadobudnutia účinnosti zákona č. 448/2008 Z.z o sociálnych 
službách sa mení názvoslovie zariadení sociálnych služieb, poskytujúcich sociálne služby pre 
občanov mesta Nitry prostredníctvom organizácie SZSS. Z uvedeného dôvodu je potrebné 
v zriaďovacej listine organizácie názvy zariadení aktualizovať v dikcii predmetného zákona. 

 
 




