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                                                                Správa 

                                               o výsledku kontroly              
                                     
  Na základe plánu práce na 1. polrok 2007 a poverenia hlavného kontrolóra č. 
5/2007 vykonala Ing. Kristína Porubská následnú finančnú kontrolu poskytovania 
jednorázových dávok v hmotnej núdzi za rok 2006. Kontrola bola vykonaná v čase od 
01.03.2007 do 17.04.2007 s prerušením. 
 
Predmetom kontroly bolo: 
1) čerpanie rozpočtu pri poskytovaní  jednorazových dávok v hmotnej núdzi za obdobie od 
01.01.2006 do 31.12.2006 
2) kontrola žiadostí pre poskytnutie jednorázovych dávok na úhradu mimoriadnych výdavkov 
a vo forme vecnej dávky pre jednotlivcov a pre rodiny s deťmi  
3) kompenzácia nákladov v rámci spolupráce pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej 
núdzi vo forme vecnej dávky  
 

1) Čerpanie rozpočtu pri poskytovaní jednorazových dávok v hmotnej núdzi za 
obdobie od 01.01.2006 do 31.12.2006 
 

 V súlade s § 24 ods. 10 z. č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Mesto rozhoduje o jednorazovej dávke 
v hmotnej núdzi.        
 
Zobrazenie čerpania rozpočtu pri poskytovaní jednorazových dávok pre jednotlivcov a pre 
rodiny s deťmi za rok 2006 

       
           Názov  

   
Schválený 

    
Upravený 

 
  Čerpanie 

%  
plnenia 
zo 
schvál. 
rozpočtu 

% 
plnenia 
z uprav. 
rozpočtu 

Dávka pre rodiny s 
deťmi 

    367 000     217 000      99 820     27,1     46 

Dávka pre 
jednotlivcov 

    150 000     140 000      94 580    63,05     67,5 

Kompenzácia 
nákladov vecnej 
JDHN 

    150 000       20 000        4 200      2,8      46 

 
Napriek zníženiu pôvodného rozpočtu  bol upravený rozpočet čerpaný iba v rozpätí od 46 % 
do 67,5%. 
 
Pre porovnanie je v nasledujúcej tabuľke uvedený rok 2005: 
 

 
          Názov    

 
 Schválený

 
 Upravený 
        

 
Čerpanie

% plnenia 
z uprav. 
rozpočtu 

Dávka pre rodiny 
s deťmi 

  800 000   420 000  413 000   98,33 

Dávka pre 
jednotlivcov 

  250 000   130 000  125 000    96,15 
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V roku 2005 bolo plnenie upraveného rozpočtu jednorázovej dávky pre rodiny s deťmi až 98% 
a pre jednotlivcov 96,15%. Z uvedeného je zrejmé, že v roku 2005 bolo čerpanie položky 
642 026 – jednorázová dávka pre rodiny s deťmi a dávky pre jednotlivcov vyššie ako v roku 
2006. 
 
V roku 2006 bola poskytnutá jednorazová dávka aj pre p. Annu Gombíkovú vo výške 800,- 
Sk, ktorá podala žiadosť na poskytnutie jednorazovej dávky už v roku 2004. Voči 
rozhodnutiu primátora mesta Nitry č. 7559/2004 OSVaZ  o priznaní jednorazovej dávky vo 
výške 800,- Sk zo dňa 21.04.2004 podala odvolanie a žiadala zvýšiť dávku aspoň na 5 000,- 
Sk. Preto bol jej spis postúpený na Okresný súd. Uznesenie Krajského súdu v Nitre č. 13 Sp 
4/2006, ktorým bolo konanie v tejto veci zastavené, nadobudlo právoplatnosť 29.04.2006 
a tým mohla byť p. Anne Gombíkovej vyplatená  jednorazová dávka vo výške 800,- Sk. 
 
V roku 2006 boli všetky podané žiadosti vybavené. 
 
2) Kontrola žiadostí  pre poskytnutie jednorazových dávok v hmotnej núdzi na úhradu 
mimoriadnych výdavkov a vo forme vecnej dávky pre jednotlivcov a rodiny s deťmi 
 
Pre poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi platí Všeobecné záväzné nariadenie 
Mesta Nitry č. 9/2004 v súlade, s ktorým boli prekontrolované žiadosti, ktoré boli podané 
v roku 2006.  
 
Dávka v hmotnej núdzi je upravená § 10 zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi    
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Jednorázovú dávku 
v hmotnej núdzi je možné poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa 
s občanom v hmotnej núdzi posudzujú, ktorým sa vypláca dávka v hmotnej núdzi 
a príspevky, najmä vo vecnej dávke na zabezpečenie ošatenia, obuvi a základného vybavenia 
domácnosti. 
 
Pre rok 2006 platilo Všeobecné záväzné nariadenie č.9/2004 o poskytovaní jednorázovej 
dávky v hmotnej núdzi v znení Dodatku č.1 a 2, podľa ktorého sa jednorázová dávka 
v hmotnej núdzi poskytovala: 
 
1. vo forme vecnej dávky 
a) zabezpečenie nevyhnutného ošatenia a obuvi 
b) základné vybavenie domácnosti (posteľ, stôl, stolička, skriňa, chladnička, sporák, a pod.) 
c) uhlie a palivové drevo 
          
2. na úhradu mimoriadnych výdavkov 
Za mimoriadne výdavky sa považujú výdavky spojené: 
a) s kúpou časového cestovného lístka na MHD pre nezaopatrené dieťa, školské potreby, 
ktoré nezabezpečujú školy v rámci dotácie na školské potreby 
b) s úhradou poplatku pre dieťa do detského tábora, do školy v prírode, na lyžiarsky 
výcvikový kurz a výdavky spojené so záujmovou činnosťou dieťaťa 
c) s úhradou časti poplatkov na kúpeľnú liečbu, okrem cestovných výdavkov 
d) s kúpou obuvi a ošatenia, ktoré nie je možné poskytnúť zo skladových zásob subjektov 
spolupracujúcich s Mestom Nitra 
e) s kúpu základného vybavenia domácnosti, ktoré nie je možné poskytnúť zo skladových 
zásob subjektov spolupracujúcich s Mestom Nitra 
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Maximálna hranica poskytnutej dávky na úhradu mimoriadnych výdavkov podľa ods.2: 
a)   podľa ods.2 písm.  a) je do 2 000,- Sk na dieťa 
b) podľa ods.2 písm.   b) je do 2 000,- Sk na dieťa 
c) podľa ods.2 písm.   c) je do 1 000,- Sk na osobu  
d) podľa ods.2 písm.   d) je do 1 000,- Sk na osobu 
e) podľa ods.2 písm. e) je do 5 000,- Sk a na uhlie a palivové drevo do 2 000,- Sk na  
domácnosť 
 
Na kontrolu boli predložené všetky žiadosti, ktoré žiadali o poskytnutie dávky vo forme 
vecnej dávky alebo na úhradu mimoriadnych výdavkov (finančná). 
 
Počet žiadostí pre poskytnutie JDHN: 
 

 
       Forma dávky 

 
Rodina s deťmi 

 
   Jednotlivci 

Na úhradu mimoriadnych 
výdavkov (finančná) 

   
         38 

 
         38  

 
Vecná dávka 

 
          7 

 
          6 

 
Rodiny s deťmi podali na úhradu mimoriadnych výdavkov 38 žiadostí, z toho v 2 prípadoch   
bolo zastavené konanie a na vecnú dávku  podali 7 žiadostí, z toho v 1 prípade bolo zastavené 
konanie. 
Jednotlivci podali na úhradu mimoriadnych výdavkov 38 žiadostí, z toho v 3 prípadoch bolo 
zastavené konanie a 2 žiadosti boli postúpené na Okresný súd a na vecnú dávku podali 6 
žiadostí, z toho v 1 prípade bolo zastavené konanie. 
 
Zastavené konanie vo veci poskytnutia jednorazovej dávky v hmotnej núdzi bolo celkovo v 7 
prípadoch (zahrnuté sú žiadosti na úhradu mimoriadnych výdavkov a aj na vecnú dávku): 
Ing. Ruislová Anna – žiadala jednorázovú dávku na posteľ a radiátor, bolo zastavené 
konanie z dôvodu, že nedoložila blok z registračnej pokladne 
Kovárska Eva – žiadala jednorázovú dávku na ošatenie, školské potreby pre deti, ktoré jej 
boli zverené do náhradnej starostlivosti, tieto deti neboli posudzované ako v hmotnej núdzi, 
preto jej nebolo možné vyhovieť 
Zuzana Billová – žiadala jednorázovú dávku na školské potreby, nedoložila potrebné 
doklady 
Richard Tóth – žiadal jednorazovú dávku na kúpu chladničky, nebola mu priznaná dávka 
v hmotnej núdzi a príspevky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, preto mu nebolo možné 
vyhovieť 
Anna Gombíková – podala žiadosť na zakúpenie automatickej práčky, nedoložila potrebné 
doklady 
Lýdia Horváthová- podala 2 žiadosti na zakúpenie pohovky, mala podanú neúplnú žiadosť 
a doložila iba kópiu bloku zo zakúpenej postele, žiadateľka neumožnila prešetrenie pomerov 
zamestnancami oddelenia sociálnych vecí a zdravotníctva  
 
Najviac žiadostí (5) podala p. Lýdia Horváthová, z toho v 2 prípadoch bolo zastavené konanie 
a 2 žiadosti boli postúpené na Okresný súd, kde obidva prípady, ktoré sú na súde   ešte nie sú 
ukončené. V 1 prípade jej bola poskytnutá jednorázová dávka vo výške 720,- Sk na úhradu 
mimoriadnych výdavkov ( ortopedickú obuv). 
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Poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi bolo najčastejšie na tieto výdavky: 
                                                                                                                                                                              

  Výdavky  Základné 
vybavenie 
domácnosti 

Ošatenie, 
obuv 

Cestovný 
lístok 

Škola 
v prírode 
a lyžiarsky 
výcvik 

Jednotlivci           36               18           -            - 
 Rodina s deťmi           16          10           6         11 
 
 
Jednorázové dávky boli na jednotlivé výdavky poskytnuté v takýchto výškach:  
 

   Výdavky Základné 
vybavenie 
domácnosti 

Ošatenie, 
obuv 

Cestovný 
lístok 

Škola v prírode 
a lyžiarsky 
výcvik, tábor 

Kúp. 
liečba 

Jednotlivci 2000 – 5000,- 720,- - 1000,-       -           - 1000,-

Rodina s 
deťmi 

2100 – 5000,- 1270 – 3900,- 300-1700, 
-  

2000 – 6000,-    -  

 
Pozn.: Pri poskytnutí dávky pre rodinu s deťmi závisela dávka od počtu osôb, pre ktorých má 
byť dávka vyplatená ( napr. dávka poskytnutá na letný tábor vo výške 6000,- Sk bola pre 3 
deti – na 1 dieťa 2000,- Sk). 
 
Kontrolou bolo zistené: 
- v niektorých prípadoch chýbal na zázname k prejednaniu  žiadosti o dávku podpis 
schvaľujúceho (vedúceho. odd. sociálnych vecí a rodiny) 
 
3) Kompenzácia nákladov v rámci spolupráce pri poskytovaní jednorazovej dávky 
v hmotnej núdzi vo forme vecnej dávky 
 
Medzi Mestom Nitra a OZ FAROS bola  uzatvorená na rok 2006 Partnerská zmluva č.j. 
16/06/SVZ o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi, kde predmetom je určenie 
výšky kompenzácie nákladov rámci spolupráce zmluvných strán, a to v zmysle Rámcovej 
zmluvy č.j 17/06/SVZ. Výška kompenzácie nákladov na jeden zrealizovaný úkon je 350,- Sk.  
Medzi Mestom Nitra a Diecéznou charitou bola na rok 2006 uzatvorená Partnerská zmluva 
č.j. 14/06/SVZ, kde predmetom zmluvy je tiež určenie výšky kompenzácie nákladov v rámci 
spolupráce zmluvných strán, a to v zmysle Rámcovej zmluvy č.j. 15/06/SVZ. 
 
V rámci spolupráce pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi boli v roku 2006 
kompenzované náklady vo výške 4 200,- Sk OZ FAROS. 
 
Kontrolou bolo zistené: 
- podľa Rámcovej zmluvy č.j. 17/06/SVZ má poskytovateľ (OZ FAROS) predkladať     
vyúčtovanie realizovaných úkonov oddeleniu sociálnych vecí a zdravotníctva na 
odsúhlasenie v mesiacoch október, november a časť decembra do 15. decembra a bolo 
to predložené na odsúhlasenie až 4.01.07  
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    Správa bola vypracovaná dňa 17.04.2007 a dňa 17.04.2007 boli výsledky kontrolných 
zistení predložené Mgr. Nadi Šimovej, poverenej vedením oddelenia sociálnych vecí 
a zdravotníctva a Kristíne Nichtovej, referentke pre poskytovanie dávky v hmotnej núdzi. 
Prerokovanie správy bolo dňa 23.04.2007.  

 
Ku správe o výsledku kontroly podalo oddelenie sociálnych vecí dňa 22.04.2007 nasledujúce 
stanovisko: 
 
Čerpanie rozpočtu v roku 2006 v porovnaní s rokom 2005 spôsobila úprava VZN č. 9/2004, 
kde bola nie na podnet oddelenia zapracovaná vecná dávka. Žiadatelia nemajú o túto formu 
pomoci záujem, v ich nepriaznivej situácii ich takýto spôsob ponižuje, nehovoriac o tom, že 
ich zmluvné subjekty dokážu riešiť bez nás. Znížilo to i čerpanie rozpočtu v roku 2005, kedy 
bolo pozastavené vyplácanie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi. 
 
Jednorázová dávka p. Gombíkovej bola priznaná v roku 2004, z rozpočtu toho istého roku na 
základe relevantných dokladov o výdavku. Rozhodnutie bolo potvrdené Okresným súdom. 
Na základe právoplatného rozhodnutia súdu, po vrátení spisového materiálu bola vyplatená 
v roku 2006. V predchádzajúcich dvoch rokoch jej bolo bolo vyplatených spolu 12 000,- Sk. 
 
Záznam v spise je rutinná práca p. Nichtovej, tak ako evidenčné a záznamy, ktoré nie sú 
predpísané. Ak chýba podpis, je to iba zlyhanie ľudského faktora. Záznam sa používal 
voľakedy na MsNV v Nitre pri jednorázovom finančnom príspevku. Vtedy mal 
opodstatnenie, nakoľko sa rozhodovalo o výške finančného príspevku iba na základe žiadosti 
a bez akýchkoľvek dokladov o výdavku. Nik na oddelení takúto formu vo svojej práci 
nepoužíva. 
 
I napriek opakovaným urgenciám Mesta, si FAROS OZ nesplnil povinnosť v zmluvne 
stanovenom termíne predložiť zoznam k vyúčtovaniu jednorázovej vecnej dávky v hmotnej 
núdzi. Mesto Nitra nepovažovalo uvedené konanie za dôvod pre odstúpenie od zmluvy. 

 
Na základe záverov správy o výsledku kontroly oddelenie sociálnych vecí 

a zdravotníctva neprijalo žiadne opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou. 
 

Mestská rada prerokovala správu o výsledku kontroly dňa 15.05.2007 a uznesením č. 
350/2007 – MR odporúča MZ vziať správu na vedomie. 
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Mestské zastupiteľstvo v Nitre – útvar hlavného kontrolóra   
 
                                                                                 V Nitre: 07.05.2007 
                                                                                 Číslo materiálu:188/07 
 

 
Mestskej rade 
 
v Nitre 
 
 
 
K bodu: Správa  o  výsledku  následnej  finančnej  kontroly poskytovania jednorázových 
dávok v hmotnej núdzi v roku 2006 
                
 
 
 
 
Predkladá:                                                                Návrh na uznesenie: 
Ing. Ladislav Fúska                                                                  
hlavný kontrolór                                                         Mestská rada v Nitre 
                                                                                                
                                                                                    p r e r o k o v a l a 
    
Spracovala:                                                                Správu o výsledku následnej 
Ing. Kristína Porubská                                                finančnej kontroly poskytovania  
referent                                                                        jednorázových dávok v hmotnej núdzi 
                                                                                     v roku 2006 
                                                                                    
 
                                                                                    o d p o r ú č a   MZ 
 
 Napísala:                                                                   
Ing. Kristína Porubská                                                a) vziať správu na vedomie 
referent                                                                        
                                                                                      
 
                                                                                                                                                                    
Prizvať: 
Mgr. Naďa Šimová 
poverená vedením odd. 
sociálnych vecí a zdravotníctva 
                                                                                          
 
                                                                                      ........................................................ 
                                                                                                podpis predkladateľa 
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                  Mat . č. 19 
            
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 181/95-MZ zo dňa 14.12.1995. 
K bodu : Rôzne       
Kontrola na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 21.6.2007  
.                       
                                                                      I. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 u k l a d á  
 prednostovi Mestského  úradu v Nitre 
 
a) informovať o výsledkoch verejných a užších  súťaží vyhlásených Mestom                   
      Nitra vždy na najbližšom zasadnutí MZ     
 b)  informovať o uskutočnení stavebných prác realizovaných na základe verejného  
      obstarávania:    
    -  zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác (od 0 Sk  do 4 000 000,- Sk) 
    -  podprahovou zákazkou na dodanie tovaru a služieb ( od 1 000 000 Sk do  2 000 000 Sk) 
    -  podprahovou zákazkou na uskutočnenie stavebných prác ( od 4 000 000 Sk do  
       12 000 000 Sk)                                                                                          
 
 
 
 

          T: trvale 
                                                                                             K: MZ 
     
               
                                                                     II.        
  
Plnenie 
a)      
V zmysle Zákona č. 25/2006 Z .z. o verejnom obstarávaní  je  ukončená jedna podprahová 
zákazka. V súčasnosti podľa VZN č. 2/1998 Mesta Nitry nie je vypísaná obchodná verejná 
súťaž.  
 
 
 
 
Ukončená podprahová zákazka: 

 
          1   Rekonštrukcia objektu Domova pre osamelých rodičov 
               Vyhodnotenie ponúk: 16.5.2007  
               Úspešná ponuka:  PP INVEST NITRA, s. r. o Pražská ul., Nitra   
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b) Zmluvy uzatvorené na základe zákazky s nízkou hodnotou : 
 
    Oddelenie výstavby  a rozvoja uzatvorilo nasledovné zákazky s nízkou hodnotou: 

         
            PD –základ. infraštruktúra na jarmok na Klokočine  II. (služba) 
            ORANT, Ing. arch. Juraj Cisár, Župné námestie, Nitra 
            Zmluvná cena: 79 991,80 Sk      
 
            Vypracovanie PD pre stavebné povol. a realizácia Kanalizácie Wilsonovo nábr.26  
            Ing. Marian Baláž, Silvánska 2129/9, Nitra 
            Zmluvná cena 23 500,- Sk         
 
            PD –terénne úpravy s odvod. BD Benkova 13-15 ( havarijný stav) 
            Ing. Imrich Cigáň  Golianova 58, Nitra 
            Zmluvná cena: 100 000,- Sk  
 
            PD -park. a osvetl. vnútroblok Hollého –Svetlá Štur. Bernolákova 
            Stavpros s.r.o., Farská 42,949 01 Nitra 
            Zmluvná cena 59 000,- Sk 
 
            PD parkovisko Kraskova a Wilsonovo nábr. 
            Ing. Jozef Kyselica, Partizánska 93, Nitra 
            Zmluvná cena 60 000,- Sk   
 
           PD parkovisko Vodná č.2 – 8 
            Stavpros s.r.o., Farská 42, Nitra 
            Zmluvná cena  39 000,- Sk           

 
PD parkovisko Nábrežie mládeže 73 - 79 

             Stavpros s.r.o., Farská 42, Nitra 
             Zmluvná cena  17 000,- Sk     

       
 Parkovisko Ďumbierska 53 - 57 

             Ing. Štefan Lisý, Dunajská 13/18,949 01 Nitra 
           Zmluvná cena: 17 422,- Sk       

 
 PD parkovisko trieda A. Hlinku 35 - 49 

             Ing. Štefan Lisý, Dunajská 13/18, Nitra 
           Zmluvná cena: 17 993,- Sk       

 
Opravy vnútorných priestorov  ZŠ Nedbalova 
Marián Szulányi – VES , Murániho 18,  Nitra 
Zmluvná cena: 441 855,20 Sk 
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PD – zosuv pôdy na Petzwalovej ul. č. 26 - 32 
Ing. Imrich Cigáň, Golianova 58, Nitra 
Zmluvná cena: 150 000,- Sk 
 
PD na ÚK – Nový cintorín Chrenová Levická ul. 
Ing. arch. Igor Fenik Architekt, Wilsonovo nábr. 148, Nitra 
Zmluvná cena: 289 170, - Sk 
 
Sadové úpravy C 302 a C303  
Juraj Joanidis  ZASAP, Podzámska 28, Nitra 
Zmluvná cena: 998 815,80 Sk 
 
Realizovanie pešej zóny Kremnická pokračovanie  
Ján Rakovan 013 61 Kotešová 131 
Zmluvná cena: 998 520,20 Sk 
 
Dobudovanie vonkajších priestorov CVČ Na Hôrke 
 Ing. Vladimír Malý – RODOS, Pod Hájom 2, Nitra 
 Zmluvná cena: 372 702,50 Sk  
 
     
 
 
 
Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti.  
         
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          –––––––––––––––––– 
                                Mgr. Ľubomír Martinka           
                                                            prednosta                         
                                                                  Mestského úradu v Nitre                         
 
 
 
 
 
 
 
Spracovala: Mária Blisková,  
referát pre verejné obstarávanie 
V Nitre, dňa 30.5.2007 
 



 
 
MESTSKÉ SLUŽBY NITRA 
 
 
         V Nitre dňa  31.5. 2007 
 
         č. materiálu: 190/07 
 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 
 
v   N i t r e 
 
 
 
k bodu: Vyhodnotenie zimnej údržby miestnych komunikácií za rok 2006/07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predkladá:       Návrh na uznesenie:  
Ing.Štefan Forro      Mestské zastupiteľstvo Nitre 
riaditeľ organizácie     p r e r o k o v a l o 
        Vyhodnotenie zimnej údržby 
Spracovali:       za rok 2006/07 
Ing.Zita Moravčíková     s c h v a ľ u j e  
Ing.Ladislav Meszároš     Vyhodnotenie zimnej údržby 
        za rok 2006/07 
Napísala:       podľa predloženého návrhu 
L.Látečková       
sekretárka riaditeľa            
  
Prizvať: -        
 
 
 
 
 
        ................................................... 
           podpis predkladateľa 
 



 

 
 MESTSKÉ SLUŽBY NITRA 
 
 
         V Nitre dňa  31.5 2007 
 
         č. materiálu: 190/07 
 
 
Mestská rada 
 
v   N i t r e 
 
 
 
 
 
 
k bodu: Vyhodnotenie zimnej údržby miestnych komunikácií za rok 2006/07 
 
 
 
 
 
 
 
Predkladá:       Návrh na uznesenie:  
Ing.Štefan Forro      Mestská rada v Nitre 
riaditeľ organizácie     p r e r o k o v a l a  
        Vyhodnotenie zimnej údržby 
Spracovali:       za rok 2006/2007 
Ing.Zita Moravčíková     o d p o r ú č a   
Ing.Ladislav Meszároš     Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 
        s c h v á l i ť 
Napísala:       Vyhodnotenie zimnej údržby 
L.Látečková      za rok 2006/07 
sekretárka riaditeľa      podľa predloženého návrhu  
 
Prizvať: -    
  
 
 
 
 
        ................................................... 
           podpis predkladateľa 
 
 
 
 



 

 
 

M E S T S K É    S L U Ž B Y     N I T R A 
 

 
 
                                                                                                            V Nitre dňa  15.4.2007 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

V Y  H  O D  N  O T  E  N  I E 
 

ZIMNEJ ÚDRŽBY MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ 
 

ZA ROK  2006/2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Predkladá: Ing. Štefan Forro 
                  riaditeľ organizácie 
 
 
 
 
 
Spolupracovali: 
Ing. Zita Moravčíková, ekon. námestníčka 
Ing. Ladislav Meszároš, prev. námestník 
Ing. Ján Káčer, ved. Dopravy a služieb 
p. Oto Počarovský, ved. Miestnych komunikácií 
p. Milan Bartoš, ved. Čistenia mesta    
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          Výsvetlivky použitých skratiek: 
 
 

MK     -  miestne komunikácie  
            ZÚ     -  zimná údržba 
 D  -  drvina 
 S  -  soľ 
   M  -  močovina 
           VPS,DaŽP -  Komisia verejnoprospešných služieb ,dopravy a životného prostredia  
           PD  -  poľnohospodárske družstvo  
 MsS  -  Mestské služby  
 
 

 
 

 
 



 

 
VYHODNOTENIE  ZIMNEJ  ÚDRŽBY  ZA  ROK  2006/2007 

 
 
1. ÚVOD 

 
Zimnú údržbu miestnych komunikácií za rok 2006/2007 zabezpečovala príspevková 
organizácia Mestské služby Nitra. Zimná údržba bola vykonávaná v súlade s operačným 
plánom, ktorý bol schválený MsR dňa 14.11. 2006 uzn. č. 584/2006 a MsZ 23.11. 2006 
uzn.č.276/2006-MZ.. 
Vlastný výkon ZÚ bol vykonávaný v čase od 15.11. 2006 do 15.3.2007. 
 

