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  signalizácie, parkovacích automatov a zabezpečenie malých a neperiodických    
  činností nadväzujúcich na zariadenia verejného osvetlenia na území mesta Nitry 

 
 
Predkladá:       Návrh na uznesenie 
Ľubomír Martinka     Mestské zastupiteľstvo  v Nitre 
prednosta MsÚ Nitra     p r e r o k o v a l o   

Správu o činnosti firmy Elcomp s.r.o 
Spracoval:      Nitra za rok 2008 pri zabezpečovaní  
Jiří Magyar      prevádzky, rekonštrukcie, modernizácie 
konateľ ELcomp, s.r.o.    a údržby verejného osvetlenia, cestnej    

signalizácie, parkovacích automatov 
Ing. Peter Ďuriš     a zabezpečenie malých a neperiodických    
ELcomp, s.r.o.     činností nadväzujúcich na zariadenia 
       verejného osvetlenia na území mesta Nitry 
       b e r i e    n a    v e d o m i e  
Napísal:      Správu o činnosti firmy Elcomp s.r.o 
Bohumil Vincúr     Nitra za rok 2008 pri zabezpečovaní  
referent OKČaŽP     prevádzky, rekonštrukcie, modernizácie
       a údržby verejného osvetlenia, cestnej    

signalizácie, parkovacích automatov 
       a zabezpečenie malých a neperiodických    
       činností nadväzujúcich na zariadenia 
       verejného osvetlenia na území mesta Nitry 
 
Prizvať: 
Jiří Magyar, konateľ ELcomp, s.r.o., 
Pražská 2, Nitra 
Ing. Peter Ďuriš, ELcomp, s.r.o., 
Pražská 2, Nitra 
 
       ......................................... 
          podpis predkladateľa 
 
 



Dôvodová správa 
 
 

Firma ELcomp, s.r.o. zabezpečuje práce na údržbe verejného osvetlenia, cestnej 
signalizácie, parkovacích automatov a zabezpečenie malých a neperiodických činností 
nadväzujúcich na zariadenia verejného osvetlenia na území mesta Nitry. 
Predkladaný materiál opisuje práce, ktoré boli vykonané  v roku 2008 a taktiež porovnanie 
spotreby elektrickej energie za roky 2004, 2005, 2006, 2007 a 2008, ako aj súhrn 
spotrebovanej elektrickej energie odoberanej zo siete verejného osvetlenia pre potreby 
napojenia reklamných zariadení počas roka 2008. 
 
 Termín predloženia tejto správy (2. polrok 2009) bol zosúladený s termínom 
vypracovania a predloženia auditu verejného osvetlenia, ktorý sa rovnako venuje hodnoteniu 
údržby a prevádzky verejného osvetlenia a dáva možnosť porovnávať. 
 
Mestská rada prerokovala predložený materiál – Správu o činnosti firmy Elcomp s.r.o. Nitra 
za rok 2008 pri zabezpečovaní prevádzky, rekonštrukcie, modernizácie a údržby verejného 
osvetlenia, cestnej signalizácie, parkovacích automatov a zabezpečenie malých 
a neperiodických činností nadväzujúcich na zariadenia verejného osvetlenia na území mesta 
Nitry – na  svojom zasadnutí dňa 29.09.2009 a odporučila Mestskému zastupiteľstvu vziať ho 
na vedomie.  
 