 
2. PRÍPRAVA ZIMNEJ ÚDRŽBY MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ 

 
2.1 Príprava miestnych komunikácií pred zimnou údržbou 

Po ukončení ZÚ 2005/2006 bola v mesiaci marec vykonaná I. časť prehliadky MK, 
následne v mesiaci apríl II. časť. Obe časti boli spracované do záverečného protokolu 
hlavnej prehliadky miestnych komunikácií v meste Nitra v zmysle ON 73 61 98. 
Lokálne opravy miestnych komunikácií boli podľa uvedeného protokolu rozdelené do 
dvoch sledov: 
 
I.   sled  -   s cieľom udržania zjazdnosti komunikácií, pričom bol kladený dôraz    
                               na odstraňovanie závad vplývajúcich na bezpečnosť jazdy vozidiel. 
 
II.  sled  -   s cieľom udržania životnosti komunikácií, pričom boli  odstraňované 
                               vady vozovky, povrchové poruchy alebo iné druhy deformácií.  
 
Na odstraňovanie uvedených závad boli použité tieto spôsoby opráv MK – 
pneumotryskovou metódou, liatym asfaltom alebo obaľovanou zmesou. 
Uvedené opravy komunikácií boli vykonané do výšky schválených finančných 
prostriedkov. Z celkového pohľadu sa však užívanie MK po normovanej technickej 
životnosti predlžuje, čo je spôsobené viacročným nedostatkom finančných prostriedkov 
na obnovu stavebno-technického stavu MK predovšetkým v oblasti súvislých opráv MK 
a rekonštrukcii vozoviek. 
 

2.2 Príprava mechanizmov    
Pre zabezpečenie zimnej údržby bolo nutné venovať zvýšenú pozornosť príprave 
techniky. Vzhľadom na zastaralý, skorodovaný a opotrebovaný stav strojovej 
a automobilovej techniky Mestské služby Nitra vykonali technické prehliadky všetkých 
mechanizmov s cieľom zabezpečenia nákupu, alebo vlastnej výroby náhradných dielov. 
Vo väčšej miere sme opravy mechanizmov vykonávali vo vlastných dielňach. V menšej 
miere sme zabezpečili opravu niektorých mechanizmov dodávateľsky, nakoľko sme 
špecifické závady z hľadiska technickej vybavenosti dielní nedokázali odstrániť. 
Pripravenosť techniky MsS a subdodávateľov bola prezentovaná dňa 13. 11. 2006. 
 

2.3 Príprava operačného plánu  
Spracovanie operačného plánu zimnej údržby sme začali v mesiaci august. Vlastné 
znenie operačného plánu sme predložili ku schváleniu a pripomienkovaniu do komisie 
VPS,DaŽP, vedenia Mestského úradu a Mestskej rady. Operačný plán zimnej údržby bol 
dňa 14.11. 2006 uzn.č.584/2006 schválený Mestskou radou.  

 
2 



 

Po doplnení predložených pripomienok bol operačný plán schválený mestským 
zastupiteľstvom dňa 23.11. 2006 uzn. č. 276/2006-MZ. Súčasťou operačného plánu bolo 
aj schválenie mestského operačného štábu, ktorého členovia boli písomnou formou 
menovaní primátorom mesta. Spolu s menovacím dekrétom dňa 15.11. 2006 členovia 
operačného štábu obdržali operačný plán zimnej údržby s mapami rozdelenia miestnych 
komunikácií. 
Pre zabezpečovanie zimnej údržby bola zrušená zmluva o vzájomnej zámene 
komunikácií medzi Regionálnou správou a údržbou ciest, a.s. Nitra a Mestskými 
službami Nitra z dôvodu prechodu štátneho podniku na akciovú spoločnosť.  
Dňa 20. 11. 2006 bolo vykonané základné školenie pracovníkov zaradených do zimnej 
údržby, ktoré bolo zamerané na dodržiavanie pracovných postupov zimnej údržby 
a organizácie práce v súlade s operačným plánom zimnej údržby. 
                       

2.4 Subdodávatelia 
Mestské zastupiteľstvo prijalo úplnú verziu operačného plánu zimnej údržby. Z toho 
dôvodu Mestské služby Nita uzatvorili zmluvy o dielo s týmito subdodávateľmi: 
1. p. Štefanka 
2. p. Bidelnica 
3. p. Marák 
4. p. Maxi 

 
2.5 Zásoby materiálu 

Pred zahájením zimnej údržby sa v skladovacích priestoroch Mestských služieb 
nachádzalo: 
- NaCl     750 t (posypová soľ)  
- drvina      610 t  
- piesok      4,5 t 
- močovina  2,0 t 
 
Posypový a inertný materiál bol na základe zmluvných dodávok priebežne doplňovaný. 

 
3. VLASTNÁ  ZIMNÁ  ÚDRŽBA 

3.1 Priebeh zimnej údržby 
Pred zahájením zimnej údržby boli na určené miesta schodíska a autobusových čakární 
rozmiestnené kontajnerové nádoby s posypovým materiálom, ktorý bol využívaný, pre 
ručný posyp. Tento bol v priebehu zimnej údržby dvakrát doplňovaný. 
Pre zabezpečenie zimnej údržby v málo prístupných miestach boli zakúpené nové nádoby 
na posypový materiál z plastu, nakoľko staré skorodované kovové boli vyradené. 
Na základe schváleného operačného plánu ZÚ 2006/07 bol dňom 15.11. 2006 zriadený 
dispečing zimnej údržby. Denným monitorovaním priebehu klimatických podmienok bol 
použitý úsporný režim vykonávania pohotovostnej služby, ktorý sledoval maximálne 
možné úspory finančných prostriedkov. Na základe takto získaných údajov bola 
pohotovostná služba vykonávaná striedavo v zložení troch vodičov. Len 
v predpokladaných dňoch zhoršeného počasia bola pohotovostná služba zosilňovaná 
o dvoch vodičov, pomocného a hlavného dispečera. V prípade zásahov nastupovali do 
výkonu ďalší vodiči. Ostatní pracovníci zaradení do zimnej údržby boli rozdeľovaní do 
denných pracovných smien podľa vývoja klimatických podmienok na výkon náhradných 
prác zameraných na čistenie a opravy miestnych komunikácií. 
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Z denníkov stálej pohotovostnej služby môžeme konštatovať, že počas ZÚ  2006/2007  si  
klimatické podmienky vyžiadali 16 zásahov, pričom bolo realizovaných 48 výjazdov  
vlastnej techniky a  3 výjazdy techniky subdodávateľov. V priebehu zimnej údržby boli 
namerané teploty v rozsahu od -4,6oC do +15,0oC, vlhkosť vzduchu sa pohybovala 
v rozsahu od 65 % do 100 % . Zo záznamov zimnej údržby môžeme tiež konštatovať, že 
6 dní bolo pod 0oC, 7 krát snežilo (vrátane mrznúceho mrholenia a dažďa). Celkový 
prehľad zásahov ZÚ 2006/2007 v porovnaní so ZÚ 2005/2006 je uvedený v tabuľke 
a grafe v prílohe č.1. 
Počas zimnej údržby bolo zapísaných 29 telefonických požiadaviek, ktoré boli postupne 
podľa dôležitosti vybavované.  
 
 
 

3.2 Mechanizmy v zimnej údržbe 
Do ZÚ 2006/2007 boli zaradené staršie vozidlá MsS, ktorých technický stav je vo väčšej 
miere za zenitom svojej životnosti. Hlavnú časť mechanizmov tvorili vozidlá Š 706 
slúžiace na posyp miestnych komunikácií. Práve tieto vozidlá si v príprave na zimnú 
údržbu vyžiadali veľké náklady na opravu z pohľadu nedostatku náhradných dielov, 
nakoľko boli vyrobené v rokoch 1980-89. Tieto vozidlá v súčasnej dobe nevyhovujú 
podmienkam EURO-II. 
Do zabezpečovania zimnej údržby boli nasadené aj 3 novšie vozidlá malej triedy typu 
Multicar (r.v. 1996,2002, 2004). Tieto vozidlá boli určené na údržbu  úzkych a väčším 
mechanizmom nepriechodných komunikácií ako aj pešej zóny. Vzniknuté drobné 
technické závady na týchto vozidlách boli odstraňované vo vlastných dielňach. V zimnej 
údržbe boli používané aj 3 novšie vozidlá veľkej triedy Praga UV 8O (r.v.1998), Praga 
NTS (r.v.2001) a Renault Kerax (r.v.2003).  Pre zvýšenie kvality vykonávanej zimnej 
údržby Mestské služby Nitra zaradili malotraktor so zimnou nadstavbou na udržiavanie 
schodnosti chodníkov na sídlisku Klokočina. Taktiež  Mestské služby Nitra zaradili 
prívesný rozhadzovač posypového materiálu za traktor s cieľom zabezpečenia zjazdnosti 
miestnych komunikácií v úzkych častiach Zobora. 
Vo svahovitých terénoch Zobora a  Klokočiny boli 3 x nasadené mechanizmy 
subdodávateľov,  pričom podstatnú časť tvorili traktory s predným pohonom. 
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        Prehľad techniky v zimnej údržbe 2006/2007 

 
 

 
 
Počet výjazdov subdodávateľov 
 
Dodávateľ November December Január Február Marec Spolu 
Bidelnica 
Marák Marek 
Štefanka Silvester 
Maxi     
 

- 
- 
- 
- 
 
 

- 
- 
- 
- 

2 
- 
1 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

2 
- 
1 
- 

Spolu - - 3 - - 3 
 
Počet výjazdov mechanizmov Mestských služieb podľa mesiacov 
 
Vozidlo    November December Január Február Marec Spolu 
NRA 053 BS   Š 706 
NR    805 CP  Š 706 
NR    307  AJ  Š 706 
NR    613  BY Š 706 
UNC 060 
NR  649 BV    M-Fumo 
NR  089 AP     Praga 
NR  084  BI     Praga 
NR  617 CH    Multicar 
NR  350 CF     Renault 
NR  973 CP     Multicar 
NR 781  AC    Traktor 
NR 779  AC    Traktor 
NR 411 BV     Tatra 
NR 608 DU Multic. 
Malotraktor 

1 
- 
- 
1 
- 
- 
1 
- 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

2 
2 
- 
- 
- 
1 
2 
- 
4 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

5 
5 
- 
- 
- 
3 
2 
3 
4 
1 
- 
1 
- 
- 
- 
2 

1 
1 
- 
- 
- 
1 
1 
1 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
1 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

9 
8 
- 
1 
- 
5 
6 
4 

   10 
1 
- 
1 
- 
- 
1 
2 

Spolu 4 11 26 7 - 48 
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Mestské služby Subdodávatelia 
Š 706 sypač 
Tatra 
P-V3S 
Traktor+malotraktor 
HON 
UNC 060 
Multikár M-26 
Multikár FUMO 
Praga ÚV 80 
Praga NTS 
Renaul Kerax 

4 
1 
1 

2 + 1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

Bidelnica 
Marák 
Štefanka 
Maxi 

Traktor            1 
Traktor            1  
Traktor            1  
Traktor            1  



 

3.3 Spotreba materiálu 
V zimnej údržbe 2006/2007 sa spotrebovalo v porovnaní s predchádzajúcocu zimnou 
údržbou menšie množstvo chemického a inertného materiálu. Celková spotreba 
v porovnaní s predchádzajúcim rokom je uvedená v prílohe č. 2 v tabuľkovej a grafickej 
úprave. 

3.4 Pracovníci 
Po schválení operačného plánu bolo do zimnej údržby 2006/2007 preradených 
a zaradených 48 kmeňových pracovníkov, na tejto činnosti bolo odpracovaných 22 522 
hodín. 

Počet odpracovaných hodín/mesiac 
Počet prac. 11/06 12/06 1/07 2/07 3/07 Spolu 

48 1 804 4 740,50 7 136,75 6 041,71 2 799,00 22 522,- 
               3.5 Subdodávatelia 

Činnosť dodávateľov bola vykonávaná na základe uzavretých zmlúv v náväznosti na 
schválený operačný plán zimnej údržby. Všetci subdodávatelia boli pred zimnou údržbou 
oboznámení so zodpovednosťou za zjazdnosť pridelených úsekov miestnych 
komunikácií, ktoré boli vyznačené na priložených mapách. 
 
 

   4.    VYHODNOTENIE  
 

 4.1   Ekonomické vyhodnotenie 
 

Náklady na zimnú údržbu 2006/2007  v tis. Sk 
 

P.č. 4-12/2006 1-3/2007 Spolu 
1.      Materiál + en. 
2.      Opravy 
3.      Služby 
4.      Mzdy 
5.      Zákonné poistné 
6.      Dane a poplatky 
7.      Poistenie mot.voz. 
8.      Odpisy 

  523,54 
      9,04 
    71,73 
  831,38 
  297,50 

     -   
    84,73 

        811,89 

    628,49 
       3,16 
    121,28 

       1 390,59 
          515,79 

       0,60 
      28,41 
    253,42 

 1 152,03 
     12,20 
   193,01 
2 221,97 
   813,29 
       0,60 
   113,14 
1 065,31 

1-8    Priame náklady  
9.      Vnútropod. nákl. 

2 629,81 
   936,69 

 2 941,74 
   791,25 

     5 571,55 
     1 727,94 

1-9   Náklady celkom   3 566,50  3 732,99      7 299,49 
 
Náklady na mzdy, zákonné poistenie, poistenie motorových vozidiel a odpisy činia 4 
213,71 tis. Sk, čo je 75,63 % z priamych nákladov za obdobie 2006/2007. 
V nákladoch na materiál sú zaúčtované náklady na (posypovú soľ, drvina) vo výške 278 
tis.Sk, oleje a mazadlá 48 tis.Sk, pohonné hmoty (nafta, benzín) 465 tis.Sk, šatstvo 75 tis.Sk,  
režijný materiál 286 tis. Sk. V nákladoch na služby sú zaúčtované náklady na pneuslužby 11 
tis. Sk, telefóny a mobily 17 tis.Sk, STK 10 tis.Sk.dodávatelia (výkon + pohotovosť) 103 
tis.Sk a ostatné náklady 52 tis.Sk. 
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Porovnanie priamych nákladov na zimnú údržbu 

Za rok 2005/2006 a rok 2006/2007 
 

 

 
Náklady celkom na rok 2006 dosiahli výšku nasledovne: 
 

         1-3/2006 4-12/2006 1-12/2006 
9 085,32 tis. Sk 3 566,50 tis. Sk 12 651,82 tis. Sk 

 
Dotácia na zimnú údržbu v roku 2006 bola schválená vo výške 13 400 tis. Sk. Vzhľadom na 
priaznivé klimatizačné podmienky zimná údržba v roku 2006 skončila HV + 962,10 tis.Sk. 
Na rok 2007 bola schválená dotácia na zimnú údržbu vo výške 12  600 tis. Sk. Za  mesiace 1-
3/2007 bola rozpočtovaná dotácia  vo výške 7 560 tis Sk. Vzhľadom na priaznivé klimatické 
podmienky skončila zimná údržba  za obdobie 1-3/2007  hospodárským výsledkom  
+ 3 827,01 tis. Sk. Na obdobie : 4-12/2007  zostáva dotácia vo výške 8 867,01 tis. Sk 

    
                        

Za obdobie:   4-12/2003  náklady dosiahli výšku  4 841,03 tis.Sk 
        4-12/2004  náklady dosiahli výšku  3 723,75 tis.Sk 
         4-12/2005  náklady dosiahli výšku  4 923,68 tis. Sk 
         4-12/2006  náklady dosiahli výšku  3 566,51 tis. Sk 
 

Priemerné náklady za obdobie mesiacov 4-12 za roky 2003-2006 dosiahli výšku 4 263,74 
tis. Sk. Z uvedeného navrhujeme na zimnú údržbu 4-12/2007 vyčleniť čiastku 4 367 tis. 
Sk. Rozdiel vo výške 4 500 tis.Sk budeme žiadať rozpočtovým opatrením presunúť na:  
 
1. činnosť čistenie mesta 2 000 tis.Sk - zvýšenie frekvencie mechanického čistenia, zvoz   
                                                                a likvidácia  odpradu  
2. opravy miestnych komunikácií 1 500 tis.Sk - súvislá oprava miestnej komunikácie   
    Popradská, Bratislavská , oprava dažďových vpustí Párovská a Bernolákova, atď. 
3. jarné a jesenné upratovanie 500 tis.Sk. 
4. zúčtovanie nevymožiteľných pohľadávok (od roku 1994)  na exekúciách  500 tis. Sk 

  
              4.2  Vecné vyhodnotenie 

Priebeh zimnej údržby bol v porovnaní s predchádzajúcim rokom oveľa miernejší. Vývoj 
počasia si nevyžadoval vysoký počet zásahov, čo sa následne prejavilo na samotnej 
spotrebe posypového a inertného materiálu. Počet zásahov v roku 2006/07 bol nižší o 109 
a spotreba soli bola nižšia o 939 t, drviny o 886 t menej. Priaznivé klimatické podmienky 
umožňovali vykonávať iné náhradné práce, ktoré boli zamerané na dočisťovanie 
miestnych komunikácií, chodníkov a  parkovísk. Uvedenými prácami bolo počas 
mesiacov január, február, marec odvezených a zlikvidovaných 205 t nečistôt. V súčasnej 
dobe čistenie komunikácií pokračuje v jednotlivých častiach mesta, pričom sú využívaní 
aj pracovníci vykonávajúci práce na základe zmluvy medzi mestom Nitra a Úradom  
 
      7 
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práce. V spolupráci s odborom komunálnych činností boli práce pracovníkov Mestských 
služieb Nitra a úradom koordinované tak, aby bola vyčistená čo najväčšia plocha. Tento 
spôsob dočisťovania bol účinný aj napriek veľkým problémom so zaparkovanými 
vozidlami. Taktiež sme vykonávali blokové čistenie ulíc, pričom musíme konštatovať, že 
vodiči nerešpektujú prenosné dopravné značenie. Takýmto prístupom znemožňujú 
dôkladnejšie vyčistenie priestranstva mechanizmami.  
        
  

      5.  NÁVRH OPATRENÍ: 
 

1. Predložiť investičné požiadavky na nákup strojov pre zabezpečovanie zimnej údržby 
2007 

                                                                                                    T: september 2007 
                                                                                                    Z: riaditeľ organizácie 
 
 
 
Stanovisko Komisie pre životné prostredia, verejnoprospešné služby a verejný poriadok 
MZ v Nitre zo dňa 14.5. 2007: 
 
Uznesenie č.8/2007 

    Komisia na svojom zasadnutí 
    p r e r o k o v a l a 
    Vyhodnotenie zimnej údržby miestnych komunikácií za rok 2006/2007 
    o d p o r ú č a    s c h v á l i ť  
    rozdelenie financií podľa predloženého návrhu. 
 
 
 

Stanovisko Mestskej rady v Nitre zo dňa  15.mája 2007: 
 
Uznesenie č.357/2007-MR 
 
Mestská rada v Nitre 
p r e r o k o v a l a 
Vyhodnotenie zimnej údržby miestnych komunikácií za rok 2006/2007 
o d p o r ú č a 
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 
s c h v á l i ť  
Vyhodnotenie zimnej údržby miestnych komunikácií 206/2007 podľa predloženého návrhu. 
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M e s t s k ý  ú r a d  v  N i t r e  

                                                              

                                                                                              V Nitre dňa 18.04.2007                        

                                                                                               Číslo materiálu: 210/07  

Mestskému zastupiteľstvu  

v Nitre 

 

k bodu:   

Zámer na využitie objektu bývalého školského zariadenia na Nedbalovej ulici č. 17 a jeho 

rekonštrukciu za účelom poskytovania sociálnych služieb v Sociálnom integračnom centre  

 
 
Predkladá:    Návrh na uznesenie: 
Ing. František Baláž      Mestské zastupiteľstvo v Nitre   
poslanec MZ v Nitre   p r e r o k o v a l o 
                                                           Zámer na využitie objektu bývalého školského zariadenia  
                                                           na Nedbalovej ul. č.17 v Nitre za účelom poskytovania  
                                                           sociálnych služieb v Sociálnom integračnom centre 
Spracovala:    s c h v a ľ u j e 
Mgr. Naďa Šimová   1. zámer na realizáciu rekonštrukcie objektu na Nedbalovej  
poverená výkonom funkcie  ulici č. 17 v zmysle spracovaného materiálu s 5% účasťou  
vedúcej útvaru                                 mesta Nitry pri predkladaní projektu na čerpanie finančných  
sociálneho úradu   prostriedkov zo štrukturálnych fondov na realizáciu návrhu, 

2. zaradenie rekonštrukcie objektu na Nedbalovej ulici č. 17 
do návrhu rozpočtu na rok 2008 v zmysle predloženého ma-
teriálu ako náhradný zdroj prostriedkov realizácie zámeru. 

  
  
Napísal: 
Ing. Štefan Bórik 
referent útvaru sociálneho úradu 
 
 
 
Prizvať: 

                                                                                              

                                                                                             _____________________________ 

                                                                                                          podpis predkladateľa 

 

 

 

 

 



Zámer na využitie objektu bývalého školského zariadenia na Nedbalovej ulici č. 17 a jeho 

rekonštrukciu za účelom poskytovania sociálnych služieb v Sociálnom integračnom centre  

 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre na svojom riadnom zasadnutí dňa 12.8.2004 prerokovalo      

informatívnu správu o záujemcoch na prenájom priestorov zrušených školských zariadení na            
Nedbalovej a Baničovej ulici a uznesením č. 253/2004 – MZ schválilo využitie objektov na     
zriadenie Sociálneho integračného centra a Senior centra bez určenia poradia budov.  

 
Na základe osobných jednaní so záujemcami a vzhľadom k potrebám, ktoré vyplývajú zo 

špecifických potrieb klientov (zdravotné obmedzenia limitujúce účelovosť priestorov) predkla-
dáme návrh na rekonštrukciu objektu v predpokladanom objeme 24 000 000,- Sk . 

Rozsah úprav bol prerokovaný s investičným oddelením a na základe toho bol pripravený aj 
predbežný rozpočet. 

 
 
V rekonštruovanom objekte majú záujem sociálne služby poskytovať tieto subjekty: 
 
1. Občianske združenie EMPATIA – cca 11 m2 a spoločné priestory s občianske združenie 

Centrum SOS - cca 12 m2 , (viď. schéma č. 1) 
2. Občianske združenie CENTRUM SOS – cca 78 m2 a spoločné priestory s o.z. Empatia 

cca 12 m2, (viď. schéma č. 1) 
3. Občianske združenie EFFETA – cca 164 m2, (viď. schéma č. 1) 
4. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím – cca 177 m2, (viď. schéma č. 1) 
5. Športový klub NSŠ Scorpioni – cca 86 m2 , (viď. schéma č. 1) 
6. Občianske združenie Kolíska  , (viď. schéma č. 2) 
7. Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar – cca 118 m2,                  

(viď. schéma č. 2) 
 

 
Súčasťou Sociálneho integračného centra budú aj subjekty, ktoré už majú priestory na          

Nedbalovej ul. č. 17 prenajaté na základe zmlúv o nájme nebytových priestorov: 
- Centrum komunitného rozvoja – 148,64 m2  
- Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – 144,70 m2    
- Nezisková organizácia SINA – 128,34 m2 
- Eva Valášeková MASÁŽE – 16,16 m2   
 
 
Z uvedeného vyplýva, že v Sociálnom integračnom centre na Nedbalovej ulici by poskytova-

lo služby celkom 10 subjektov, oprávnených pracovať v sociálnej oblasti.  
   

 
 

      Občianske združenie Slovenský zväz telesne postihnutých ZO č. 126, kde je štatutárnym 
zástupcom Jaroslav Varga, rovnako prejavil záujem o prenajatie priestorov na prízemí budovy na 
Nedbalovej ulici, ale vzhľadom na nedostatok priestorov, nie je možné im vyhovieť. Mesto pre 
nich hľadá iné vhodné bezbariérové priestory. 
 
 
 
 
 



 
Rozsah rekonštrukčných prác 
 
1. Elektroinštalácia 
 

- práce predstavujú osadenie nových vodičov tak, aby bolo možné nainštalovať merače na 
spotrebu elektrickej energie z prenajatých priestorov po jednotlivých organizáciách ako 
celkov, 

- inštalácia zásuviek a vypínačov v zmysle platných noriem a predpisov 
 

 
2. Rozvody ÚK + výmena radiátorov 

- vzhľadom k súčasnému nevyhovujúcemu stavu rozvodov a radiátorov je potrebné zabez-
pečiť inštaláciu nových rozvodov a osadenie nových radiátorov 

- sadenie meračov spotreby tepla 
 

 
3. Rozvody SV a TÚV 

- na základe vykonaných konzultácií s jednotlivými záujemcami bude potrebné vykonať 
účelovú inštaláciu rozvodov vody tak, aby bolo možné poskytovať služby zdravotne pos-
tihnutým občanom mesta Nitry 

- presné zmeny budú navrhnuté projektantom, 
- úpravy predstavujú výmenu cca 50% súčasných rozvodov 

 
 
4. Stavebné úpravy 

- rozsah stavebných úprav bol konzultovaný priamo so záujemcami, požiadavky boli za-
značené do súčasnej projektovej dokumentácie a po prípadnom schválení zámeru bude na 
tomto základe spracovaná projektová dokumentácia 

- stavebné úpravy predstavujú 
  . búranie a budovanie priečok,  
  . výmena dverí, potreba minimálne 100 mm šírky 
  . úprava toaliet, 
  . úprava WC, 
 - úpravami zabezpečiť bezbariérovosť v celom objekte   

 
 
5. Výmena okien 

- v záujme zabránenia úniku tepla je nevyhnutné celkové zateplenie objektu, minimálne 
v tom, že sa vymenia súčasné nevyhovujúce okná,   

 
 
6. Plynová kotolňa 

projekčne bude pripravená aj plynová kotolňa pre prípad, že objekt nebude pripojený na 
dodávateľa tepla (NTS),  

 
 
7. Terénne úpravy + spevnené plochy a oplotenie   
 
    - terénne úpravy budú rešpektovať zásadu bezbariérovosti celého objektu, 
 
 

 



Finančné náklady: 
 
Predbežný rozpočet na rekonštrukciu objektu na Nedbalovej ulici č. 17: 
 
- elektroinštalácia      2 800 000,- Sk 
- rozvody ÚK + výmena radiátorov   1 500 000,- Sk 
- rozvody SV a TÚV        850 000,- Sk 
- stavebné úpravy               11 800 000,- Sk 
      (v zmysle špecifických a účelových požiadaviek subjektov) 
- výmena okien      3 900 000,- Sk 
- plynová kotolňa      1 800 000,- Sk  
 (v prípade odpojenia ÚK od dodávateľa tepla NTS) 
- terénne úpravy + spevnené plochy   2 200 000,- Sk 
 
- spracovanie projektovej dokumentácie           do 150 000,- Sk  

 
 ---------------------------------- 

Spolu:                 24 000 000,- Sk 
 
  
 
 
Zdroje: 
 
a)  z rozpočtu mesta Nitry na rok 2008 
b) uchádzaním sa o podporu zo štrukturálnych fondov s 5% účasťou mesta na realizácii     
    navrhovaného projektu v rámci opatrenia 1.2 Infraštruktúra sociálnych služieb a sociálno-
právnej ochrany a sociálnej kurately: 
 
Maximálna výška pomoci: 
80% zdroje ERDF (EÚ) 
20% spolufinancovanie z národných zdrojov 
 
Z toho:  
  5%                           spolufinancovanie z vlastných zdrojov mesta Nitra 
15%                           spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu 
 

 
Z uvedeného vyplýva, že mesto Nitra musí preukázať schopnosť spolufinancovať projek-

ty vo výške minimálne 5% z celkových oprávnených nákladov, t.j. 1 200 000,- Sk. Táto čiastka 
je zahrnutá v rozpočte na rok 2007.  
  
Ako povinnú prílohu k predkladanému projektu je potrebné priložiť uznesenie Mestského zastu-
piteľstva o zabezpečení spolufinancovania vo výške 5% .  
 
 V prípade, že projekt bude úspešný a budeme môcť čerpať prostriedky zo štrukturálnych 
fondov, nebude potrebné čerpať prípadné finančné prostriedky z rozpočtu mesta na rok 2008.  
 

 
 
 
 
 



Stručná charakteristika jednotlivých subjektov – záujemcov o prenajatie priestorov              
v sociálnom integračnom centre 

 
1. Spoločnosť priateľov detských duší občianske združenie EMPATIA 
 
Spoločnosť priateľov detských duší, občianske združenie EMPATIA je otvorené záujmové 

združenie ľudí, ktorých spájajú princípy humanizmu, spolupráce a demokracie so zameraním na 
cieľovú skupinu detí a mládeže. Toto dobrovoľné občianske združenie je nezávislé od politic-
kých strán.  

Cieľom združenia je aktívne, všestranne a tvorivo podporovať a rozvíjať prosociálne správa-
nie, ekologické cítenie, hodnoty emocionálnej a morálnej inteligencie, zodpovednosti za kvalitu 
života v spoločenstve ľudí, bez ohľadu na rasu, národnosť, vierovyznanie, zdravotný, či iný han-
dicap. 

Činnosťou združenia je vytváranie a realizácia projektov odborníkov, nadšencov a dobrovoľ-
níkov z oblasti výchovy  vzdelávania, kultúrnej a etnografickej oblasti, športovej oblasti, život-
ného prostredia a rôznych iných záujmových činností. Podpora programov drogovej prevencie       
a rasovej znášanlivosti. Metodická, informačná a publikačná činnosť. 

 Realizačnou formou sú klubové stretnutia detí, mládeže a dospelých, tvorivé dielne, hudob-
né, umelecké  podujatia mladých talentov, prednášky a semináre, integrácia zdravotne postihnu-
tých, programy pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, práca s deťmi so špecifickými 
poruchami učenia a správania, odborná pomoc rodičom a pedagógom, prezentácia vlastnoručne 
vyrobených výrobkov, tábory  rôzneho typu, tvorba a realizácia projektov kompatibilných               
s cieľmi a činnosťou združenia. 

Združenie spolupracuje s podobne zameranými organizáciami, verejnoprávnymi inštitúciami, 
nadáciami, so samosprávnymi orgánmi, školami a školskými zariadeniami, s médiami a podob-
ne. 

Realizované aktivity združenia: 
- letné tábory pre deti v Chate pod Čiernym vrchom 
- metodické stretnutia so začínajúcimi učiteľmi  ZŠ Čakajovce 
- metodická a odborná činnosť pre učiteľov ZŠ v okrese Nitra - Integrované tematické vyučo-

vanie 
- semináre pre vysokoškolákov UKF Nitra zamerané na kľúčové kompetencie  
- odborná práca s deťmi s poruchami učenia  
- klubové aktivity pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia na dvoch sídliskách v Nitre 
- publikačná činnosť Prvouka pre II. ročník ZŠ 
- hudobné stretnutia mladých talentov 
- zapojenie sa do implementačného programu Nadácie pre deti Slovenska v spolupráci                 

s holandským partnerom International Child Development Initiatives v rámci projektu Roz-
voj občianskej spoločnosti prostredníctvom detí a mládeže, s vlastným projektom Objavujem 
seba a svoje okolie /december 2003 - jún 2004/ 
 
 
2. Občianske združenie Centrum SOS 

 
Cieľom združenia je vytvárať chránené dielne pre zdravotne postihnutých občanov, vytvárať 

pracovné miesta pre absolventov, poskytovať poradenskú službu v oblasti sociálnej, právnej 
a pracovno-právnej.   

 
  
 
 
 
 



Rozsah činností: 
Tvorba a podpora  
- projektov zameraných na vzdelávanie a empatiu zmiešaných rodín (rodiny s narodeným 

zdravotne postihnutým dieťaťom a naopak dieťa žijúce v rodine zdravotne postihnutých ro-
dičov) 

- projektov na vzdelávanie detí a mládeže zo sociálne slabších vrstiev 
- projektov na vzdelávanie a vytváranie adaptačných podmienok rómskych rodín 
- projektov zameraných na mimopracovné a voľno časové aktivity občanov so zdravotným 

postihnutím 
- projektov na vytváraní klubov v rámci centra podľa druhu postihnutí a podľa záujmov zdra-

votne postihnutých občanov, ich vzdelávanie a zabezpečenie zmysluplného využitia voľného 
času a na vytváranie pobočiek v rámci SR 

 
 

3. EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského v Nitre s chránenou dielňou –           
tlačiareň a kníhviazačstvo 

   
Občianske združenie vzniklo v roku 2001. Pracuje so sluchovo postihnutými občanmi 

v oblasti chráneného zamestnávania, pracovno-právneho poradenstva, asistencie v zamestnaní 
a tlmočenia. 

Hlavným poslaním organizácie je vytvárať most integrácie sluchovo postihnutej a intaktnej 
populácie, zvyšovať úroveň osobnostného vývoja sluchovo postihnutých detí a mládeže, podpo-
rovať rozvoj duchovných a kultúrnych hodnôt a tradícií sluchovo postihnutých ľudí v našej spo-
ločnosti. 

Cieľom je rozvíjať organizáciu, ktorá v plnej miere poskytuje služby občanom so sluchovým 
postihnutím, aby sa mohli rozvíjať ako plnohodnotné osobnosti bez komunikačnej a sluchovej 
bariéry. 

Projekt so svojím zameraním na občanov so sluchovým postihnutím korešponduje s Plánom 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitry. Projektom sa dopomôže vytvoriť nové pracov-
né miesta pre sluchovo postihnutých, ktoré budú spĺňať všetky sociálne a pracovné predpoklady 
pre plnohodnotnú pracovnú integráciu sluchovo postihnutej minority.   
  
 

4. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím (ZPMP) v Nitre   
 

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím je neštátna nezisková organizácia. 
Hlavným cieľom organizácie je  
- združovať rodičov detí s mentálnym postihnutím, osoby s mentálnym postihnutím, od-

borníkov a sympatizantov, ktorí sa pravidelne stretávajú na spoločných akciách kultúrne-
ho, športového, odborného, spoločenského a rehabilitačno – rekondičného charakteru, 

- práca s ľuďmi s mentálnym postihnutím od narodenia až po vyšší vek, naučiť rodičov 
pracovať s ich postihnutými deťmi a dospelými ľuďmi, spoločne tráviť čas, organizovať 
rekondičné pobyty pre matky a deti (aj dospelé), aby spoločne relaxovali a oddychovali, 

Centrum má slúžiť na socializáciu, sociálnu rehabilitáciu a integráciu ľudí s mentálnym pos-
tihnutím. V Dennom rehabilitačnom centre by malo byť umiestnených 12 – 15 osôb so zdravot-
ným a mentálnym postihnutím, ktorých rodičia sú v aktívnom veku. V čase, keď ich deti, mládež 
„pracujú, oni sa môžu venovať svojmu zamestnaniu. 
 

Rozsah činností: 
- poskytovanie pomoci a odbornej rady rodinám s ľuďmi s postihnutím, hlavne v oblasti 

poradenských služieb, možností vzdelávania a zamestnávania, 
- nácvik seba obslužných prác, prác v domácnosti, orientáciou v širšej societe a prípravy na 

zamestnanie, 



- poskytovanie kondičných tréningov pod vedením odborníkov, 
- poskytovanie pedagogickej a psychologickej starostlivosti, 
- zabezpečovanie zdravotnej a opatrovateľskej služby 
 
 
5. Športový klub nevidiacich a slabozrakých športovcov (ŠK NSŠ) Scorpioni   

 
ŠK NSŠ existuje ako športový oddiel založený v roku 1999, ako športový klub bola nezisko-

vá organizácia založená 9.7.2003. 
Cieľom činnosti združenia  
- je podpora zdravého životného štýlu znevýhodnenej skupiny obyvateľov, ktorá musí pre-

konávať závažný zdravotný handicap, 
- propagácia mesta Nitry v celoslovenskom ale aj medzinárodnom merítku, 
- podpora akceptácie populácie zdravotne postihnutých občanov. 

 
Navrhovaný projekt predpokladá v prenajatých priestoroch organizovať nový šport – Stolný 

aplikovaný tenis pre nevidiacich a slabozrakých športovcov. 
V uvedených priestoroch bude ŠK organizovať: 
- majstrovstvá Slovenska stolného aplikovaného tenisu v roku 2008, 
- každoročne v júni k MDD súťaže v aplikovanom stolnom tenise spoločne s deťmi – 

členmi Únie nevidiacich a slabozrakých SINA, 
- ligové zápasy a turnajové podujatia a s tým spojený tréningový proces. 

 
 

6. Občianske združenie Kolíska 
 
Cieľom Občianskeho združenia Kolíska je ochrana práva rodiny, pomoc pri vytváraní ideo-

vých, koncepčných a materiálnych podmienok sociálnej, zdravotnej, výchovnej a psychologickej 
starostlivosti o deti, mládež a rodinu. Výsledkom pôsobenia má byť zabránenie odňatiu dieťaťa 
rodičom a návrat detí z ústavnej starostlivosti do rodinného prostredia.  

OZ poskytuje: 
- organizovanie alebo sprostredkovanie aktivít a účasti na programoch, tréningoch 

a aktivitách zameraných na podporu plnenia rodičovských práv a upevňovanie vzťahov 
medzi rodičmi a deťmi, rozvoj schopností riešiť problémové situácie a adaptovať sa na 
nové situácie, 

- sprostredkovanie účasti na programoch a aktivitách zameraných na predchádzanie sociál-
no-patologickým javom, 

- sprostredkovanie kultúrnych, záujmových a iných aktivít zameraných na podporu vhod-
ného využívania voľného času detí, 

- programy na získanie občanov na výkon náhradnej rodinnej starostlivosti (pestúnska sta-
rostlivosť, zriaďovanie profesionálnych rodín). 

 
 

7. Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar 
 

Hlavným cieľom spoločnosti je pomoc rodinám, ktoré sa ocitli v kríze alebo sociálnej 
a hmotnej núdzi. Prioritne rieši tie prípady, ktoré by kvôli občasným problémom mohli viesť 
k odňatiu dieťaťa do ústavnej starostlivosti.  

Poskytuje vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany, sociálnu prevenciu a sociálne poraden-
stvo. Spoločnosť je členom Slovenského výboru pre UNICEF, Slovenskej humanitnej rady, Ra-
dy mládeže Slovenska a Medzinárodnej organizácie náhradnej starostlivosti IFCO.  

Pobočka SPDDD ÚaD Nitra bola založená 18. marca 1999. 
Táto organizuje programy a projekty na regionálnej úrovni: 



- poskytuje konkrétnu pomoc biologickým rodinám, 
- poskytuje pomoc náhradným rodinám, 
- organizuje rozvojové pobyty, letné a zimné pobyty ale aj víkendové programy, 
- pripravuje mladých ľudí na odchod z detského domova a podporuje mladých ľudí, ktorý 

potrebujú pomoc pri adaptácii v reálnom živote, 
- organizuje regionálne kolá koncertov - umeleckých talentov detí s nariadenou ústavnou 

starostlivosťou, 
- formou vzdelávacích aktivít a školení zabezpečuje skvalitňovanie činností a schopností 

dobrovoľníkov, detí a dospelých. 
 
 
Objekt zrušeného školského zariadenia na Nedbalovej ulici po vykonaných stavebných úpra-

vách bude postačovať na naplnenie potrieb hore uvedených zariadení v zmysle ich požiadaviek.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Dôvodová správa 
 

Na základe stretnutia primátora mesta Nitry a mimovládnych neziskových združení      
pôsobiacich na území Mesta, ktoré sa uskutočnilo dňa 23.01.2007, predložili subjekty pôsobiace 
v sociálnej oblasti svoje požiadavky na Mesto Nitra. Tieto subjekty prejavili záujem o prenájom 
nebytových priestorov na rozvíjanie svojej činnosti v sociálnej oblasti v prospech občanov mesta 
Nitry. Na základe predložených požiadaviek subjektov bol spracovaný zámer na ich konkrétne 
využitie. 

 
Pri spracovaní tohto návrhu vychádzame z potreby rešpektovania špecifických požiada-

viek budúcich klientov Sociálneho integračného centra.  
Sociálne integračné centrum bude komplexne riešiť integráciu zdravotne postihnutých 

občanov mesta Nitry nezávisle na ich veku. Centrum bude zabezpečovať odbornú pomoc pre 
deti, mládež a dospelých v oblasti vzdelávania, sociálnych služieb, využívania voľnočasových 
aktivít a získavania potrebných návykov. Otvorí sa priestor pre aktívnu realizáciu opatrení       
sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately v podmienkach mesta.  

Týmto zámerom chceme riešiť čo najúčelnejšie využitie všetkých priestorov objektu 
s cieľom skvalitňovania poskytovaných sociálnych služieb a rozširovania infraštruktúry 
v sociálnej sfére. 
  
 Navrhujeme: 
- schváliť zámer na realizáciu rekonštrukcie objektu na Nedbalovej ulici č. 17 v zmysle spraco-
vaného materiálu s 5% účasťou mesta Nitry pri predkladaní projektu na čerpanie finančných 
prostriedkov zo štrukturálnych fondov na realizáciu návrhu 
a zároveň  
zaradiť rekonštrukciu objektu na Nedbalovej ulici č. 17 do návrhu rozpočtu na rok 2008 podľa 
predloženého zámeru , pre prípad, že by mestom predložený projekt na čerpanie finančných pro-
striedkov zo štrukturálnych fondov nebol úspešný.  

 
Komisia MZ v Nitre pre podnikateľskú činnosť, správu majetku a cestovný ruch na za-

sadnutí konanom 25.05.2007 prerokovala Zámer na využitie objektu bývalého školského zaria-
denia na Nedbalovej ulici č. 17 a jeho rekonštrukciu za účelom poskytovania sociálnych služieb 
v Sociálnom integračnom centre a uznesením č. 173/2007 odporučila pripraviť návrh na spraco-
vanie materiálu za účelom rekonštrukcie objektu. Zároveň odporučila oddeleniu majetku uzatvo-
riť nájomnú zmluvu pre žiadateľov uvedených v návrhu za cenu 1,- Sk/rok na dobu neurčitú. 
Náklady na úhradu vody, elektriny a plynu hradí nájomca. 

 
Komisia MZ v Nitre pre financovanie a rozpočet prerokovala „Zámer na využitie objektu 

bývalého školského zariadenia na Nedbalovej ulici č. 17 a jeho rekonštrukciu za účelom posky-
tovania sociálnych služieb v Sociálnom integračnom centre“ a uznesením č. 22/2007 odporúča 
MZ v Nitre: 

- schváliť projektový zámer v zmysle spracovaného materiálu bez uvedenia predpoklada-
nej sumy v uznesení a zároveň 5% účasť mesta Nitry pri predkladaní projektu ne čerpanie 
finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov na realizáciu návrhu 

- uložiť vedúcej útvaru ekonomiky a majetku pri príprave rozpočtu na rok 2008 pripraviť 
návrh na sumu podľa predloženého materiálu za účelom rekonštrukcie objektu na Nedba-
lovej ulici č. 17 a odbornému referentovi referátu projektového manažéra zabezpečiť prí-
pravu projektu na čerpanie zo štrukturálnych fondov na realizáciu rekonštrukcie objektu 
na Nedbalovej ulici č. 17. 

 
 
 



Komisia MZ v Nitre pre sociálne veci, bytové otázky a zdravotníctvo na svojom zasadnu-
tí dňa 06.06.2007 prerokovala materiál „ Zámer na využitie objektu bývalého školského zariade-
nia na Nedbalovej ulici č. 17 a jeho rekonštrukciu za účelom poskytovania sociálnych služieb            
v Sociálnom integračnom centre“ a svojím uznesením číslo 32/2007 odporúča Mestskému zastu-
piteľstvu v Nitre predložený materiál schváliť. 

     
MR v Nitre na svojom zasadnutí dňa 5. júna 2007 prerokovala „Zámer na využitie ob-

jektu bývalého školského zariadenia na Nedbalovej ulici č. 17 a jeho rekonštrukciu za účelom 
poskytovania sociálnych služieb v Sociálnom integračnom centre“ a uznesením číslo 403/2007-
MR odporúča MZ v Nitre schváliť:  

1. zámer na realizáciu rekonštrukcie objektu na Nedbalovej ulici č. 17 v zmysle spraco-
vaného materiálu s 5% účasťou mesta Nitry pri predkladaní projektu na čerpanie finančných 
prostriedkov zo štrukturálnych fondov na realizáciu návrhu, 

2. zaradenie rekonštrukcie objektu na Nedbalovej ulici č. 17 do návrhu rozpočtu na rok 
2008 v zmysle predloženého materiálu ako náhradný zdroj prostriedkov realizácie zámeru. 

 



MESTSKÝ  ÚRAD V NITRE 
 
 
 
 

 Nitra  19.12.2006 
 

 Číslo materiálu:   241/07 
 
 
Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre 
 
 
K bodu: Návrh  časového plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského 

zastupiteľstva v Nitre na II. polrok 2007 
 
 
 
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 časového plánu zasadnutí 
       Mestskej rady a Mestského 
       zastupiteľstva v Nitre  

na II. polrok 2007 
Spracovala:      s c h v a ľ u j e 
Ing. Andrea Trojanovičová    časový plán zasadnutí Mestskej 
odborný referent                                                        rady a Mestského zastupiteľstva 
referátu organizačného                                             v Nitre na II. polrok 2007 
       podľa predloženého návrhu 
 
 
        
Napísala: 
Ing. Andrea Trojanovičová 
odborný referent   
referátu organizačného 
 
 
 
Prizvať: - 
      
      - 
 

––––––––––––––––––––––––––– 
                    podpis predkladateľa 



 
N Á V R H 

časového plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského 
zastupiteľstva v Nitre na II. polrok 2007 

 
 
 
Mestské zastupiteľstvo:  23. august 2007 
  11.  október 2007 
  22. november 2007 
                                         13. december 2007  
 
 
Mestská rada:      3. júl 2007  
      7. august 2007 
      4. september 2007 
    24. september 2007 
                  16. október 2007 
     6. november 2007 
    27. november 2007  
    11. december 2007 
    
 

 
Dôvodová správa. 

 
      V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov a čl. 11 ods. 2 Rokovacieho poriadku Mestského 
zastupiteľstva v Nitre mestské zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej 
však raz za dva mesiace. 
 
 
      V zmysle § 14 ods. 4 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 
a doplnkov a čl. 3 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Nitre mestská rada sa 
schádza podľa potreby, najmenej  raz za mesiac. 
 
      V zmysle vyššie uvedeného sú predložené termíny zasadnutí Mestskej rady 
a Mestského zastupiteľstva v Nitre. 
 
      Materiál bol prerokovaný na zasadnutí MR dňa 5. 6. 2007 a  mestská rada 
odporučila schváliť časový plán zasadnutí MR a MZ na II. polrok 2007 podľa 
predloženého návrhu. 
 
 



 
 

 251/07 
Uznesenie Mestskej rady v Nitre č. 282/2007 zo dňa 24. 4. 2007 
 
 
K bodu: Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte príspevkovej organizácie  
    SŠaRZ na rok 2007 
 
                                                                                                                            
Kontrola na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva v Nitre 21. 06. 2007 
 
                                                 I. 
Mestská rada v Nitre  
u k l a d á  
prednostovi  MsÚ  
pripraviť na zasadnutie MZ informatívnu správu o vynaložených prostriedkoch (kapitálových  
a prevádzkových) na zimný štadión od roku 1991 
 
                                                 II. 
Plnenie  
     Informácia o vynaložených prostriedkoch na zimný štadión bola spracovaná z dostupných 
archívnych materiálov.      
  
Č. 1  Rozpis vynaložených prostriedkov (kapitálových a prevádzkových) na zimný štadión  od 
roku 1994  z rozpočtu Mesta Nitry – Mestského úradu v Nitre  
 
Č. 2 Rozpis vynaložených prostriedkov (kapitálových a prevádzkových) na zimný štadión od 
roku 2002 z rozpočtu Správy športových a rekreačných zariadení mesta Nitry  
 
Č. 3 Sumarizácia 
 
Uznesenie je splnené 
 
Spracovali: 
Mgr. Mária Hegedušová 
referentka odd. kultúry a športu  
MsÚ v Nitre  
Kristína Blaškovičová 
referentka ekonomiky SŠaRZ 
 
 
 
 
                                                                                    
                                                                                             Mgr. Ľubomír Martinka 
                                                                                                       prednosta  
                                                                                             Mestského úradu v Nitre 
V Nitre  6. 6. 2007                                                                                                                                                
 



                                                                                                                                   Príloha č. 1 
 
Rozpis vynaložených prostriedkov (kapitálových a prevádzkových) na zimný štadión  
od r. 1994 z rozpočtu Mesta Nitry - Mestského úradu v Nitre 
 
 
údaje v tis. Sk 
Rok  Dotácia na činnosť Energie  Investície Spolu
1994 120 -100 – dotácia FTK 

       - 20 – Pribinov fond 
1512    1632

1995  10 – dotácia FTK 
        

 207 27 – revízie/Fond rezerv     244

1996  22 - Pribinov fond 2386 2775 - investičné   5183
1997  1999 8624 - 5349 - oprava   

                    strojovne 
         -  600 – stroj na   
                 úpravu ľadu  
         - 2675 rekonštrukcia  
           /Fond rezerv 

10623

1998  2000 1586 - strojovňa   3586
1999 654 - 640 –dotácia činnosť   

         podľa stanoveného kľúča 
      - 14 – Pribinov fond 

2000 1500 - vedľajšia ľadová  
           plocha 

  4154

2000 638 - dotácia činnosť/podľa   
         stanoveného kľúča 

1000 300  - oprava, údržba   1938

2001  1557 600 - 200 - oprava, údržba 
       - 400 – odstránenie   
       následkov havárie  
       /Fond  rezerv 

  2157

2002   24243 – 22685 – dostavba  
              vedľajšej ľad.  
              plochy  a ZŠ 

-   460 – projektová   
             dokumentácia 
          -   786 – inžinierska 
             činnosť 

- 312 – odstránenie    
 následkov havárie 
/Fond rezerv 

24243

2003 820 – dotácia z cieľ. oblasti „telesná 
kultúra“ na činnosť 

 8518 – 5335 – dostavba  
           vedľajšej ľad.  
           plochy 

- 183 – PD dostavba    
  vedľajšej ľad.   
  plochy 
- 3000 - dotácia   

           SZŠH na invest.   
          akciu 

  9338

2004 217 – dotácie z cieľ. oblasti  
„telesná kultúra“ na činnosť 

 3823 – dostavba vedľajšej 
ľad. plochy 

  4040



 
SPOLU 1994 - 2007:  90643 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2005 117 -  dotácie z cieľ. oblasti  
„telesná kultúra“ na činnosť 

2136    2253

2006  6350 9000 – rekonštrukcia  
Zimného štadióna 

15350

2007  5902    5902
Spolu: 2598 27049 60996 90643



                                                                                                                                  Príloha č. 2  
 
Rozpis vynaložených prostriedkov (kapitálových a prevádzkových) na zimný štadión  
od roku 2002 z rozpočtu Správy športových a rekreačných zariadení mesta Nitry  
 
 
 2002 2003 2004 2005 2006 spolu 
plyn, elek.          2 730          4 892          3 574         5 753                  0        16 949 
voda             334             164             277             422                 0          1 197 
údržba             332             795             614          1 386             321          3 448 
stavby             675             570             532             632          1 764          4 173 
materiál                 0             235                 0                 0                 0             235 
služby                 0             162               86                 0                 0             248  
mzdy                 0          1 323                  0                 0                 0          1 323 
odvody                 0             462                 0                 0                 0             462 
spolu          4 071           8 603          5 083          8 193          2 085         28 035 
 
 
 
Komentár 
 
SŠaRZ prevzala objekt Zimného štadióna do správy v r. 2002. 
SŠaRZ objekt v r. 2002 – spracovala 
                       v r. 2003 – zabezpečovala aj správu aj kompletné prevádzkovanie 
                       od r. 2004 do r. 2006 – objekt spravovala 
                       od r. 2006 – úhradu energií zabezpečuje nájomca Zimného štadióna Hokejový      
                                           klub, a.s. 
SŠaRZ v rokoch 2002 – 2006 zabezpečovala správu objektu a v roku 2003 aj prevádzkovanie 
objektu bez vecne pridelených kapitálových výdavkov. 
Rekonštrukcie a opravy sa realizovali z vytvoreného Fondu reprodukcie a z rozpočtovej 
položky opravy a údržba objektov.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                   Príloha č. 3 
 
Sumarizácia 
 
 
Rok Mesto Nitra 

MsÚ v Nitre 
SŠaRZ 
mesta Nitry 

Spolu 

1994              1632      1632
1995                244        244
1996              5183      5183
1997            10623    10623
1998              3586      3586
1999              4154      4154
2000              1938      1938
2001              2157      2157
2002            24243             4071   28314
2003              9338             8603   17941
2004              4040             5083     9123
2005              2253             8193   10446
2006            15350             2085   17435
2007              5902   
Spolu            90643           28035 118678
 
 
 



 
 
Mestské služby Nitra, Tehelná 3, 949 85 Nitra 
 
 
 
 
         V Nitre dňa 22.5. 2007 
 
         č. mat.: 252/07 
 
 
 
Mestská rada 
 
v    N i t r e  
 
 
 
 
 
K bodu:  Návrh na  rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra na rok 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predkladá:                                                                                   
Ing. Štefan Forro                                                 Návrh na uznesenie: 
riaditeľ organizácie                                 Tvorí príloha č.1  
          
Spracovala:                                                
Ing.Zita Moravčíková                               
ekonomická námestníčka                                                        
                                                                                                
Napísala:                                                                                 
Liliana Látečková                                                                   
sekretárka riaditeľa                                                                
                                                                                                 
Prizvať:   Ing..Štefan Forru                                                                               
                riaditeľa organizácie                                                                                
 
 
 
 

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

 
 



 
 

Mestské služby Nitra, Tehelná 3, 949 85 Nitra 
 
 
 
 
         V Nitre dňa 22.5. 2007 
 
         č. mat.: 252/07 
 
 
 
Mestská zastupiteľstvo 
 
v    N i t r e  
 
 
 
 
 
K bodu:  Návrh na  rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra na rok 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predkladá:                                                                                   
Ing. Štefan Forro                                                 Návrh na uznesenie: 
riaditeľ organizácie                                 Tvorí príloha č.1  
          
Spracovala:                                                
Ing.Zita Moravčíková                               
ekonomická námestníčka                                                        
                                                                                                
Napísala:                                                                                 
Liliana Látečková                                                                   
sekretárka riaditeľa                                                                
                                                                                                 
Prizvať:   Ing..Štefan Forru                                                                               
                riaditeľa organizácie                                                                                
 
 
 
                                                                       ...................................... 

        podpis predkladateľa 
    

 
 
 



 
Príloha č.1: 

 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestská rada v Nitre 
p r e r o k o v a l a 
návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra na rok 2007 
o d p o r ú č a 
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 
s c h v á l i ť  
rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra na rok 2007 
podľa predloženého návrhu: 
 
 
 
Kód Názov Rozpočet 

rok 2007 
Úprava 
rozpočtu 
r.2007 

Rozpočet po 
úpave 2007 

 Príjmy spolu 53 700            - 53 700 
 z toho:    
312007 Z rozpočtu obce 51 000            - 51 000 
 z toho:    
 102 Zimná údržba 12 600        - 4 500  8 100 
 101 Čistenie mesta 15 550        +2 000 17 550 
 103 Opravy komunikácií 12 700        +2 000 14 700 
 401 Správa cintorínov  4 100        +   500  4 600 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Príloha č.1: 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestská zastupiteľstvo v Nitre 
p r e r o k o v a l o 
návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra na rok 2007 
s c h v á l u j e   
rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra na rok 2007 
podľa predloženého návrhu: 
 
 
 
Kód Názov Rozpočet 

rok 2007 
Úprava 
rozpočtu 
r.2007 

Rozpočet po 
úpave 2007 

 Príjmy spolu 53 700            - 53 700 
 z toho:    
312007 Z rozpočtu obce 51 000            - 51 000 
 z toho:    
 102 Zimná údržba 12 600        - 4 500  8 100 
 101 Čistenie mesta 15 550        +2 000 17 550 
 103 Opravy komunikácií 12 700        +2 000 14 700 
 401 Správa cintorínov  4 100        +   500  4 600 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra 

 na rok 2007 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo dňa 23.11. 2006 uzn. č.293/2006-MZ rozpočet na 
rok 2007. 
 Príspevok na bežné výdavky bol schválený vo výške 51 000 tis.Sk z toho, na zimnú údržbu 
bol schválený príspevok na bežné výdavky vo výške 12 600 tis.Sk. 
 
Kód Názov Rozpočet 

rok 2007 
Úprava 
rozpočtu 
r.2007 

Rozpočet po 
úprave 2007 

 Príjmy spolu 53 700            - 53 700 
 z toho:    
312007 Z rozpočtu obce 51 000            - 51 000 
 z toho:    
 102 Zimná údržba 12 600        - 4 500  8 100 
 101 Čistenie mesta 15 550        +2 000 17 550 
 103 Opravy komunikácií 12 700        +2 000 14 700 
 401 Správa cintorínov  4 100        +   500  4 600 
 
Týmto rozpočtovým opatrením sa nemení výška schváleného rozpočtu. 
 
Zdôvodnenie rozpočtového opatrenia: 
Vzhľadom na priaznivé poveternostné podmienky počas zimnej údržby za 1-3 mesiac 2007 
celkové náklady za toto obdobie dosiahli výšku 3 733 tis.Sk. 
Priemerné náklady za obdobie 4-12 v rokoch 2003-2006 dosiahlo výšku 4 264 tis.Sk Z uvedeného 
dôvodu navrhujeme na obdobie 4-12/2007  ponechať  príspevok  4 367 tis. Sk.   Rozdiel   vo výške  
4 500 tis.Sk navrhujeme presunúť na činnosti čistenie mesta,  opravy komunikácií a správa 
cintorínov  nasledovne: 
101 Čistenie mesta 
- na zvýšenie frekvencie mechanického čistenia a následne vývoz a likvidáciu odpadu 1 500 tis. Sk 
- jarné a jesenné dočisťovanie domového odpadu 500 tis. Sk 
103 Opravy komunikácií 
- rozsiahle lokálne  opravy časti Popradskej ul., Bratislavskej pred vstupom do kruhového objazdu, 

oprava, chodníkov (Zvolenská, Štefánikova a iné) 
- rozkopávky nefunkčných dažďových vpustí v meste , spolu 2 000 tis. Sk 
401 Správa cintorínov 
- navýšené finančné prostriedky budú použité na vývoz a likvidáciu cintorínskeho odpadu 500 

tis.Sk 
 
Na základe prijatého uznesenia Komisie pre finančie a rozpočet sme pôvodný návrh opravili 
v zmysle odporúčania komisie. 
 
Uznesenie č.26/2007 
Komisia pre financovanie a rozpočet pri MZ 
prerokovala - „Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb na rok 2007“ 
a odporúča MZ v Nitre schváliť rozpočtové opatrenie s nasledovnými zmenami: 
1. nevymožiteľné pohľadávky v sume 500 tis. Sk vypustiť 
2. následne zvýšiť úpravu rozpočtu r.2007 - Opravy komunikácií z čiastky 1 500 tis.Sk na 2 000 
tis.Sk. 
 



 
 
Stanovisko Komisie pre financovanie a rozpočet zo dňa 24.5. 2007 
 
Uznesenie č.26/2007 
 
Komisia pre financovanie a rozpočet pri MZ 
p r e r o k o v a l a  
Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb na rok 2007  
a   o d p o r ú č a 
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 
s c h v á l i ť  
rozpočtové opatrenie s nasledovnými zmenami: 
1. nevymož. pohľadávky v sume 500 tis. Sk vypustiť 
2. následne zvýšiť úpravu rozpočtu r.2007 - Opravy komunikácií z čiastky 1 500 tis. Sk na 2 000   
    tis. Sk. 
 
 
Stanovisko Mestskej rady v Nite zo dňa 5.júna 2007 
 
Mestská rada v Nitre 
p r e r o k o v a l a 
návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra na rok 2007 
o d p o r ú č a 
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 
s c h v á l i ť 
návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra podľa predloženého návrhu.  
 



Mestské zastupiteľstvo v Nitre – útvar hlavného kontrolóra 
 
 
 
                                                                                                        V Nitre, 5.6.2007 

                                                                                                        Číslo materiálu: 262/07 
 
 
 
 
Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre 
 
K bodu: Správa o výsledku z vykonanej kontroly  
              realizácie investičných akcií v roku 2006 
 
 
 
 
 
Predkladá:                                                      Návrh na uznesenie: 
Ing. Ladislav Fúska 
hlavný kontrolór                                               Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
 
                                                                         p r e r o k o v a l o 
Spracoval: 
Ing. Karol Ormis                                             Správu o výsledku vykonanej kontroly 
referent kontroly                                              realizácie investičných akcií v roku 2006   
 
                                                                         b e r i e   n a   v e d o m i e  
 
 
Napísal: 
Ing. Karol Ormis 
referent kontroly                                              predloženú správu 
 
 
 
 
                                                                                         ......................................................... 
                                                                                                   podpis predkladateľa 
 
 
 
 



Mestské zastupiteľstvo v Nitre -  útvar hlavného kontrolóra 
 
 
 
 

S p r á v a 
z vykonanej kontroly realizácie investičných akcií, pripravenosť, plnenie  a dôvody 

nezrealizovania 
 
 

     Na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2007 a poverenia hlavného 
kontrolóra č. 3/2007-ko vykonal Ing. Karol Ormis referent kontroly útvaru hlavného 
kontrolóra kontrolu  s týmto zameraním: 
Predmet kontroly:         Kontrola investičných akcií mesta, pripravenosť, plnenie a dôvody              
                                      nezrealizovania 
Kontrolovaný subjekt:  investičné oddelenie MsÚ v Nitre 
Kontrolované obdobie: rok 2006 
Termín vykonania 
kontroly:                         apríl 2007 
     Návrh rozpočtu mesta Nitry na rok 2006 bol schválený dňa 15.12.2005 na 42. zasadnutí 
mestského zastupiteľstva uznesením č. 396/2005-MZ. Návrh kapitoly pre výdavkovú časť 
rozpočtu, ktorej realizáciu zabezpečuje oddelenie investičnej výstavby pozostávalo:  
- z nových investičných akcií zaradených do rozpočtu na rok 2006                 120 292 tis. Sk 
- z presunu nedokončených inv. akcií v roku 2005 do rozpočtu roku               156 652 tis. Sk 
Schválený rozpočet na rok 2006 spolu                                                              276 944 tis. Sk 
     V priebehu roka 2006 Mestské zastupiteľstvo schválilo niekoľko návrhov na rozpočtové 
opatrenia v rozpočte mesta na rok 2006 ako aj použitie finančných prostriedkov rezervného 
fondu a rezervy primátora mesta.  Tieto zmeny sú podrobne zachytené podľa jednotlivých 
investičných akcií na priložených tabuľkových prehľadoch. Finančná hodnota týchto 
schválených rozpočtových opatrení či už v podobe celkom nových investičných akcií alebo 
zmien na pôvodných investičných akciách schváleného rozpočtu na rok 2006 bola 307 299 
tis. Sk. 
Upravený rozpočet kapitoly výdavkov,  
ktoré realizovalo  inv. oddelenie za rok 2006  v tis. Sk                                               % 
Schválený rozpočet na rok 2006 spolu                                    276 944 tis. Sk              47,4 
z toho: 
- rozpočet roku 2006                                                                120 292 tis. Sk              20,6 
- presuny z roku 2005                                                              156 652 tis. Sk              26,8 
Zmeny rozpočtu v priebehu r. 2006                                         307 299 tis. Sk              52,6 
z toho:  
- nové investičné akcie zar. v r. 2006                                       142 231 tis. Sk             24,4 
- na akciách pôvodného rozpočtu                                             165 068 tis. Sk             28,2 
Spolu                                                                                         584 243 tis. Sk           100,0 
Realizované investičné akcie k 31.12.2006                              418 029 tis. Sk             71,5 
 
Rekapitulácia kontrolovaných akcií – vecnosť: 
- počet akcií v rozpočte k 31.12.2006                                136                 100,0 % 
      z toho: - schválené na r. 2006                                        74                  
               - presun z r. 2005                                                  26                   
               - nové akcie zaradené v r. 2006                            49                   
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- počet akcií vypustených z rozpočtu v r. 2006                   13 
- dokončené akcie v r. 2006                                               103                   75,7 % 
- presunuté akcie do r. 2007                                                 33                   24,3 % 
 
Kontrolované boli podpoložky kapitoly výdavkov, ktorej realizáciu zabezpečuje oddelenie 
investičnej výstavby:    
Časť 04.4 Výstavba 
1.) 716  Prípravná a projektová dokumentácia  ( príloha tab. č. 1-2) 
Pôvodný rozpočet na rok 2006                                          11 akcií                1 597 tis. Sk 
Presun z roku 2005                                                              4                         5 039  
Zmeny rozpočtu v roku 2006 
z toho: - nové akcie zar. v r. 2006                                       8                           1 191 tis. Sk 
            - na akciách pôvodného rozpočtu                            3                        - 2 433 
Presun do rozpočtu na rok 2007                                          3                              471 
 
Plnenie tejto časti rozpočtu bolo 86,1 %, pričom do roku 2007 boli presunuté 3 položky 
v sume 471 tis. Sk: 
- PD kanalizácia II. etapa Kynek VNG   -  325 tis. Sk, použité podľa postupu realizácie stavby 
- PD ul. Olivová – Párovské Háje     46 tis. Sk 
- PD BD Benkova 13-15 -  100 tis. Sk 
Obe akcie boli zaradené do rozpočtu uznesením č. 267/2007-MZ zo dňa 26.11.2006, 
v decembri inv. oddel. zabezpečovalo geologický a hydrogeologický prieskum, posúdenie 
stavu, špecifikáciu zadania a príslušné zameranie, PD spracovaná v 03/2007   
 
Časť 04.5 Doprava 
2. )  635 Rutinná a štandardná údržba ( príloha tab. č. 3-4) 
Pôvodný rozpočet na rok 2006                                            8                         17 290 tis. Sk 
Presun z roku 2005                                                              0                               0 
Zmeny rozpočtu v roku 2006 
z toho: - nové akcie zar. v r. 2006                                      14                         47 655 
            - na akciách pôvodného rozpočtu                             3                           1 459 
Presun do rozpočtu na rok 2007                                           5                         14 165 
 
Plnenie tejto časti rozpočtu za rok 2006 bola na 78,4 %, presun do roku 2007 5 akcií 
v rozpočtovom náklade 14 165 tis. Sk: 
- MK Štúrova križ. Hollého- Párovská súvislá oprava -  2 800 tis. Sk, akcia nebola v roku 
2006 realizovaná z dôvodu konania rôznych výstavných akcií na území mesta. Zmluva na 
uskutočnenie prác č. 1056/2006/Inv. po vykonaní verejného obstarávania bola dňa 10.10.2006 
podpísaná s víťazom firmou Cesty Nitra a.s. s termínom dokončenia 15.11.2006. Dňa 
13.11.2006 bol podpísaný Dodatok č. 1 s novým termínom dokončenia 30.4.2007.  
- Oprava MK Ľ. Čuláka – Trnavského  -  200 tis. Sk, oprav bola vykonaná v rámci opravy 
Dolnočermánskej ulice. Akcia bola uznesením MZ č. 61/2007-MZ vypustené z rozpočtu roku 
2007. 
- Súvislá oprava Krčméryho ulice 3 500 m2   -   5 250 tis. Sk,  posun akcie podľa informácie 
inv. oddelenia vznikol z dôvodu výstavby polyfunkčného domu a prípojok v predmetnej 
lokalite.  Po vykonanom verejnom obstaraní bola dňa 15.11.2006 podpísaná zmluva č. 
1172/2006/Inv. s firmou Cesty Nitra a.s. s termínom dokončenia 10.12.2006. Podľa Dodatku 
č. 1 nový termín dokončenia je 30.4.2007.  Akcia k 30.4.2007 bola ukončená.  
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- Súvislá oprava MK Mariánska ul. 3 350 m2 -  4 800 tis. Sk, akcia ukončená podľa Dodatku 
č. l k Zmluve č. 1060/2006/Inv. s dodávateľom stavebných prác Cesty Nitra, a.s. k 30.4.2007 .    
- Dopravné návrhy a IS pre súvislé opravy MK -  1 115 tis. Sk, priebežné položky 
k presunutým akciám z roku 2006. 
 
3.) 717 001 Realizácia nových stavieb  ( príloha tab. č. 4-5) 
Pôvodný rozpočet na rok 2006                                             16                        27 895 tis. Sk 
Presun z roku 2005                                                                 2                          2 312 
 
Zmeny rozpočtu v roku 2006 
z toho: - nové akcie  zar. v r. 2006                                          3                         7 126 tis. Sk 
            - na akciách pôvodného rozpočtu                                7                         1 676 
Presun do rozpočtu roku 2007                                                 4                        11 903 
 
Plnenie v tejto skupine k 31.12.2006 bolo na 69,1 %, presunuté do rozpočtu na rok 2007 boli 
4 akcie v sume 11 903 tis. Sk: 
- CSS+ koord. kábel Štefánikova – Staničná  -  4 600 tis. Sk, nerealizované z dôvodu 
záporného stanoviska Dopravného inšpektorátu PZ. Uznesením č. 61/2007-MZ zo dňa 
22.3.2007 položka vypustená aj z rozpočtu na rok 2007. 
- Chodník Janíkovce Hlavná ul. -  Dlhá  -  498 tis. Sk, realizácia chodníka technologicky 
naväzuje na realizáciu kanalizácie v tomto úseku. 
- Okružná križovatka Wilsonovo nábrežie – Mostná ul.  -  6 645 tis. Sk, záporné stanovisko 
dopravného inšpektorátu PZ a najnovšie potreba koordinácie s realizáciou kruhovej 
križovatky Nábrežie Mládeže  k nákupnému centru City. 
- Chodníky Elektrárenská ulica -   160 tis. Sk, rozpočtové opatrenie z 26.10.2006. Zmluva 
o realizácii podpísaná dňa 30.11.2006 a termínom dokončenia 30.4.2007, Akcia ukončená 
podľa zmluvy.  
 
4.) 717 002 Rekonštrukcie a modernizácie ( príloha tabuľka č. 6) 
Pôvodný rozpočet na rok 2006                                                  6                          15 461 tis. Sk 
Presun z roku 2005                                                                    2                            2 735 
Zmeny rozpočtu v roku 2006 
z toho: - nové akcie zar. v r. 2006                                              2                           1 900 
            - na akciách pôvodného rozpočtu                                   2                           - 456 
Presun do roku 2007                                                                   2                          4 925 
 
Plnenie v tejto skupine k 31.12.2006 bolo na 73,9 %, presunuté do roku 2007 2 akcie 
v objeme 4 925 tis. Sk: 
- Rekonštrukcia MK Hornozoborská – Metodova ul.    -     3 925 tis. Sk, z pôvodného 
rozpočtu 6 000 tis. Sk na rok 2006 ostalo na rok 2007 preinvestovať objem 3 925 tis. Sk 
hlavne z dôvodu koordinácie prác, ktoré v danej lokalite vykonáva vodárenská spoločnosť pri 
výmene sietí. Zmluvný termín dokončenia je 30.4.2007. 
- Rekonštrukcia MK Hornozoborská ul. dokončenie po Havraniu ul.  - 1 000 tis. Sk, detto ako 
v predchádzajúcom odseku.  
Časť 06.2 Rozvoj obcí 
 
5.) 635 Rutinná a štandardná údržba ( príloha tabuľka č. 7) 
Pôvodný rozpočet na rok 2006                                                   7                         4 840 tis. Sk 
Presun z roku 2005                                                                     3                         7 795 
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Zmeny rozpočtu v roku 2006 
z toho: - nové akcie  zar. v r. 2006                                              3                         2 627 
            - na akciách pôvodného rozpočtu                                   4                         3 240 
Presun do rozpočtu r. 2007                                                         2                         1 302 
Plnenie tejto časti k 31.12.2006 bolo na 92,2 %, presunuté do roku 2007 sú 2 položky v sume 
1 302 tis. Sk. Jedná sa súhrnné položky na operatívnu údržbu a prevádzkovanie. 
 
6.) 717 001 Realizácia nových stavieb ( príloha tabuľky č. 8-9) 
Pôvodný rozpočet roku 2006                                                      12                      23 530 tis. Sk 
Presuny z roku 2005                                                                     8                     129 030 
Zmeny rozpočtu v roku 2006 
z toho: - nové akcie zar. v r. 2006                                               10                      11 533 
            - na akciách pôvodného rozpočtu                                    10                    159 303 
Presun do rozpočtu r. 2007                                                          14                    120 734 
 
Plnenie tejto časti rozpočtu k 31.12.2006 bola na 62,7 %, presunuté do rozpočtu r. 2007 bolo 
14 akcií v hodnote 120 734 tis. Sk: 
- Kanalizácia Krškany VNG – 18 004 tis. Sk, zmluva podpísaná dňa 5.9.2006 s dodávateľom 
Inpek s.r.o. s termínom dokončenia 15.12.2006, podľa Dodatku č. 1 zo dňa 11.12.2006 nový 
termín dokončenia 30.4.2007. 
- Oprava kanalizácie Dolnohorská VNG – 14 200 tis. Sk, k posunu došlo z dôvodu výstavby 
RD v danej lokalite. Oddelenie investičnej výstavby pripravuje na II. Q. 2007 vyhlásenie 
výberového konania na dodávateľa stavebných prác. 
- Športová hala Klokočina – 24 066 tis. Sk, t.č. finančný objem vyčlenený na ŠH bol 
prestavaný. Rámcová zmluva na uskutočnenie prác podpísaná  dňa 13.4.2006 na cenu 
obstarania 147 945 tis. Sk. Stavbu na základe verejného obstarania realizuje dodávateľ Hf 
Steel s.r.o. Nitra podľa uzatvorených zmlúv č. 366/06/Inv. na 44 897 tis. Sk a zmluvy č. 
1448/2006/Inv. na 64 986 tis. Sk. Termín dokončenia 31.7.2007.  
- Dokončenie Ovocinárska ul. smerom na Šúdol – 400 tis. Sk, realizácia prichádza do úvahy 
až po dokončení kanalizácie v lokalite.  
- Vodovodný rád a vodovodné prípojky Drážovce – 1 365 tis. Sk, akcia uznesením MZ zo dňa 
22.3.2007 č. 61/2007-MZ bola vypustená z rozpočtu na rok 2007. 
- Vodovodná prípojka Archív Dvorčianska ul. – 250 tis. Sk, akcia v roku 2006 nerealizovaná 
z dôvodu, že bolo uvažované s tým, že ju realizuje potencionálny záujemca o nehnuteľnosť. 
Zámer sa nepodarilo uskutočniť. 
- PP – pripojenie pre odber 20MW – 15 800 tis. Sk, akciu zrealizovali ZSE na ich náklady, na 
zasadnutí MZ dňa 10.5.2007 má byť prijaté rozpočtové opatrenie, ktorým sa rozhodne 
o použití tejto sumy. 
- Oddych. a park. centrum III. ulice Partizánska, Zvolenská a Kmeťova – 193 tis. Sk. Pôvodný 
rozpočet bol 920 tis. Sk, kompletná akcia bola zrealizovaná za 727 tis. Sk. 
- Realizácia PP Sever vybudovania infraštruktúry – 44 944 tis. Sk. Podľa zmluvy 
s dodávateľom stavby Inpek s.r.o. Nitra termín dokončenia 15.6.2007. 
- Dotvorenie pamätníka Proglas – 540 tis. Sk, zmluva na realizáciu bola podpísaná dňa 
25.10.2006 s termínom dokončenia 30.4.2007. 
- Dokončenie vonkajších priestorov  na CVČ Na Hôrke – 375 tis. Sk. T.č. inv. akcia 
dokončená. 
- Chodník Kmeťova ul. 10-12 – 100 tis. Sk , akcia bola uznesením č. 61/2007-MZ zo dňa 
22.3.2007 vypustená z rozpočtu na rok 2007. 
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- Oddychová zóna Pri Jazierku – 444 tis. Sk,  akcia  doplnená do rozpočtu uzn. č. 267/2006-
MZ zo dňa 23.11.2006. Oddel. inv. výstavby zabezpečuje výber zhotoviteľa a špecifikáciu 
oddychovej zóny spolu s VMČ. 
 
7.) 717 002 Rekonštrukcie a modernizácie ( príloha tabuľka č. 10-11) 
Pôvodný rozpočet na rok 2006                                                 14                      27 689 tis. Sk 
Presuny z roku 2005                                                                   7                        9 457 
Zmeny rozpočtu v roku 2006 
z toho: - nové akcie zar. v r. 2006                                               9                      70 199 
            - na akciách pôvodného rozpočtu                                   5                      - 2 269 
Presun do rozpočtu r. 2007                                                         5                        6 892 
  
Plnenie tejto časti rozpočtu k 31.12.2006 bolo na 93,3 %, presunutých bolo 5 investičných 
akcií v hodnote 6 892 tis. Sk: 
- Mazutová kotolňa – asanácia  - 448 tis. Sk,  k posunu tejto akcie došlo z dôvodu vytvorenia 
čiernej skládky v tejto lokalite. Problém rieši PZ v Nitre. 
- Úprava merania el. energie MSP a CVČ a neškolských zariadení – 157 tis. Sk Prostriedky 
boli čerpané podľa požiadaviek. 
Rekonštrukcia ZŠ – 3 590 tis. Sk, detto ako v predchádzajúcom bode. 
- Rekonštrukcia budovy bývalej ZŠ Janíkovce – 2 034 tis. Sk, zmluva na uskutočnenie  práce 
bola podpísaná dňa 10.11.2006 s dodávateľom prác PP-Invest Nitra s.r.o., RN 5 327 tis. Sk, 
termín dokončenia 31.12.2006. Dodatkom č. 1 zo dňa 8.12.2006 bol dohodnutý nový termín 
dokončenia 30.4.2007. 
- Rekonštrukcia bývalej ZŠ Baničova – 663 tis. Sk, akcia ukončená v roku 2006, finančná 
čiastka predstavuje hodnotu poslednej dodávateľskej faktúry, ktorú mesto zaplatilo v roku 
2007.    
 
Prílohy: tabuľky str. 1 - 11 
 
 
 
 
     Mestská rada na svojom zasadnutí dňa 5.6.2007 prerokovala predloženú správu 
a odporučila MZ vziať správu na vedomie. 



MESTSKÝ  ÚRAD V NITRE 
 
 
 

 V Nitre dňa  6. 5. 2007 
 

 Číslo materiálu:  266/07     

 
 
Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre 
 
 
K bodu:            Návrh na rozčlenenie  Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre          

                    pre podnikateľskú činnosť , správu majetku a cestovný ruch                
a Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre školstvo, mládež a šport 

 
 
 
Predkladá:     Návrh na uznesenie: 
 
Štefan Štefek               Mestské zastupiteľstvo v Nitre  
poslanec dlhodobo uvoľnený   p r e r o k o v a l o 
na výkon funkcie    návrh na rozčlenenie Komisie Mestského  

zastupiteľstva v Nitre pre podnikateľskú  
činnosť, správu majetku a cestovný ruch 
a Komisie Mestského zastupiteľstva        
v Nitre pre školstvo, mládež a šport 

Spracoval:             s ch v a ľ u j e 
Štefan Štefek                                      I. rozčlenenie stálych komisií    
poslanec dlhodobo uvoľnený                           mestského zastupiteľstva   
na výkon funkcie                                              podľa predloženého návrhu 
               s účinnosťou od 1. júla 2007 
                                                                     II. v o l í 
                                                                          členov komisií podľa predloženého         

návrhu 
Napísala: 
Ing. Andrea Trojanovičová  
odborný referent   
referátu organizačného 
 
 
Prizvať:  

- 
 
––––––––––––––––––––––––––– 
         podpis predkladateľa 



I.  Návrh na rozčlenenie Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre                    
pre podnikateľskú činnosť, správu majetku a cestovný ruch a Komisie 
Mestského zastupiteľstva v Nitre pre školstvo, mládež a šport 

 
        V zmysle čl. 6 ods. 3 Zásad pre zriaďovanie a činnosť komisií Mestského 
zastupiteľstva v Nitre predkladám návrh na rozčlenenie: 
1. Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre podnikateľskú činnosť, správu 

majetku a cestovný ruch na dve samostatné stále komisie: 
• Komisiu mestského zastupiteľstva v Nitre pre podnikateľskú činnosť                  

a správu majetku   
• Komisiu mestského zastupiteľstva v Nitre pre cestovný ruch 

a zahraničné vzťahy 
 

2. Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre školstvo, mládež a šport na dve 
samostatné stále komisie: 

• Komisiu mestského zastupiteľstva v Nitre pre školstvo a mládež 
• Komisiu mestského zastupiteľstva v Nitre pre šport a telesnú kultúru 
 
 

II. Návrh na zvolenie členov v komisiách Mestského zastupiteľstva v Nitre 
z radov poslancov a ďalších osôb 

 
 
      V zmysle § 12, ods. 6 Štatútu mesta Nitry predkladám návrh na zvolenie 
predsedov a členov v komisiách MZ v Nitre z radov poslancov MZ a ďalších osôb 
nasledovne: 

1. Navrhujem, aby Komisia mestského zastupiteľstva v Nitre                    
pre podnikateľskú činnosť a správu majetku pracovala v tom zložení ako 
doposiaľ pracovala Komisia mestského zastupiteľstva v Nitre                    
pre podnikateľskú činnosť, správu majetku a cestovný ruch, t.j.: 

  
Predseda:    p. Anton Letko                          z radov ďalších osôb: 

                           p. Ladislav Jakubík 
členovia:     p. Jozef Čuboň    p. Ivan Kühn 
         p. Milan Burda    p. Rudolf Hlavačka 

                                p. Miroslav Mikulášik   p. Jozef Slíž 
                    p. Marek Ďuran   p. Marián Janotta 

                                p. Ján Kovarčík            p. Ľuboš Mikuš 
                                p. Ferdinand Vítek   p. Vladimír Samotij 
 
 

2. Komisia mestského zastupiteľstva v Nitre pre cestovný ruch 
a zahraničné vzťahy : 

   
Predseda:     p. Ján Vančo                              z radov ďalších osôb:                   

                p. Jozef Friššo 
   členovia:     p. Ján Kovarčík   p. Ľudmila Račeková             
                       p. Ivan Juhás      p. Ivan Kühn 
                       p. Marek Ďuran   p. Ivona Fraňová 
        p. Karol Jurica 



3. Navrhujem, aby Komisia mestského zastupiteľstva v Nitre pre školstvo 
a mládež pracovala v tom zložení, ako doposiaľ pracovala Komisia       
Mestského zastupiteľstva v Nitre pre školstvo, mládež a šport, t.j.: 

               
         
              Predseda:   p. Marta Rácová   z radov ďalších osôb: 
                                                     p. Daniela Jakubíková 
              členovia:    p. František Bečica     p. Mária Ottotová 
                                 p. Miroslav Bradáč    p. Pavol Leštinský 
                                 p. František Baláž    p. Pavol Peciar 
                                 p. Ján Kovarčík    p. Rudolf Ronec 
                                 p. Miloš Dovičovič    p. Anetta Gálová 
                                 p. Štefan Klačko   p. Ján Frančák 
 

4.  Komisia mestského zastupiteľstva v Nitre pre šport a telesnú kultúru: 
 
    Predseda:   p. Štefan Klačko     z radov ďalších osôb: 

                        p. Peter Jedlička 
              členovia:   p. Štefan Štefek          p. Jozef Bóňa  
                     p. Rudolf Hlavačka       p. Radoslav Raček 

        p. František Halás                         p. Ivan Marko 
 

Dôvody zvolenia: Navrhovaní  kandidáti majú záujem pracovať v uvedených 
komisiách.  Ich profesijné vedomosti sú predpokladom úspešného pôsobenia 
v príslušnej komisii. 

 
Dôvodová správa 

 
        Mestské zastupiteľstvo dňa 19. 12. 2006 na svojom 1. zasadnutí uznesením                      
č. 300/2006-MZ, v časti zriaďuje, v bodoch 1 - 8 zriadilo 8 stálych komisií MZ.                      
V  bode 1/ uvedeného uznesenia zriadilo Komisiu Mestského zastupiteľstva v Nitre            
pre podnikateľskú činnosť, správu majetku a cestovný ruch,  
 v bode 3/ Komisiu Mestského zastupiteľstva v Nitre pre školstvo, mládež a šport. 
 
       Uvedené komisie na svojich zasadnutiach riešia množstvo problémov a úloh 
z rôznych oblastí pre ktoré boli zriadené, čím mnohokrát vzniká situácia,                   
že z hľadiska časového nie je možné sa dostatočne venovať všetkým oblastiam. 
Z tohto dôvodu  predkladám   návrh   na rozčlenenie oboch komisií, s účinnosťou        
od 1. 7. 2007. Zároveň predkladám  návrh na voľbu členov komisií z radov poslancov 
a ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom.  
 
       Z dôvodu, že sa zvýši počet komisií mestského zastupiteľstva z pôvodného počtu  
8 na 10, zvýšia sa aj náklady na funkčné príplatky predsedom komisií, odmeny 
sekretárom a ročné odmeny pre komisie o finančnú čiastku  81 600,- Sk. 
 
       V prípade schválenia predloženého návrhu, bude predložený návrh na rozpočtové 
opatrenie. 
        Mestská rada na svojom 9. zasadnutí konanom dňa 5. 6. 2007 v bode I. 
odporučila MZ schváliť rozčlenenie komisií podľa predloženého návrhu a v bode II. 
personálne návrhy prerokovala. 



NÁVRH 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 15/2007 

o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty 
 
 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g), v súlade s § 3 ods. 3 písm. 
b), c) a v nadväznosti na § 4 ods. 3 písm. d), e), f), g), h) a n) zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na tomto Všeobecne 
záväznom nariadení č. 15/2007 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty. 
 
 
 
 

ČASŤ 1 
Všeobecné ustanovenia 

 
§ 1 

Predmet úpravy 
1. Predmetom úpravy podľa tohto VZN je určenie podmienok a zásad starostlivosti pri 

dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty na území mesta Nitry. 
2. Dodržiavanie verejného poriadku a verejnej čistoty je základným predpokladom ochrany 

a zveľaďovania životného prostredia a kvality susedského a občianskeho spolunažívania. 
 
 
 

§ 2 
Základné pojmy 

Pre účely tohto VZN sa rozumie: 
a) verejným priestranstvom sú všetky miesta, priestory a plochy, ktoré slúžia verejnému 

užívaniu. Sú to najmä komunikácie (cesty, námestia, chodníky, preluky, podjazdy, 
podchody, parkoviská, odstavné plochy, lávky, mosty, priestory pod klenbami, verejné 
schody), verejné plochy zelene, nábrežia, parky, lesy, zverejnené záhrady, nezastavané 
územia, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií, 

b) užívaním verejného priestranstva je využívanie priestorov verejných priestranstiev 
obyvateľmi mesta ako aj inými osobami obvyklým spôsobom alebo ich využívanie 
osobitným (zvláštnym) spôsobom v rozsahu príslušného oprávnenia alebo povolenia, 

c) miestom verejnosti prístupným je miesto vo vlastníctve mesta alebo vo vlastníctve inej 
právnickej alebo fyzickej osoby prístupné pre verejné užívanie tretím osobám, 

d) miestne komunikácie sú cesty, ulice, námestia, chodníky, preluky, podjazdy, podchody, 
parkoviská, odstavné plochy, lávky, mosty, verejné priechody, priestory pod klenbami, 
verejné schodištia. Miestne komunikácie sa rozdeľujú na : 
1. miestne komunikácie I. triedy (rýchlostné), medzi ktoré patria hlavné mestské 

komunikácie vyhovujúce technicky všetkým druhom dopravy (napríklad komunikácie, 
po ktorých sa vedie aj hromadná verejná doprava, zberné, výpadové a iné zvlášť 
významné mestské komunikácie), 



2. miestne komunikácie II. triedy (zberné), medzi ktoré patria ostatné mestské 
komunikácie a komunikácie pokiaľ vyhovujú premávke všetkých druhov motorových 
vozidiel, 

3. miestne komunikácie III. triedy (obslužné), medzi ktoré patria ostatné miestne 
komunikácie, pokiaľ sú aspoň obmedzene prístupné premávke motorovými vozidlami, 

4. miestne komunikácie IV. triedy (nemotoristické), ktoré nie sú ani obmedzene 
prístupné premávke motorovými vozidlami (napríklad cestičky, chodníky, samostatné 
cyklistické cestičky, samostatné chodníky, schody a podobne). 

e) spevnenými plochami verejného priestranstva sú plochy, na ktorých je vykonaná taká 
povrchová úprava, ktorej výsledkom je najmä iný ako zemitý alebo trávnatý povrch, 

f) cestným pozemkom je teleso miestnej komunikácie a cestné pomocné pozemky. Teleso 
miestnej komunikácie je ohraničené zvýšenou obrubou chodníkov, prípadne zelených 
pásov, vonkajšími hranami cestných alebo záchytných priekop a rigolov, svahov cestných 
násypov a zárezov alebo vonkajšími hranami päty oporných múrov a tarasov alebo 
vonkajšími hranami koruny obkladových a zárubných múrov, prípadne vonkajšími 
hranami zárezov nad týmito múrmi, 

g) verejnou zeleňou je súbor drevín, bylín a neživých prvkov, ktorý sa vyvinul na určitej 
ploche prirodzeným spôsobom alebo zámerným, cieľavedomým založením a 
usmerňovaním človekom a tvorí prírodnú časť životného prostredia mesta, 

h) vodnými prvkami vo verejných plochách sú vodné toky, jazerá, vodné nádrže, pramene, 
studničky, fontány a pitné fontány. 

i) nočným kľudom je doba (časový úsek) určený pre zabezpečenie zdravého a nerušeného 
pokoja a odpočinku obyvateľov mesta v záujme dosiahnutia slušného občianskeho 
spolunažívania a dobrých susedských vzťahov, 

j) trvalo primeraným upratovaním a udržiavaním čistoty a poriadku sa rozumie 
pravidelný výkon činností, ktorých účelom je zbavenie vymedzeného priestoru nečistôt 
a iných závad, najmä očistením od papiera a iného odpadu, pokosením trávy, orezaním 
konárov a zabráneniu vzniku, resp. odstránenie následkov iného možného nebezpečenstva 
na živote alebo zdraví, 

k) zdravými podmienkami a zdravým spôsobom života obyvateľov mesta sa rozumie 
navodzovanie a trvalé udržiavanie pokojného stavu medzi obyvateľmi, a to zdržaním sa 
všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom došlo k obťažovaniu iného alebo 
k ohrozeniu výkonu práv iného, najmä nad mieru primeranú pomerom k obťažovaniu 
iných obyvateľov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, 
pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, alebo nechať chované 
a držané zvieratá vnikať na verejné priestranstvá bez dozoru a kontroly ako aj na cudzie 
pozemky bez súhlasu dotknutej osoby. 

 
 
 

ČASŤ 2 
Správa a údržba verejného priestranstva  

 
§ 3 

Spevnené plochy 
1. Za spevnené plochy, ktoré sú zaradené do siete miestnych komunikácií zodpovedá mesto, 

ktoré môže touto činnosťou poveriť inú osobu (správcu). 
2. Ide najmä o: 

a) komunikácie, 
b) chodníky, 



c) námestia, 
d) parkoviská, 
e) verejné schody, 
f) priľahlé chodníky štátnych ciest /s výnimkou na mostoch/, 
g) nástupištia mestskej autobusovej dopravy. 

3. V pôsobnosti a správe mesta nie sú komunikácie na uliciach: 
a) Trieda A. Hlinku I/64 
b) Chrenovská  I/51 
c) Levická  I/61 
d) Novozámocká I/64 
e) Zlatomoravecká I/65 
f) Topoľčianska I/64 
g) Štefánikova (v úseku od Novozámockej ul. po križovatku s ul. Štúrova)  I/64 
h) Cabajská  II/562 
i) Hlohovecká  II/513 
j) Dlhá   III/05137 
k) Dobšinského III/06433 
l) Jelenecká  III/06433 
m) Jarocká  III/562 
n) Trnavská  III/51311 
o) Rastislavova III/51315 
p) Severný obchvat R1 

 
 

§ 4 
Miestne komunikácie - cesty 

1. Za údržbu, čistotu a zjazdnosť miestnych komunikácií a za pravidelné čistenie 
prejazdných úsekov ciest zodpovedá Mesto Nitra, ktoré môže týmito činnosťami poveriť a 
výkon správy previesť na iný subjekt (správcu). 

2. Údržbou, udržiavaním čistoty a zjazdnosti miestnych komunikácií sa rozumie najmä ich 
zametanie, kropenie, umývanie, odstraňovanie snehu a poľadovice a čistenie 
kanalizačných a uličných (dažďových) vpustí. 

3. Rozsah, spôsob a frekvencia úkonov vyplývajúcich z údržby, čistenia a zabezpečenia 
zjazdnosti miestnych komunikácií sa riadi harmonogramom spracovaným správcom 
a odsúhlaseným Mestom Nitra. 

4. Vady v zjazdnosti miestnych komunikácií a v schodnosti priechodov pre chodcov na 
miestnych komunikáciách a prejazdných úsekoch ciest, ako aj vady v schodnosti 
miestnych komunikácií určených výhradne pre chodcov, je povinný bez prieťahov 
odstraňovať správca. 

 
 

§ 5 
Miestne komunikácie - chodníky 

1. Za údržbu, čistotu a schodnosť chodníkov zodpovedá : 
a) Mesto Nitra, ktoré môže týmito činnosťami poveriť a výkon správy previesť na iný 

subjekt (správcu), alebo zabezpečiť dodávateľsky prostredníctvom iných osôb, 
b) iné fyzické a právnické osoby, ktorým uvedené vyplýva z vlastníckeho práva, práva 

užívania alebo správy. 



2. Údržbou, udržiavaním čistoty a schodnosti chodníkov sa rozumie najmä ich zametanie, 
zmývanie, splachovanie, odstraňovanie blata, snehu, poľadovice, buriny, odpadkov a 
iných nečistôt brániacich ich riadnemu užívaniu. 

3. Čistenie sa vykonáva po celej šírke a dĺžke chodníka, pričom musí byť vykonávané tak, 
aby chodci boli čo najmenej obťažovaní. 

4. Hlavné čistenie sa vykonáva v čase od 19.00 hod. a končí pred 8.00 hod., pričom musí byť 
vykonané načas a riadne. Ak je to nutné, treba chodník čistiť aj viackrát opakovane 
v priebehu dňa (hlavne od odpadkov a hrubších nečistôt). Zametené nečistoty sa ukladajú 
do smetných nádob. 

5. Na území mesta sa zakazuje zhŕňať zmetené nečistoty do vozovky, na verejnú zeleň, do 
kanalizačných (kanálových) vpustí, na zelené pásy, alebo tieto ponechávať zhrnuté na 
chodníkoch, alebo ich spaľovať. 

 
 

§ 6 
Zimná údržba 

1. V zimnom období musí byť sneh odstránený z chodníkov (pri širších chodníkoch pás 
široký minimálne 2m), pásov určených na prechod v šírke minimálne 2m a priľahlých 
schodíšť najneskôr do 800 hod., ak Mesto Nitra neurčí inak. 

2. Poľadovica musí byť odstránená čo najskôr po jej vytvorení, najmä včasným posypaním 
hmotami, ktoré zdrsnejú námrazu, t.j. inertnými materiálmi a to po celej určenej šírke. 

3. Pri ďalšom zasnežení treba čistenie chodníkov podľa potreby opakovať viackrát bez 
zbytočného odkladu. 

4. V zimnom období sa musí sneh zhŕňať z chodníkov na okraj vozovky tak, aby bol 
zabezpečený prechod cez ulicu, prístup do domov a k inžinierskym sieťam (kanalizácia, 
vodovod, plyn a pod.) a k stanovištiam smetných nádob. Odvážanie nahromadeného 
snehu zabezpečuje správca komunikácie. 

 
 

§ 7 
Verejná zeleň 

Podrobnosti o starostlivosti a správe verejnej zelene upravuje Všeobecne záväzné nariadenie 
Mesta Nitry č. 15/1992 O starostlivosti o zeleň a správe zelene na území mesta Nitry v znení 
neskorších dodatkov. 
 
 

§ 8 
Vodné prvky 

1. Do vodných prvkov sa zakazuje najmä: 
- vhadzovať smeti, odpad a obdobné veci, alebo ich do vodných prvkov ukladať, najmä 

na brehoch a iných miestach, z ktorých by mohli byť splavené, 
- vypúšťať alebo vylievať do vodných prvkov tekutiny zdravotne závadné alebo inak 

nebezpečné (napr. oleje, pohonné látky, žieraviny a iné tekutiny) a iné škodlivé látky, 
ktoré by mohli ohrozovať kvalitu povrchových a podzemných vôd a život v nich, 
ohrozovať zdravie a bezpečnosť obyvateľov mesta a užívateľov vodných prvkov, 
alebo, ktoré by mohli ohroziť akosť alebo zdravotnú nezávadnosť vodných prvkov, 

- umývať a na brehoch vodných prvkov vykonávať údržbu a opravu strojov a zariadení, 
najmä motorových vozidiel, 

- používať prírodné vodné prvky na umývanie a kúpanie osôb a zvierat. 
2. Na nakladanie s vodami sa vzťahujú osobitné všeobecne záväzné právne predpisy. 



ČASŤ 3 
Užívanie verejného priestranstva 

 
§ 9 

Spôsoby užívania verejného priestranstva 
1. Spôsoby užívania verejného priestranstva: 

a) bežné užívanie verejného priestranstva, 
b) osobitné užívanie verejného priestranstva. 

2. Bežné užívanie verejného priestranstva je využívanie priestorov verejných priestranstiev 
obyvateľmi mesta ako aj inými osobami obvyklým spôsobom. 

3. Iné užívanie verejného priestranstva ako všeobecným (bežným) spôsobom sa považuje za 
osobitné užívanie verejného priestranstva. 

4. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa tak rozumie jeho využívanie nad obvyklú 
mieru alebo iné, než obvyklé účely, a to najmä: 
a) užívanie verejného priestranstva na uloženie odpadu, postavenie stavebného 

zariadenia (napr. lešenie, ostatné stavebné zariadenie a pod.), uloženie 
veľkoobjemového kontajneru a pod., 

b) užívanie verejného priestranstva na reklamné účely, propagačné a komerčné účely, 
prezentácie firiem a politických strán, (napr. umiestnenie informačných stojanov, 
vylepovanie plagátov a pod.), 

c) užívanie verejného priestranstva na umiestnenie zábavných zariadení (napr. kolotočov, 
lunaparkov, cirkusov a pod.), 

d) užívanie verejného priestranstva v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta 
Nitry č. 5/1998, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania 
služieb na trhových miestach v Meste Nitra v znení neskorších dodatkov. 

5. Za neoprávnené osobitné užívanie verejného priestranstva sa považuje jeho užívanie bez 
splnenia si oznamovacej povinnosti a bez predchádzajúceho súhlasu príslušného správcu 
dane. 

6. Podrobnosti o postupe, povoľovaní a spoplatnení osobitného užívania verejného 
priestranstva upravuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 6/2005 o miestnych 
daniach v znení neskorších dodatkov. 

 
 

§ 10 
Zvláštne užívanie miestnych komunikácií 

1. Zvláštne užívanie miestnych komunikácií je užívanie miestnych komunikácií iným než 
zvyčajným spôsobom alebo na iné účely, než na ktoré sú určené. 

2. Podrobnosti o postupe a povoľovaní zvláštneho užívania miestnych komunikácií 
ustanovuje osobitný predpis. (zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný 
zákon/ v znení neskorších zmien a doplnkov) 

 
 

ČASŤ 4 
Osobitné práva a povinnosti vlastníkov (správcov, užívateľov) 

 
§ 11 

1. Právnické a fyzické osoby, ktoré majú vo vlastníctve, správe alebo inom užívaní bytový 
fond alebo iný nehnuteľný majetok, ako aj majetok rodinných domov a priľahlých 
pozemkov, sú povinní zabezpečiť, aby miesta verejnosti prístupné boli riadne, včas 
a v potrebnom rozsahu udržiavané a vyčistené. 



2. Právnické a fyzické osoby, ktoré majú vo vlastníctve, správe alebo inom užívaní objekty 
obchodov alebo iných prevádzok poskytujúcich služby, sú povinní zabezpečiť, aby miesta 
verejnosti prístupné boli riadne, včas a v potrebnom rozsahu udržiavané a vyčistené a to aj 
mimo času ich prevádzky. 

3. Ak sú na miestach verejnosti prístupných vlastníkmi (správcami, užívateľmi) týchto 
nehnuteľností vysadené pásy zelene, sú títo povinní takéto plochy riadne udržiavať 
a čistiť. 

4. Na zabezpečenie údržby a čistoty a na osobitosti zimnej údržby sa primerane použijú 
ustanovenia tohto VZN. 

5. Zabezpečenie údržby a čistoty môže vlastník (správca, užívateľ) zveriť aj inej fyzickej 
alebo právnickej osobe k tomu spôsobilej. 

6. V prípade potreby Mesto Nitra ustanoví, v ktorej časti mesta je potrebné zabezpečovať 
údržbu a čistotu opakovane, resp. viackrát denne. 

 
 

§ 12 
1. Vlastníci (správcovia, užívatelia) nehnuteľností sú ďalej povinní: 

a) trvalo primerane udržiavať a upratovať priľahlé dvory, vnútroblokové priestranstvá, 
záhrady a iné nehnuteľnosti, ktoré hraničia s verejným priestranstvom, najmä zabrániť, 
aby sa nečistoty nedostávali na verejné priestranstvo, 

b) upraviť konáre stromov, kríkov a iných rastlín vyčnievajúcich na chodníky, cesty a 
ulice do výšky 2,5m a konáre prerastajúce cez ploty (príp. živé ploty) upraviť na 
hranicu vlastného pozemku tak, aby neprekážali chodcom a nenarúšali bezpečnosť 
a plynulosť cestnej premávky, 

c) umiestniť, upevniť a upraviť kvetináče, nádoby na kvety a iné predmety na vonkajšej 
strane okien, aby z nich nestekala voda a aby neohrozovali bezpečnosť chodcov, 

d) opatriť všetky budovy na čelnej strane a zo strany chodníkov funkčným odkvapovým 
žľabom a odkvapovými rúrami, aby dažďová voda nestekala zo striech priamo na 
chodníky, chodcov a miestne komunikácie, 

e) bezodkladne čistiť a zbavovať uličné priečelia (fasády) obytných domov a iných 
objektov nevhodných kresieb a nápisov, 

f) upravovať a umiestňovať obchodné reklamy, firemné a informačné tabule tak, aby 
boli čisté, vkusne upravené a umiestnené tak, aby neprekážali chodcom alebo 
nenarúšali bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. 

2. Držitelia predajných stánkov, kioskov a podobných zariadení sú povinný zabezpečiť 
čistotu a poriadok v bezprostrednom okolí zariadenia a sú povinní nakladať s odpadom 
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a Všeobecne záväzným nariadením 
mesta Nitry č. 6/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi v znení neskorších dodatkov. 

 
 

ČASŤ 5 
Verejný poriadok a verejná čistota 

 
§ 13 

Dodržiavanie verejného poriadku a verejnej čistoty 
1. Subjekt zodpovedajúci za čistotu verejného priestranstva je povinný najmä: 

a) zabezpečovať pravidelné čistenie a sústavne dozerať na dodržiavanie čistoty na 
verejnom priestranstve 



b) zabezpečovať dostatočný počet odpadkových košov, pravidelne ich vyprázdňovať, 
starať sa o čistotu ich okolia a o ich udržiavanie.  

c) starať sa , aby odpadky boli odvážené len na určené miesto 
d) čistenie verejného priestranstva zabezpečovať tak, aby boli jej užívatelia čo najmenej 

obťažovaní 
2. Na území mesta je zakázané najmä: 

a) poškodzovať, znečisťovať alebo inak ohrozovať verejné priestranstvá, 
b) obťažovať užívateľov verejných priestranstiev hlukom, prachom, popolčekom, 

dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a 
vibráciami, 

c) rušiť pokojný stav, zdravé podmienky a zdravý spôsob života obyvateľov mesta 
spôsobom, kedy by nad mieru primeranú pomerom došlo k obťažovaniu iného alebo 
k ohrozeniu výkonu práv iného, 

d) neoprávnene vyberať odpad z nádob určených na jeho likvidáciu, 
e) nechať chované a držané zvieratá vnikať na verejné priestranstvá bez dozoru 

a kontroly a na cudzie pozemky bez súhlasu dotknutej osoby, ako aj  nechať nečistotu 
po zvierati na verejnom priestranstve, 

f) skladať, rozoberať, opravovať alebo umývať na verejných priestranstvách motorové 
vozidlá, stroje, mechanizmy alebo ich časti, 

g) neoprávnene používať výbušniny, pyrotechnické predmety a zábavnú pyrotechniku 
s výnimkou 31.12. a 1.1. kalendárneho roka a akcií povolených, resp. schválených 
Mestom Nitra. 

 
 

§ 14 
Nočný kľud 

1. Čas nočného kľudu je na celom území mesta Nitry stanovený od 22.00 hod. do 6.00 hod.. 
2. Nočný kľud je zakázané rušiť hlasovými a hlukovými prejavmi nad mieru primeranú 

pomerom. 
3. Zákaz rušenia nočného kľudu sa netýka: 

a) vykonávania verejnoprospešných prác podľa vopred určeného plánu, ktoré nemožno 
vykonať v inom čase - úpravy komunikácií, čistenie, umývanie, zimná údržba 
komunikácií a odstraňovanie havárií inžinierskych sietí, 

b) uskutočnenia akcií a podujatí (najmä: kultúrnych, športových, hudobných a pod.) 
organizovaných mestom alebo s vopred udeleným súhlasom mesta. 

 
 

§ 15 
Zákaz požívania alkoholických nápojov 

1. Alkoholickými nápojmi sú liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú 
viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu. 

2. Zakazuje sa požívať alkoholické nápoje na miestach v nasledovnom časovom a územnom 
určení: 
a) v časti mesta – Staré mesto na ulici Kmeťkova, Mostná, Za Ferenitkou, na 

Svätoplukovom námestí a pred DAB v Nitre v dňoch piatok a sobota, v čase od 21.00 
hod. do 06.00 hod. 

b) v areáloch škôl a školských zariadení a v ich okolí v dňoch školského vyučovania, 
v čase od 06.00 hod. do 17.00 hod. 

3. Zákaz požívania alkoholických nápojov podľa tohto § sa nevzťahuje: 



a) na povolený záber verejného priestranstva formou terás, resp. obdobných zariadení 
poskytujúcich občerstvenie, reštauračné alebo pohostinské služby, 

b) na trhové akcie a jarmoky organizované mestom a akcie s vopred udeleným súhlasom 
mesta. 

4. Primátor mesta môže na požiadanie udeliť výnimku na jednorázové povolenie požívania 
alkoholických nápojov na miestach určených v ods. 2/, najmä ak ide o organizované 
predajné, propagačné alebo obdobné spoločenské podujatia. 

 
 

ČASŤ 6 
Spoločné ustanovenia 

 
§ 16 

Kontrolná činnosť 
Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva : 

a) útvar hlavného kontrolóra, 
b) mestský úrad, 
c) mestská polícia. 

 
 

§ 17 
Sankcie 

1. Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou je priestupkom podľa zákona č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov, pričom priestupok 
možno prejednať v blokovom konaní príslušníkmi Mestskej polície v Nitre. 

2. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto VZN 
môže primátor mesta v súlade s § 13 ods. 9 písm. a) a b) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov uložiť pokutu do výšky 
200.000,-Sk. 

 
 

§ 18 
Zrušovacie a záverečné ustanovenia 

1. Týmto VZN sa ruší VZN mesta Nitry č. 3/1992 O dodržiavaní verejného poriadku 
a verejnej čistoty. 

2. Mestské zastupiteľstvo v Nitre sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa 
................ 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 
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Návrh na uznesenie  
 
Mestská rada v Nitre  
 
p r e r o k o v a la  
 
Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2007 pre cieľové        
oblasti:    
 
I.   telesná kultúra 
 
II. rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie   
    kultúrnych  hodnôt, zachovanie kultúrneho dedičstva  
 
o d p o r ú č a  
 
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre  
 
schváliť  
 
pridelenie dotácií  z rozpočtu  Mesta Nitry na rok 2007 pre cieľové oblasti telesná kultúra 
a rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt, 
zachovanie kultúrneho dedičstva 
nasledovne:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Telesná kultúra 
                Schválená

Žiadateľ    Názov projektu   dotácia 
                  
Aeroklub Nitra   Základný športový parašutistický  
     výcvik     
          
          65000 

ARABESKA Slovenská "Chceme žiť s Vami a nie popri Vás"   
spoločnosť pre rozvoj    
špeciálnej gymnastiky, športu    
a tanca mentalne postihnutých           0 
BKM Junior UKF Nitra Zabezpečenie činnosti, prípravy a štartu  
     družstva junioriek v I. juniorskej lige  
          
          0 
BK Casta SPU Nitra Činnosť basketbalového klubu Casta    
     SPU Nitra - zabezpečenie podmienok  
     rozvoja basketbalu v meste Nitra  
                70000 
Box Club stavbár Nitra Extraliga v boxe mužov   
          
          
          65000 
Hádzanársky klub Nitra prenájom ŠH na hraciu sezónu 2007   
          
          
                0 
Karate klub Atlant Nitra Podpora materiálno-technických   
     podmienok pre rozvoj športu    
          
                0 
ŠK UKF Nitra   Účasť družstva junioriek v najvyššej   
     volejbalovej súťaži - 1.liga   
          
                70000 
                  
                Schválená

Žiadateľ    Názov projektu   dotácia 
                  
ŠK UKF Nitra   Účasť volejbalového družstva žien v 1.lige  
          
          

0 



          
ŠK UKF Nitra   Účasť volejbalového družstva žien   
     v EXTRALIGE  
        
                0 
ŠK Slávia SPU DFA Nitra Florbalové mantinely   
          
          
          0 
      Európsky pohár juniorov a junioriek   
osemročnom gymnáziu Nitra      
          
                80000 
Tenisový club SPU AX-Výs- Podpora výkonnostného a vrcholového  
tavníctvo Nitra   športu     
          
          0 
Tenisový club SPU AX-Výs- Podpora športovo-talentovanej mládeže   
tavníctvo Nitra        
          
                0 
Tenisový club SPU AX-Výs- Starostlivosť o športový komplex  
tavníctvo Nitra        
          
                0 
Tenisový club SPU AX- Podpora športu pre všetkých     
Výstavníctvo Nitra        
          
                0 
                  
                Schválená

Žiadateľ    Názov projektu   dotácia 
                  
TJ Lokomotíva Nitra Expedícia Peru 2007    
horolezecký oddiel        
          
          65000 
TJ Slovan 
nitra Nitra - Chrenová Podpora športovo-talentovanej mládeže   

     
i ostatnej mládeže v rámci sídlisk 

Chreno-  
     vá II, III, IV a starej časti Chrenová  
                0 



TJ Slovan Nitra - Chrenová Koncepcia rozvoja športovej činnosti  
          
          
          0 

Univerzitný dámsky    
Vybudovanie centra talentovanej 
mládeže   

hádzanársky klub Nitra v hádzanej - 2. etapa   
          
                0 
Volejbalový klub Ekonóm Činnosť volejbalového družstva  
SPU Nitra   juniorov v roku 2007   
          
               0 
Volejbalový klub Ekonóm Činnosť volejbalového družstva   
SPU Nitra   mužov v roku 2007    
          
                0 
Volejbalový klub Ekonóm Technické zabezpečenie volejbalového  
SPU Nitra   klubu pre družstvo mužov, juniorov,  
     dve družstvá kadetov, dve družstvá  
      žiakov a šk. šport. strediská      85000 
                
          
          
                  
SPOLU               500000
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rozvoj a ochrana duchovných hodnôt ..... 
                  Schválená 
  Žiadateľ    Názov projektu   dotácia 
    2007               
1. DAB Nitra   VEVERIČKY - rozprávkový príbeh  
            
            
            100000 

2. DAB Nitra   MATKA - slov. dráma     
          
          
                  0 
3. DAB Nitra   Statky zmätky -     
            
            
            0 

4. 
Div. spol. LE 
MON   Prométeus- pouličné divadelné    

       predstavenie    
            
                  90000 
5. Bernoláková spoločnosť Zborník z vedeckej konferencie  
            
            
            0 
6. Dom Matice slovenskej Sentencie významných slov. osobností   
            
            
                  0 
7. Duch. správa Piaristického Reštaurovanie vnútorného osvetlenia  
  kostola         
            
                  149000 
8. Garmond Nitra   Almanach Nitra 2007     
            
            
                  70000 
          
                  Schválená 
  Žiadateľ    Názov projektu   dotácia 
    2007               
9. Klub filatelistov 52-51 Česko - slovenská známková tvorba  
            

0 



            
            
10.  Lit. klub J. Jesenského Autorské literárne večery     
          
          
                  51000 
11. Nitrianska galéria   Katalóg Zora Kováčová -Palová  
            
            
            0 
12. OZ I.NIMA   Modernizácia mažor. športu     
            
            
                  0 

13. 
Rímskokatol. 
cirkev   Generálna oprava organu   

  Horné mesto        
            
            100000 
14.  Staré divadlo   Vianočné prekvapenie pre malých    
            
            
                  0 

15 Združenie LEUSTACH 
Kamenná krása nášho 
regiónu   

            
            
                  40000 
 SPOLU        600000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2007 pre cieľové        
oblasti:   I.   telesná kultúra 
     II. rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie   
                     kultúrnych  hodnôt, zachovanie kultúrneho dedičstva  
              ________________________________________________________________ 
 
 V súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitry č. 1/2001 o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu Mesta Nitry  v znení neskorších zmien  , § 5 odst. 2 a  ab) predkladám 
návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta  Nitry na rok 2007 pre cieľové oblasti: 
1.  telesná kultúra   
2. rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie   
    kultúrnych  hodnôt, zachovanie kultúrneho dedičstva  
 
 
     Dôvodová správa  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznesením č. 63/2007-MZ zo dňa 22. 3. 2007 schválilo   
rozdelenie globálnych objemov finančných prostriedkov určených v rozpočte Mesta Nitry na 
rok 2007 pre podporu projektov a stanovilo priority uvedených cieľových oblastí.,   
 Podľa  § 6 ods.4 VZN č.1/2001 o poskytovaní dotácií  z rozpočtu Mesta Nitry v znení 
neskorších zmien bol v Nitrianskych novinách, na webovej stránke a na úradnej tabuli MsÚ 
v Nitre zverejnený oznam  o možnosti požiadať o dotáciu z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2007. 
Termín uzávierky bol stanovený na 27. 4. 2007. 
 
I.    
 Platné žiadosti o poskytnutie dotácie  z rozpočtu Mesta Nitry z cieľovej oblasti telesná 
kultúra  boli predložené komisii pre školstvo, mládež a telesnú kultúru MZ v Nitre 23. 5. 
2007.  
 
Počet platných žiadostí:       23 
Celková výška žiadanej sumy         3 865 348,- Sk  
Schválený globálny objem finančných prostriedkov   500 000,- Sk  
 
 Komisia pre školstvo, mládež a telesnú kultúru MZ v Nitre žiadosti prerokovala 
a odporučila pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2007 z cieľovej oblasti telesná 
kultúra v  celkovej výške 500 000,- Sk. Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí dňa 
5.6.2007 prerokovala predmetné žiadosti a odporučila pridelenie dotácií v celkovej výške 
500 000,- Sk. 
Odporučenie Komisie pre školstvo, mládež a telesnú kultúru MZ v Nitre a odporučenie 
Mestskej rady v Nitre je v tabuľke / príloha č. 1/. 
 
 
II.    
 Platné žiadosti o poskytnutie dotácie  z rozpočtu Mesta Nitry z cieľovej oblasti rozvoj 
a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych  hodnôt, 
zachovanie kultúrneho dedičstva boli predložené komisii pre kultúrnu činnosť MZ v Nitre 
29. 5. 2007.  
 



Počet platných žiadostí:       15 
Celková výška žiadanej sumy         1 732 000,- Sk  
Schválený globálny objem finančných prostriedkov   600 000,- Sk  
 Komisia pre kultúrnu činnosť MZ v Nitre prerokovala a odporučila pridelenie dotácií 
z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2007 z cieľovej oblasti rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, 
tvorba, ochrana alebo šírenie  kultúrnych  hodnôt, zachovanie kultúrneho dedičstva  
v celkovej výške 600 000,- Sk. Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí dňa 5.6.2007 
prerokovala predmetné žiadosti a odporučila pridelenie dotácií v celkovej výške 600 000,- Sk. 
Odporučenie Komisie pre kultúrnu činnosť MZ v Nitre a odporučenie Mestskej rady v Nitre 
je v tabuľke / príloha č. 2/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Službyt        Nitra,     s. r. o.,     Janka     Kráľa    122,       949 01       Nitra 

 
 
Mestskému zastupiteľstvu                                           V Nitre,   dňa  06.06.2007 
v Nitre                                                                          Číslo materiálu:  275/07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K bodu:   Návrh na pridelenie bytu vo verejnom záujme v zmysle VZN č. 8/2004 § 6 ods.1 
písm. d.) o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Nitra                 
                 
                 
  
Predkladá:                                                                                    Návrh na uznesenie:                                         
                                                                                                     Tvorí prílohu č. 1 
Ing. Pavol Bielik 
konateľ- riaditeľ Službytu Nitra , s.r.o. 
 
Štefan Štefek 
Konateľ Službytu Nitra, s.r.o. 
 
 
 
Spracovala: 
Tatiana Paukejeová 
 
 
 
Napísala: 
Tatiana Paukejeová 
 
 
Prizvať: 
0 
 
 
                                                                                                   .................................................... 
                                                                                                   podpis    predkladateľa 
 
 
 
 



                                       
Návrh na zmenu uznesenia                                                         Príloha č.1                                                     

 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 
 
Návrh na pridelenie bytu vo verejnom záujme v zmysle VZN č. 8/2004 § 6 ods. 1 písm. d.) 
o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Nitra                 
 
 
s c h v a ľ u j e     
 
pridelenie trojizbového bytu na Borovej ul. č. 20/ 2 posch. byt č. 5 v zmysle VZN č. 8/2004 § 
6 ods.1 písm. d.) o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Nitra                 
 
pre p. Vlastu Lakatošovú , bytom Kmeťová 12, Nitra.  
 
 
 
                                              Dôvodová správa.                                
 
Mestská rada v Nitre na svojom riadnom zasadnutí konanom dňa 5.6.2007 prerokovala 
pridelenie bytu vo verejnom záujme v zmysle VZN č. 8/2004 § 6 ods. 1 písm. d.) o zásadách 
nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Nitra a odporúča MZ v Nitre schváliť. 
 
Vlasta Lakatošová s manželom požiadala prenajímateľa Službyt Nitra, s.r.o. o pridelenie 
trojizbového bytu vo verejnom záujme na ul. Borová 20/ 2 posch. V roku 2002 požiadali 
o legalizáciu k bytu na Kmeťovej ul. č. 12 v ktorom bývajú bez nájomnej zmluvy. Legalizácia  
im bola zamietnutá z dôvodu nepredloženia potrebných dokladov ( čestné prehlásenie 
nájomcu bytu ). Nájomné a služby za užívanie bytu platia riadne. Byt na Borovej ul. č. 20 je 
zdevastovaný a viaže sa k nemu nedoplatok 344 250,- Sk. Po pridelení sa nájomcovia 
zaviazali upraviť ho na vlastné náklady do užívania schopného stavu. Byt na Kmeťovej ul. č. 
12/ prízemie 1- izbový byt č. 2 odovzdajú a následovne bude predložený na schválenie do MR 
a MZ v Nitre na odpredaj formou dražby. K žiadosti sa kladne vyjadril VMČ , Parlament 
olašských  rómov a správca nemá námietky. 
 
 
 
 
 
 



Službyt        Nitra,     s. r. o.,     Janka     Kráľa    122,       949 01       Nitra 

 
 
Mestskému zastupiteľstvu                                           V Nitre,   dňa  06.06.2007 
v Nitre                                                                          Číslo materiálu:  276/07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K bodu:   Návrh na zmenu uznesenia MZ v Nitre č. 163/06 –MZ zo dňa 29.6.2006  
                o pridelenie bytu organizácii Effeta –Stredisko sv. F. Saleského, so sídlom Samova  
               4, Nitra, na realizáciu projektu Domov na pol ceste                 
                 
 
                 
  
Predkladá:                                                                                    Návrh na uznesenie:                                         
                                                                                                     Tvorí prílohu č. 1 
Ing. Pavol Bielik 
konateľ- riaditeľ Službytu Nitra , s.r.o. 
 
Štefan Štefek 
konateľ Službytu Nitra, s.r.o. 
 
 
Spracovala: 
Tatiana Paukejeová 
 
 
 
Napísala: 
Tatiana Paukejeová 
 
 
Prizvať: 
0 
 
 
                                                                                                   .................................................... 
                                                                                                   podpis    predkladateľa 
 
 
 
 



                                      
Návrh na pridelenie bytu                                                             Príloha č.1                                                     

 
Mestské zastupiteľstvo  v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 
 
Návrh na zmenu uznesenia MZ v Nitre č. 163/06 –MZ zo dňa 29.6.2006 o pridelenie bytu 
organizácii Effeta – Stredisko sv. F. Saleského, so sídlom Samova 4, Nitra, na realizáciu 
projektu Domov na pol ceste  
                 
 
s ch v a ľ u j e        
 
zmenu uznesenia MZ v Nitre č. 163/06 –MZ  a to tak že sa v schvaľovacej časti ruší 
nasledovné znenie : 
 
prenájom 2- izbového bytu č. 48 na Štúrovej ulici č. 28 na dobu 15 rokov organizácii Effeta-
Stredisko sv. F. Saleského, so sídlom Samova 4, Nitra na realizáciu projektu Domov na pol 
ceste za nájomné vo výške 1,- Sk/rok + náklady na prevádzku a služby spojené s užívaním 
bytu a za podmienky úhrady nedoplatku na nájomnom po predchádzajúcom nájomcovi vo 
výške 185 040,- Sk 
 
a nahrádza sa novým znením : 
 
prenájom 2- izbového bytu č. 48 na Štúrovej ulici č. 28 na dobu neurčitú organizácii Effeta-
Stredisko sv. F. Saleského, so sídlom Samova 4, Nitra na realizáciu projektu Domov na pol 
ceste  
 
 
 
                                            Dôvodová správa.                                
 
Mestská rada v Nitre na svojom riadnom zasadnutí konanom dňa 5.6.2007 prerokovala návrh 
na zmenu uznesenia a neodporúča MZ v Nitre schváliť. 
 
Mestské zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí konanom dňa 29.6.2006 uznesením č. 
163/2006 – MZ, schválilo pridelenie 2- izbového bytu č. 48 na Štúrovej ulici č. 28 vo 
verejnom záujme organizácii Effeta – Stredisko sv. F. Saleského, so sídlom Samova 4, Nitra v 
zmysle VZN č. 8/2004 o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta Nitry na dobu 15 
rokov za podmienky úhrady nedoplatku vo výške 185 040,- Sk. 
Organizácia Effeta požiadala prenajímateľa Službyt Nitra, s.r.o. o zmenu nájomnej zmluvy na 
dobu neurčitú s možnosťou odkúpenia bytu. Na úhradu nedoplatku 185 040,- Sk si spoločnosť 
zobrala pôžičku a byt je potrebné rekonštruovať čo vyžaduje ďalšie investície.  
Spoločnosť využíva byt na bývanie nepočujúcich ľudí v prospech ktorých vyvíja svoju 
činnosť. Nájom na dobu neurčitú je v súlade s VZN č. 8/2004 o zásadách nakladania s bytmi 
vo vlastníctve mesta Nitry.   
 
 
 



Službyt         Nitra,     s. r. o.,     Janka       Kráľa      122,     949 01     Nitra 
 
 
 
 
Mestskému zastupiteľstvu                                                           V Nitre, dňa 06.06.2007 
V Nitre                                                                                         číslo materiálu: 277/07 
 
 
 
 
 
 
K bodu:  Návrh na pridelenie bytu vo verejnom záujme v zmysle platnej VZN  č. 4/2001  
              určených na nájom pre obyvateľov mesta postavených s podporou štátu. 
               
 
 
 
Predkladá:                                                                               Návrh na uznesenie: 
                                                                                                Tvorí prílohu č. 1 
Ing. Pavol  Bielik 
Konateľ – riaditeľ Službytu Nitra, s.r.o. 
 
 
 
Štefan  Štefek 
Konateľ spoločnosti 
 
 
Spracovala: 
Tatiana  Paukejeová 
 
 
 
Napísala: 
Tatiana Paukejeová 
 
 
Prizvať: 
0 
   
 
                                                                                                     ................................................. 
                                                                                                       predpis    predkladateľa 
 
 
 
 
 



Návrh na pridelenie  bytu                                                             Príloha č. 1 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
 
p r e r o k o v a l o 
 
Návrh na pridelenie bytu v zmysle platnej VZN  č. 4/2001 určených na nájom pre obyvateľov 
mesta postavených s podporou štátu, z kvôty 10 %  bytov vyčlenených pre osoby 
zabezpečujúce spoločenské, ekonomické a sociálne potreby územného celku. 
 
 
 
s ch v a ľ u j e 
 

pridelenie bytu z kvôty 10% bytov pre osoby zabezpečujúce potreby územného celku 
v zmysle platnej VZN  č. 4/2001 určených na nájom pre obyvateľov mesta postavených 
s podporou štátu takto: 

 
a.) 2 – izbový byt na Tokajskej ul. č.16/ 2 posch.. Dipl. Betriebswirt Klaus Erdbrink, 

bytom Flemings Tannen 18, Lingen, Nemecko, poradca mesta Nitra. 
 

 
 

 
                                                        Dôvodová    správa 
 
Mestská rada v Nitre na svojom riadnom zasadnutí konanom dňa 5.6.2007 prerokovala 
pridelenie bytu z kvôty 10% bytov pre osoby zabezpečujúce potreby územného celku 
v zmysle platnej VZN  č. 4/2001 určených na nájom pre obyvateľov mesta postavených 
s podporou štátu a odporúča schváliť pridelenie bytu. 
 
Žiadateľ predložil žiadosť o pridelenie bytu vo verejnom záujme v zmysle platnej VZN č. 
4/2001 a Výnosu Ministerstva výstavby regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. V-
1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania. Obec, mesto alebo mestská časť môže 
rozhodnúť, že 10 % bytov pridelí do užívania fyzickým osobám , ktoré nespĺňajú podmienky 
podľa ods. 1, ak takéto osoby zabezpečujú spoločenské, kultúrne, zdravotnícke, ekonomické, 
a sociálne potreby územného celku. Jedná sa o byt, ktorý bol pridelený žiadateľovi, ako 
predsedovi predstavenstva NTS a.s. a nájom bol viazaný po dobu výkonu funkcie. 
V súčasnosti žiadateľ pracuje pre mesto Nitra ako poradca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      SLUŽBYT NITRA ,   s.r.o.  ,  Janka Kráľa   122,     949 01,   N i t r a 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 
 
 
                                                                              V Nitre 6.6.2007  
                                                                               Číslo materiálu: 278/07 
 
 
 
Mestskému zastupiteľstvu   
v Nitre 
 
 
K bodu:  Návrh na odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne  
               v bytovom dome na ul. Mostná 4-20, a ideálnej časti pozemku  
               parcelné číslo 280, 281,282,283,284,285,286 
               –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-   
 
                           
                                                                                                 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 
 
 
                                                  - 1 - 
 



Návrh na uznesenie                                                                     Príloha č.1                                       
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
prerokovalo 
 
Návrh na odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne v bytovom dome  
na ul. Mostná 4-20, s.č. 221 a  ideálnej časti pozemku parcelné číslo 280, 281, 282,283, 284, 
285,286 
 
 
 
 
schvaľuje  
 
 
I. alternatíva   
 
 1.  Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Marte Hudecovej za cenu Sk 2 024.00 /podiel Sk 1 194.00 + pozemok 
Sk  830.00 /   

 
2.   Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Dr.Jánovi a Mgr. Danici Bachňákovým za cenu Sk 2 024.00 /podiel  
Sk 1 194.00 + pozemok Sk  830.00 /   
 

3.   Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  
v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Alžbete Slávikovej za cenu Sk 2 024.00 /podiel Sk 1 194.00 + 
pozemok Sk  830.00 /   

 
4.   Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Ing.Róbertovi a Ing.Beáte Rusovým za cenu Sk 2 024.00 /podiel Sk 
1 194.00  + pozemok Sk  830.00 /   

 
5.    Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Slovenskej poľnohospodárskej univerzite za cenu Sk 1 884.50 /podiel  
Sk 1 111.50 + pozemok Sk  773.00 /   
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6.   Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  
v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Oľge Gyulayovej za cenu Sk 2 129.50 /podiel Sk 1 255.50 + 
pozemok Sk  874.00 /   
 

7.   Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  
v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
PaedDr.Eve Hojčušovej  za cenu Sk 1 884.50 /podiel Sk 1 111.50 + 
pozemok Sk  773.00 /   
 

8.   Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  
v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Doc.Ing.Rudolfovi Hojčušovi CSc. za cenu Sk 2 129.50 /podiel Sk 
1 255.50 + pozemok Sk  874.00 /   

 
9.   Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Helene Zsemlyeovej za cenu Sk 2 583.50 /podiel Sk 1 523.50 + 
pozemok Sk 1 060.00 /   

 
10. Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Mariánovi a Márii Žilíkovým za cenu Sk 2 826.50 /podiel Sk 1 667.50 + 
pozemok Sk 1 159.00 /   

 
11. Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Jozefovi Pilajovi za cenu Sk 3 558.00 /podiel Sk 2 098.00 + pozemok  
Sk 1 460.00 /   
 

12. Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  
v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Emílii Svetlíkovej za cenu Sk 2 303.00 /podiel Sk 1 358.50 + pozemok  
Sk  945.00 /   

 
13. Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Viole Kolesárovej za cenu Sk 2 757.60 /podiel Sk 1 626.00 + 
pozemok Sk 1 131.00 /   
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14. Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  



parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Jurajovi a Sylvii Ďurišovým za cenu 2 966.00 /podiel Sk 1 749.00 + 
pozemok Sk 1 217.00 /   

 
15.  Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Ružene Čepelákovej za cenu Sk 2 303.00 /podiel Sk 1 358.50 + 
pozemok Sk  945.00 / 
   

16.  Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  
v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Tiborovi a Richardovi Jókaiovým za cenu Sk 2 407.00 /podiel Sk  
1 419.00 + pozemok Sk  988.00 /   

 
17.  Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Margite Vachalovej za cenu Sk 3 211.00 /podiel Sk 1 894.00 + 
pozemok Sk 1 317.00 /   

 
18.  Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Františkovi a Eve Havranovým za cenu Sk 1 919.00 /podiel Sk  
1 132.00 + pozemok Sk  787.00 /   

 
19.  Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Valérii Piršelovej za cenu Sk 2 825.50 /podiel Sk 1 666.50 + pozemok  
Sk 1 159.00 /   

 
20.  Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Božene Ondruškovej za cenu Sk 2 269.00 /podiel Sk 1 338.00 + 
pozemok Sk  931.00 /   
 

21.  Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  
v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Petrovi a Alene Porubčanovým za cenu Sk 3 108.00 /podiel Sk  
1 832.60 + pozemok Sk 1 276.00 /   

 
                                                 - 4 - 
 
22.  Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Ivanovi Madovi za cenu Sk 1 291.50 /podiel Sk  761.50 + pozemok  



Sk  530.00 /   
 
23.  Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Dagmar Gulácsiovej za cenu Sk 1 885.50 /podiel Sk 1 111.50 + pozemok  
Sk  774.00 /   

 
24. Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Ing.Otovi a Veronike Ložekovým za cenu Sk 3 103.00 /podiel Sk  
1 832.00 ++ pozemok  Sk  1 271.00 /   
 

25. Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  
v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Edite Derlichovej za cenu Sk 1 291.50 /podiel Sk  761.50 + pozemok  
Sk  530.00 /   

 
26.Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Mariánovi Kadákovi  za cenu Sk 1 920.00 /podiel Sk 1 132.00 + 
pozemok Sk  788.00 /   

 
27.Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Doc.Ing.Emilovi Líškovi CSc. za cenu Sk 3 108.00 /podiel Sk 1 832.00  
+ pozemok Sk 1 276.00 /   

 
28.Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Marcelovi Mesárošovi za cenu Sk 1 291.50 /podiel Sk  761.50 + 
pozemok Sk  530.00 / 
   

29.Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  
v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Peter a Arnoštovi Tvrdoňovým za cenu Sk 1 920.00 /podiel Sk 1 132.00 + 
pozemok Sk  788.00 /   
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30.Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Ing.Jozefovi Supukovi za cenu Sk 2 512.00 /podiel Sk 1 482.00 + 
pozemok Sk 1 030.00 /   

 



31. Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  
v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Ing.Petrovi a Ing.Kornélii Dubeckým za cenu Sk 1 395.50 /podiel Sk  
823.50 + pozemok Sk  572.00 /   

 
32. Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Zdenkovi a Eve Poláčekovým za cenu Sk 1 954.00 /podiel Sk 1 153.00 + 
pozemok Sk  801.00 /   

 
33. Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Petrovi a Alici Konigovým za cenu Sk 2 512.00 /podiel Sk 1 482.60 + 
pozemok Sk 1 030.00 /   
 

34. Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  
v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Emilovi Štrbovi za cenu Sk 1 396.50 /podiel Sk  823.50 + pozemok  
Sk 573.00 /   

 
35. Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Ľubošovi a Márii Takáčovým za cenu Sk 1 991.50 /podiel Sk 1 173.50 + 
pozemok Sk  818.00 /   

 
36. Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Doc.Ing.Vladimírovi a Doc.Ing.Márii Benkovým za cenu Sk 2 548.00  
/podiel Sk 1 503.00 + pozemok Sk 1 045.00 /   

 
37. Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Júlii Bernáthovej za cenu Sk 1 395.50 /podiel Sk  823.50 + pozemok  
Sk  572.00 /   
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38. Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  
v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Helene Takáčovej za cenu Sk 2 023.00 /podiel Sk 1 194.00 + pozemok  
Sk  832.00 /   

                                                     
39.  Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  



parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Mariánovi Púšovi za cenu Sk 3 254.00 /podiel Sk 1 503.00 + pozemok  
Sk 1 045.00 /   

 
40. Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Viole Slížkovej za cenu Sk 1 325.50 /podiel Sk  823.50 + pozemok  
Sk  572.00 /   

 
41. Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Beáte Dvořákovej za cenu Sk 1 850.00 /podiel Sk 1 091.00 + 
pozemok Sk  759.00 / 
   

42.  Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  
v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Valérii Režnej za cenu Sk 2 532.50 /podiel Sk 1 502.50 + pozemok  
Sk 1 030.00 /   

 
43.  Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Emilovi Štrbovi  za cenu Sk 1 395.50 /podiel Sk  823.50 + pozemok  
Sk  572.00 /   

 
44.  Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Márii Meszárosovej za cenu Sk 1 782.00 /podiel Sk 1 051.00 + 
pozemok Sk  731.00 /   

 
45.  Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Mariánovi Kluvancovi a Zuzane Szabovej za cenu Sk 2 583.00 

      /podiel Sk 1 503.00 + pozemok Sk 1 045.00 /   
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46.  Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Karin Ťapuchovej za cenu Sk 1 291.50 /podiel Sk  761.50 + pozemok 
 Sk  530.00 /   
 

47.  Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  
v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Jánovi a Helene Balážiovým za cenu Sk 1 841.00 /podiel Sk 1 069.00 + 



pozemok Sk  745.00 /   
 
48.  Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
PhDr.Jozefovi a Oľge Šulganovým za cenu Sk 2 653.00 /podiel Sk  

       1 565.00 Sk 1 088.00 /   
 
49.  Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Daniele Ligačovej za cenu Sk 1 353.50 /podiel Sk  823.50 + pozemok  
Sk  530.00 /   

 
50.  Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Ing.Petrovi a Ing.Márii Kružlíkovým za cenu Sk 3 246.50 /podiel Sk  
1 914.50 + pozemok Sk 1 332.00 /   
 

51.  Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  
v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
PaedDr. Danielovi a Ing.Viere Ostertágovím u Sk 2 616.00 /podiel  
Sk 1 543.00 + pozemok Sk 1 073.00 /   

 
52.  Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Eve Vlasákovej za cenu Sk 1 433.00 /podiel Sk  845.00 + 
pozemok Sk  588.00 /   

 
53. Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Prof.Ing. Štefanovi a Ing.Viere Semjanovým za cenu Sk 3 245.50 /podiel  
Sk 1 914.50 + pozemok Sk 1 332.00 /   
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54.  Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Doc.Ing.Konstantovi a Márii Holobradým za cenu Sk 2 616.00 /podiel 
 Sk 1 543.00 + pozemok Sk 1 073.00 /   

 
55.  Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Oľge Endrodyovej za cenu Sk 1 433.00 /podiel Sk  845.00 + 
pozemok Sk  588.00 /   

 



56.  Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  
v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Mgr.Jurajovi a Mgr.jane Porubskej za cenu Sk 3 245.00 /podiel Sk 
1 914.50 + pozemok Sk 1 332.00 /   

 
57.  Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Ing. Jánovi Miklíkovi za cenu Sk 10 895.00 /podiel Sk 6 421.00 + 
pozemok Sk 4 474.00 /   

 
58.  Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Jozefovi a Márii Hudákovým za cenu Sk 6 069.00 /podiel Sk 3 580.00 + 
pozemok Sk 2 489.00 /   

 
59.  Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej s          

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Slovenskému poľovníckemu zväzu za cenu Sk  2 862.00 /podiel Sk  
1 686.00 + pozemok Sk 1 176.00 /   

 
60.  Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Zuzane Tarinovej za cenu Sk 3 837.00 /podiel Sk 2 262.00 + pozemok  
Sk 1 575.00 /   

 
II. alternatíva  
 
1.   Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Marte Hudecovej za cenu  1,- Sk. 
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2.   Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  
v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Dr.Jánovi a Mgr. Danici Bachňákovým za cenu 1,- Sk .  
 

3.   Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  
v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Alžbete Slávikovej za cenu  1,- Sk.  

 
4.   Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Ing.Róbertovi a Ing.Beáte Rusovým za cenu 1,- Sk.  

 



5.    Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  
v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Slovenskej poľnohospodárskej univerzite za cenu 1,- Sk.  

 
6.   Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Oľge Gyulayovej za cenu 1,- Sk.  

                                                           
7.   Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
PaedDr.Eve Hojčušovej  za cenu 1,- Sk.  
 

8.   Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  
v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Doc.Ing.Rudolfovi Hojčušovi CSc. za cenu 1,- Sk.  

 
9.   Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Helene Zsemlyeovej za cenu 1,- Sk.  

 
10. Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   

       Mariánovi a Márii Žilíkovým za cenu 1,- Sk.  
 
11. Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Jozefovi Pilajovi za cenu 1,- Sk.  
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12. Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  
v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Emílii Svetlíkovej za cenu 1,- Sk.  

 
13. Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Viole Kolesárovej za cenu 1,- Sk.   

 
14. Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Jurajovi a Sylvii Ďurišovým za cenu 1,- Sk.  

 
15.  Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  



parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Ružene Čepelákovej za cenu 1,- Sk.  
   

16.  Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  
v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Tiborovi a Richardovi Jókaiovým za cenu 1,- Sk.  

 
17.  Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Margite Vachalovej za cenu 1,- Sk.  

 
18.  Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Františkovi a Eve Havranovým za cenu 1,-Sk.  

 
19.  Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Valérii Piršelovej za cenu 1,- Sk.  

 
20.  Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Božene Ondruškovej za cenu 1,- Sk .  
 

21.  Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  
v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Petrovi a Alene Porubčanovým za cenu 1,- Sk.  
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22.  Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Ivanovi Madovi za cenu 1,- Sk.  

 
23.  Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Dagmar Gulácsiovej za cenu 1,- Sk.  

 
24. Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Ing.Otovi a Veronike Ložekovým za cenu 1,- Sk.  
 

25. Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  
v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   

       Edite Derlichovej za cenu 1,-Sk.  



 
26.Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Mariánovi Kadákovi  za cenu 1,- Sk.  

 
27.Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Doc.Ing.Emilovi Líškovi CSc. za cenu 1,- Sk.  

 
28.Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Marcelovi Mesárošovi za cenu 1,- Sk.  
   

29.Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  
v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Peter a Arnoštovi Tvrdoňovým za cenu 1,- Sk.  

 
30.Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Ing.Jozefovi Supukovi za cenu 1,- Sk.  

                                                    
31. Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Ing.Petrovi a Ing.Kornélii Dubeckým za cenu 1,- Sk.  
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32. Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Zdenkovi a Eve Poláčekovým za cenu 1,- Sk.  

 
33. Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Petrovi a Alici Konigovým za cenu 1,-Sk.  
 

34. Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  
v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Emilovi Štrbovi za cenu 1,- Sk.  

 
35. Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Ľubošovi a Márii Takáčovým za cenu 1,- Sk.  

 
36. Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  



v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Doc.Ing.Vladimírovi a Doc.Ing.Márii Benkovým za cenu 1,- Sk.  

 
37. Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Júlii Bernáthovej za cenu 1,- Sk.  
 

38. Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  
v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   

       Helene Takáčovej za cenu 1,- Sk.  
       
39.  Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Mariánovi Púšovi za cenu 1,- Sk.  

 
40. Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Viole Slížkovej za cenu 1,- Sk.  

 
41. Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Beáte Dvořákovej za cenu 1,- Sk.   
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42.  Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Valérii Režnej za cenu 1,- Sk.  

 
43.  Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   

       Emilovi Štrbovi  za cenu 1,- Sk.  
 
44.  Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Márii Meszárosovej za cenu 1,- Sk.  

 
45.  Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   

       Mariánovi Kluvancovi a Zuzane Szabovej za cenu 1,- Sk.  
 
46.  Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  



parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Karin Ťapuchovej za cenu 1,- Sk.  
                                        

47.  Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  
v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Jánovi a Helene Balážiovým za cenu 1,- Sk.  

 
48.  Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   

       PhDr.Jozefovi a Oľge Šulganovým za cenu 1,- Sk.  
 
49.  Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Daniele Ligačovej za cenu 1,- Sk.  

 
50.  Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Ing.Petrovi a Ing.Márii Kružlíkovým za cenu 1,- Sk.   
 
 

51.  Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  
v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286  PaedDr. Danielovi a Ing.Viere Ostertágovím 
za cenu  1,- Sk.    

 
52.  Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Eve Vlasákovej za cenu 1,- Sk.  

 
53. Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Prof.Ing. Štefanovi a Ing.Viere Semjanovým za cenu 1,- Sk.  
 

54.  Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  
v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Doc.Ing.Konstantovi a Márii Holobradým za cenu 1,- Sk.  

                                          
55.  Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Oľge Endrodyovej za cenu 1,- Sk .  

 
56.  Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   



Mgr.Jurajovi a Mgr.jane Porubskej za cenu 1,- Sk.  
 
57.  Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Ing. Jánovi Miklíkovi za cenu 1,- Sk.   

 
58.  Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Jozefovi a Márii Hudákovým za cenu 1,- Sk. 

 
59.  Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej s          

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Slovenskému poľovníckemu zväzu za cenu 1,- Sk.   

 
60.  Odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne nachádzajúcej sa  

v bytovom dome Mostná 4-20 s.č. 221 a ideálnej časti pozemku  
parcelné číslo 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286   
Zuzane Tarinovej za cenu 1,- Sk.   

 
ukladá 
riaditeľovi Službytu Nitra, s.r.o. 
         Zabezpečiť uzatvorenie kúpnych zmlúv do 31.10.2007 
určuje, 
že toto uznesenie v príslušných bodoch schvaľovacej časti stráca 

účinnosť, ak nedôjde k uzatvoreniu kúpnych zmlúv do 31.12.2007. 
 
 
 
 
 
                                
                                        Dôvodová správa 
    
Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí konanom dňa 5.6.2007 prerokovala návrh na odpredaj 
spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolne v bytovom dome Mostná 4-20 a odporučila schváliť 
návrh v II. alternatíve. 
Uznesením č.113/1996 -MZ Mestské zastupiteľstvo v Nitre na svojom zasadnutí konanom dňa 
5.9.1996 schválilo odpredaj bytov, spoločných častí a spoločných zariadení domu a pozemku na ul. 
Mostná 4-20. Uznesenie stratilo účinnosť dňa 30.6.1997. 
Súčasťou bytového domu je plynová kotolňa, ktorá nebola predmetom prevodu. 
V súčasnej dobe priestor už neslúži svojmu účelu, nakoľko bola vykonaná rekonštrukcia kúrenia na 
sídlisku Predmostie. Bývalý priestor kotolne je v nevyhovujúcom stave a vyžaduje nákladnú 
opravu. Službyt Nitra s.r.o. prispieva do fondu opráv za uvedený priestor ročne cca 100.000,- Sk. 
Vlastníci bytov požiadali o odkúpenie priestoru bývalej kotolne za cenu 1,- Sk. Z uvedených 
dôvodov predkladáme návrh na odpredaj v dvoch alternatívach. 



 
 

        Službyt Nitra, s.r.o., ul. Janka Kráľa, 122 949 01 Nitra 
        ———————————————————————————————————————— 
 
 
                                                V Nitre, dňa 6.6.2007 
 
                                                Číslo materiálu:  279/07 
 
 
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 
konateľ a riaditeľ Službytu Nitra s.r.o. 
 
Štefan Štefek 
konateľ Službytu Nitra s.r.o. 
 
 
 
Spracovala: 
 
Zuzana Windischová 
odd.byt.a nebyt.agendy 
 
 
Napísala: 
Zuzana Windischová 
 
 
 
Prizvať: 
 
0 
 
 
              ............................ 
                                              podpis   predkladateľa 
 



 
 
Zoznam domov navrhnutých na odpredaj : 
 
 
 1. Cintorínska 2, Štúrova 11-15 
 2. Dlhá 50-54 
 3. Jedlíkova 2,4 
 4. Kremnická 7,9 
 5. 8.mája 19 
 6. Na Hôrke 42,44 
 7. Rázusova 12,14 
 8. Spojovacia 8,10 
 9. Spojovacia 24,26 
10. Štefánikova 52 
11. Štúrova 17-21 
12. Trieda Andreja Hlinku 3-9 
13. Výstavná 17-21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí konanom dňa 5.6.2007 prerokovala návrh na odpredaj bytov, 
spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a pozemku a odporučila návrh schváliť. 
Ide o dopredaje bytov v bytových domoch, ktorých materiály boli už schvaľované mestským 
zastupiteľstvom. 
Ceny domu, ceny za m2 a ceny bytov sú uvedené v tabuľkových prílohách za návrhom na uznesenie. 
Všetky prílohy sú zoradené podľa zoznamu navrhnutých domov na odpredaj. 
 
 
 
 
Príloha č. 1 
 
Návrh na uznesenie                                     
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
prerokovalo 
 
 1. Návrh  na   odpredaj  bytov,  spoločných   častí  domu,  spoločných zariadení domu a pozemku na ulici 

Cintorínska 2, Štúrova 11-15 
 2. Návrh  na   odpredaj  bytov,  spoločných   častí  domu,  spoločných zariadení  domu   a  pozemku             

na   ulici  Dlhá 50-54 
 3. Návrh  na   odpredaj  bytov,  spoločných   častí  domu,  spoločných zariadení  domu   a  pozemku          

na   ulici  Jedlíkova 2,4 
 4. Návrh  na   odpredaj  bytov,  spoločných   častí  domu,  spoločných zariadení  domu   a  pozemku          

na   ulici  Kremnická 7,9 
 5. Návrh na odpredaj bytov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a pozemku na ulici 

8.mája 19 
 6. Návrh  na   odpredaj  bytov,  spoločných   častí  domu,  spoločných zariadení domu a pozemku na ulici 

Na Hôrke 42,44 
 7. Návrh  na   odpredaj  bytov,  spoločných   častí  domu,  spoločných zariadení  domu   a  pozemku            

na   ulici  Rázusova 12,14 
 8. Návrh  na   odpredaj  bytov,  spoločných   častí  domu,  spoločných zariadení domu a pozemku na ulici 

Spojovacia 8,10 
 9. Návrh na odpredaj bytov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a pozemku na ulici 

Spojovacia 24,26 
10. Návrh na odpredaj bytov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a pozemku na ulici 

Štefánikova tr.52 
11. Návrh na odpredaj bytov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a pozemku na ulici 

Štúrova 17-21 
12. Návrh  na   odpredaj  bytov,  spoločných   častí  domu,  spoločných zariadení domu a pozemku              

na ulici Trieda Andreja Hlinku 3-9 
13. Návrh  na   odpredaj  bytov,  spoločných   častí  domu,  spoločných zariadení domu a pozemku              

na ulici Výstavná 17-21 
 
 
 
 
 
 



 
 
schvaľuje 
 
 1.   Cintorínska 2, Štúrova 11-15 
 1.  Odpredaj bytu č. 08, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa v obytnom 

dome Cintorínska č. 2 s. č.1408 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 2124 Ľubici a Františkovi 
Kišovým za cenu Sk 45 393.70 /byt Sk 31 845.50 + pozemok SK 13 548.20/ 

 
 2.  Dlhá 50-54 

       1. Odpredaj bytu č. 07,spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa v obytnom 
dome Dlhá 50 s.č.857 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 848 Terèzii Rúbanickej za cenu             
Sk 10 361.40 /byt Sk 6 383.30 + pozemok Sk 3 978.10/ 

 
 3.  Jedlíkova 2,4 
1.  Odpredaj bytu č. 51, spoločných častí a spoločných zariadení 
     domu, nachádzajúcich sa v obytnom dome Jedlíkova 4, s. č.560 a ideálnej časti pozemku, parcelné    

číslo 7261/49 Márii Bartolenovej za cenu Sk 16 678.10 /byt Sk 13 723.40 + pozemok Sk 2 954.70/ 
 
 4.   Kremnická 7,9 
 1. Odpredaj bytu č. 12,spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa v obytnom 

dome Kremnická 7 ideálnej časti pozemku parcelné číslo 861, s.  č. 668 Zoltánovi a Zuzane 
Borbélyovým za cenu Sk 29 104.80  /byt Sk 21 852.00   + pozemok Sk   7 252.80/ 

 
 5.   8. mája 19 
 1. Odpredaj bytu č.03, spoločných častí a spoločných zariadení domu nachádzajúcich sa v obytnom 

dome  8.mája č.19 s.č. 697 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 4500  Jánovi Krajčírovi za cenu 
Sk 33 754.80 /byt 13 057.60 + pozemok SK 20 697.20/ 

 
 6.   Na Hôrke 42,44 
  1.  Odpredaj  bytu č. 08, spoločných častí a spoločných  zariadení domu, nachádzajúcich sa v obytnom 

dome Na Hôrke 42, s. č.55 a ideálnej časti pozemku, parcelné číslo 462/45 Jozefovi a Marte 
Minárikovým  za  cenu Sk  83 759.00  /byt Sk 76 989.20 + pozemok Sk 6 769.80/ 

 
 7.  Rázusova 12,14 
 1.  Odpredaj bytu č.09, spoločných častí a spoločných zariadení domu na  ulici  Rázusova 14, súpisné 

číslo  800 a ideálnej  časti  pozemku  parcelné  číslo  4628, Márii Ihlárovej za cenu SK 16 901.40 /byt 
SK  9 421.30 + pozemok SK 7 480.10/ 

 
 8.   Spojovacia 8,10 
 1.  Odpredaj bytu č. 03, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa v obytnom 

dome Spojovacia č.8 s. č. 525 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 1904 Jozefovi Čaplovi za cenu 
Sk 34 805.20 /byt Sk 15 835.90 + pozemok Sk 18 969.30/ 

 
 9.  Spojovacia 24,26 
 1.  Odpredaj bytu č. 05, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa  v obytnom 

dome Spojovacia 26  s. č. 529 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 1893  Anne Ostertágovej            
za cenu Sk 37 674.30 /byt Sk 17 112.80  + pozemok Sk 20 561.50/ 

 
 
 



10.    Štefánikova tr. 52 
 1.   Odpredaj bytu č.04, spoločných častí a spoločných zariadení domu nachádzajúcich sa v obytnom 

dome Štefánikova tr. 52, s.č. 76 a ideálnej časti pozemku p.č. 2062 Jozefíne a Rudolfovi 
Kiačekovým  za cenu Sk 34 489.00 (byt 22 679,30 Sk, + pozemok 11 809,70 Sk). 

 
 11.   Štúrova 17-21 
 1.    Odpredaj bytu č. 47,  spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich  sa v obytnom 

dome Štúrova 21B, s.č.141 a ideálnej časti pozemku parcelné  číslo 2128/4  Júlii a Františkovi 
Jánošíkovým za cenu  Sk 39 887.60 /byt Sk  24 263.30 +  pozemok SK 15 624.30/ 

 
 
12.  Trieda Andreja Hlinku 3-9 
 1.  Odpredaj bytu č.27, spoločných častí a spoločných zariadení domu nachádzajúcich sa v obytnom 

dome Tr.A.Hlinku 3, s.č. 604 a ideálnej časti pozemku p. č. 1371 Lenke Pokrievkovej  za cenu              
Sk 5 792,90 (byt 4 263,20 Sk + pozemok 1 529,70 Sk). 

 
 
 
13.  Výstavná 17-21 
1.   Odpredaj bytu č.113, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa v obytnom 

dome Výstavná č.21 s. č. 647 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 893/5 Jozefovi a Renáte 
Danovým za cenu Sk 24 073.80 /byt Sk 18 831.10 + pozemok SK 5 242.70/ 

 
 
ukladá 
riaditeľovi Službytu Nitra, s.r.o. 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnych zmlúv do 31.10.2007 
 
určuje, 
že toto uznesenie v príslušných bodoch schvaľovacej časti stráca účinnosť, ak nedôjde k uzatvoreniu 
kúpnych zmlúv do 31.12.2007 



M  E  S  T  S  K Ý     Ú  R  A D       V      N   I  T  R  E 
 
 
 
 
       Nitra    31.5.2006 
 
 
       Číslo materiálu:  284/07 
 
 
Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre 
 
 
K bodu: Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta Nitry na rok 2007  
 
 
 
 
Predkladá:    Návrh na uznesenie: 
Mgr. 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 2007   
Spracovala:      
Ing.Darina Keselyová   s c h v a ľ u j e 
vedúca ekonomického oddelenia        
     Rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta Nitry na rok  
     2007  podľa predloženého návrhu.   
      
Napísala:           
Viera Gajdošová    
referent ekonomického oddelenia       

  
 
 
 
Prizvať: 
- 
 
 
 
 
 
      ........................................................................ 
       Podpis predkladateľa 
 
 



 
Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta Nitry na rok 2007 
 
 
 Príjmy  ( v tis. Sk) 
 
      Schválený   Návrh  Upravený 
      rozpočet  na zmenu rozpočet___                      
 
322 001 transfer zo štátneho rozpočtu            0           +  67 750              67 750 
211 003 dividendy                                1 400                      +    2 080               3 480 
 
Spolu navýšenie  príjmov:                                  +  69 830  

 
 Zdôvodnenie  
  
322 001 Transfer zo štátneho rozpočtu – listom MFSR bolo mestu Nitra oznámené, že 
zaplatenú DPH bude štátny rozpočet mestu ako konečnému prijímateľovi pre projekt ISPA 
(výstavba ČOV Krškany)  refundovať.     
211 003 Mesto Nitra obdržalo v uvedenej sume dividendy od NTS a.s.  
 
 
 
 Výdavky  ( v tis. Sk)   
 
                Schválený  Návrh    Upravený 
                rozpočet na zmenu    rozpočet 
Oddelenie výstavby a rozvoja 
 
716  Prípravná a projektová dokumentácia                    6 998            +   1 908              8 906   
zaradenie PD do rozpočtu: 
        PD rekonštrukcie ZŠ 
      (Benkova, Tulipánová, Fatranská)                                 
Spracovanie PD je potrebné k žiadostiam o poskytnutie dotácií na rekonšt. uvedených škôl.  
  
       PD Parkovisko pred KÚ                                             
Akciu navrhujeme zaradiť na základe požiadavky VMČ. 
 
04.5 Doprava 
635    Rutinná a štandardná údržba                                23 053           +  1 350             24 403 
zaradenie invest.akcií do rozpočtu: 
       +    Oprava MK Lomnická - pokračovanie                          
       +    Bezbariérové chodníky v meste                                      
 
 
 
 
 
 



717001  Realizácia nových stavieb                               39 092              - 9 020              30 072 
vypustenie inves.akcie z rozpočtu: 

- Realizácia MK Biovetská – predĺženie                                        
zvýšenie  invest.akcie v rozpočte: 
        +    Dokončenie chodníka ul.Hviezdoslavova                
zaradenie invest.akcií do rozpočtu: 
        +    Chodník a parkovisko pri cintoríne Mlynárce          
        +    Realizácia MK Višňova                                                                                                              
Akcie navrhujeme zaradiť resp. zvýšiť  do rozpočtu na základe požiadaviek VMČ. 
           
717002 Rekonštrukcie a modernizácie                             5 706           + 14 200               19 906 
 zvýšenie invest. akcie v rozpočte:           
         +     Rek.chodníka a výbočisko MHD  na Lieskovej ul.                                                           
zaradenie invest. akcie do rozpočtu: 
         +     Rekonštrukcia MK Stračia                                          
Akcie navrhujeme zaradiť resp. zvýšiť do rozpočtu na základe požiadaviek VMČ. 
 
06.2 Rozvoj obcí 
635 Rutinná a štandardná údržba                                           4 271       +   800                   5 071 
zaradenie invest.akcií do rozpočtu: 
   +   Výmena podlahy telocvične ZŠ Beethovenova                                                                       
Požiadavka školy z dôvodu havarijného stavu podlahy. 
   +   Oprava Vodojemu Dražovce                                                   
Zaradenie akcie na základe požiadavky VMČ. 
  
717001  Realizácia nových stavieb                                106 418            + 39 762          146 180 
zvýšenie invest.akcie v rozpočte: 
   +        Športová hala Klokočina                                         
Fin. prostriedky sú potrebné na dobudovanie športovej haly na Klokočine. 
   +        Kanalizácia Pod Zl.brehom – pokračovanie               
Zaradenie akcie na základe požiadavky VMČ. 
 
717002 Rekonštrukcie a modernizácie                           41 482              + 8 950             50 432 
zaradenie invest.akcie do rozpočtu: 
      +    Rekonštrukcia fasády budovy  ZUŠ –spolufinancovanie s KP                                      
Mesto Nitra je spoluvlastníkom budovy ZUŠ spolu s Krajskou prokuratúrou, z toho dôvodu je 
potrebné aby sa  finančne podieľalo na rekonštrukcii budovy. 
      +    Rekonštrukcia a modernizácia detského ihriska park Sihoť                                        
Fin. prostriedky predstavujú kompletnú rekonštrukciu detského ihriska v parku vrátane 
chodníkov. 
zvýšenie invest.akcie v rozpočte: 
      +    Rekonštrukcia budovy býv. ZŠ Janíkovce                  
Zvýšiť výdavok v rozpočte navrhujeme na základe požiadavky VMČ. 
 
05.2  Nakladanie s odpadovými vodami 
717002 Rekonštrukcia ČOV Krškany                             0                +   1 000                  1 000  
Potreba fin. prostriedkov vyplýva zo zabezpečenia požiadaviek IP, KÚŽP a legislatívnych 
zmien počas výstavby. 
 
  



Oddelenie komunálnych činností a ŽP 
721001  Transfer Mestským službám  na  
               vybudovanie chodníkov na Cabajskom cint.            0              +   3 500              3 500 
 
Zvýšenie transferu na vybudovanie chodníkov na Cabajskom cintoríne zaradiť do rozpočtu na 
základe požiadaviek VMČ. 
 
637004  Chrenovské trhy                                                        0                +       40                  40 
713004  Nákup 2 ks unimobuniek na Svätoplukovo   0         +     300               300
                    námestie 
 
Oddelenie  majetku  
641001 Bežný transfer  pre SŠaRZ      21000             - 1 000            20000 
721001  Kapitálový transfer  pre SŠaRZ     16300             - 5 000            11300         
11300 Finančné prostriedky  budú použité ako priamy transfer mesta pre Hokejový klub na 
riešenie technického stavu strojovne výroby ľadu v objete Zimného štadióna. 
  
Oddelenie kultúry a športu 
723002 Kapitálový transfer pre  Hokejový klub Nitra  0          +  6000  6000 
637004 Kultúrne podujatia                    90  +  40    130 
 (Chrenovské trhy) 
 
637003  Propagácia Európske hlavné mesto kultúry 100                +   1 000           1 100 
Zvýšenie finančných prostriedkov navrhujeme na propagáciu projektu.   
 
Vnútorná správa 
635006  Oprava a údržba MsÚ                                       500                    +     1 400           1 900 
713001  Interiérové vybavenie kongres.sály                0                    +        600              600    
Zvýšené výdavky na vnútornej správe budú použité na opravu a údržbu MsÚ a na nákup 
interiérového vybavenia do kongresovej sály.  
 
Oddelenie cestovného ruchu a propagácie mesta, Nisys                              
637003  Mestské noviny- príloha ECHA                          0                      +    1 000           1 000  
Fin.prostriedky navrhujeme zaradiť do rozpočtu na krytie nákladov na vydávanie mestských 
novín.   
 
Útvar školského úradu 
641006  Transfer pre školské kluby                         14 950                     +       700           15 650 
                           pre CVČ DOMINO                  4 800          +    1 100             5 900 
641001  Transfer pre ZUŠ  J. Rosinského             13 000                     +    1 200          14 200 
 
Finančné prostriedky na originálne kompetencie navrhujeme zvýšiť z dôvodu navýšenia počtu 
žiakov oproti predpokladu na škol. rok 2006/2007. V dotácii na CVČ Domino je zahrnuté aj 
prevádzkovanie budovy CVČ Chrenová.                                
 
Spolu  navýšenie  výdavkov  :                                                              +  69 830   















 
 

         3999 
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 302/2005-MZ zo dňa 13.10.2005 
 
 
K bodu: Návrh postupnosti spracovania „Koncepcie rozvoja Mesta Nitry v tepelnej energetike  

 v zmysle  zákona č. 657/2004 Z.z.“ 
Kontrola na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 21.6.2007 
 

I. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
ukladá 
prednostovi MsÚ 
vypracovať návrh koncepcie v dvoch samostatných etapách a predložiť ich na zasadnutie mestského 
zastupiteľstva 

- I. etapu v termíne do 10.11.2005 
- II. etapu v termíne do 30.4.2006 

NT: 05.06.2007  
 

II. 
 
Plnenie: 
 

Pripomienky  pracovnej skupiny ku „Koncepcii rozvoja Mesta Nitry v oblasti 
tepelného hospodárstva“ sú zapracované. Koncepcia bude prerokovaná v komisiách v mesiaci 
jún 2007 a  predložená na schválenie do  najbližšieho zasadnutia mestského zastupiteľstva. 
Po jej schválení sa stane jedným zo základných nástrojov rozvoja mesta v zmysle platnej 
legislatívy. 
 
  

Uznesenie sa plní, navrhujeme nový termín kontroly 30.06.2007. 
 

 
 
Spracovala:    
Ing. Najšelová Jarmila 
   
 
 
 
                  Ľubomír Martinka 

               prednosta MsÚ v Nitre 
 
 
 
          
V Nitre dňa  7.6.2007 
 
 
 
 
 
 
 
 



3593/7 
 
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 420/2004 - MZ zo dňa 15. a 16.12.2004 
 
 
 
K bodu: Návrh Koncepcie rozvoja bývania v meste Nitra 
Kontrola na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa  21.6.2007 
 

I. 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
ukladá 
prednostovi MsÚ 
predložiť na zasadnutie mestskej rady a mestského zastupiteľstva správu o plnení odporúčaní 
koncepčnej časti „Koncepcie rozvoja bývania v meste Nitra“ 
- v bode 8.1        T: do 30.11.2005 
         NT: 31.5.2007 
         K: MZ 

II. 
 
P l n e n i e v bode 8.1: 
 
Koncepčná časť - odporúčania 

 
 

 

8. Stratégia tepelného hospodárstva Mesta Nitra 

Odporúčame: 

8.1 zabezpečiť environmentálnu štúdiu zhodnotenia kvality ovzdušia na území mesta 

Nitry, ktorá bude podkladom pre regulovanie foriem vykurovania v jednotlivých 

lokalitách  

Z: oddelenie životného prostredia 

Plnenie:  

Mesto Nitra v zmysle §29 zákona č. 657/2004 Z. z. dalo vypracovať v roku 

2006 „Koncepciu rozvoja mesta Nitra v oblasti tepelného hospodárstva“, ktorá bude 

podkladom pre dlhodobý rozvoj mesta v súlade s hospodárnym a efektívnym 

využívaním tepelnej energie s minimalizovaním vplyvov na kvalitu životného 

prostredia, vrátane kvality ovzdušia mesta a zároveň bude podkladom pre regulovanie 

foriem vykurovania v jednotlivých lokalitách. Návrh predmetnej koncepcie bol dňa 

18.4.2007 prerokovaný na pracovnom stretnutí odborníkom danej problematiky.  
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Pripomienky ku koncepcii boli odstúpené spracovateľovi koncepcie, ktorý ich 

dopracoval a záverečná verzia bola doručená v 21. týždni 2007. Po prerokovaní a 

schválení koncepcie v komisiách, Mestskej rade a Mestskom zastupiteľstve v Nitre 

bude „Koncepcia rozvoja mesta Nitra v oblasti tepelného hospodárstva“ jedným zo 

základných nástrojov rozvoja mesta v zmysle platnej legislatívy. 

 
 
Uznesenie v bode 8.1 sa plní, navrhujeme nový termín kontroly: 31.1.2008. 
 

 

Spracovali:  

 Ing. Jarmila Najšelová  

 Mgr. Naďa Šimová 

 Ing. Zuzana Molnárová  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Mgr. Ľubomír Martinka 
         prednosta MsÚ v Nitre 

 
 
V Nitre dňa  07.06.2007 



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

 
 
V Nitre dňa 21.6.2007 
Číslo materiálu 258/07 
 

 
 
Mestskému zastupiteľstvu  
v Nitre 
 
 
K bodu: Návrh Územného plánu Centrálnej mestskej zóny v  Nitre 
 
 
Predkladá:      Návrh na uznesenie: 
 
Mgr. Ľubomír Martinka    tvorí samostatnú prílohu 
prednosta 
Mestského úradu v Nitre 
 
Spracovali: 
 
Ing. arch. Eva Ligačová 
odborný referent, referátu  
urbanizmu a architektúry 
Ing. arch. Jozef Gabrhel 
referent pre urbanizmus 
a architektúru, referátu  
urbanizmu a architektúry 
 
Oprávnené osoby podľa 
§ 2a stavebného zákona 
 
 
Prizvať: 
 
SAN HUMA ´90, s.r.o., Nitra 
Ing. arch. Vladimír Jarabica 
Spracovateľ územnoplánovacej dokumentácie 
ÚPN CMZ Nitra 
 
 
 
        ............................................. 
       
                                                                                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 Územného plánu Centrálnej mestskej zóny v Nitre 
 
s ch v a ľ u j e  
 
Územný plán Centrálnej mestskej zóny v Nitre 
podľa predloženého návrhu 
 
u k l a d á   
 
hlavnému architektovi mesta 
zabezpečiť spracovanie  čistopisu  
Územného plánu centrálnej mestskej zóny  v Nitre 
a uloženie v zmysle § 28 stavebného zákona  
                                        
                                         T:   30.08.2007 
                                         K:  MR 
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Návrh Územného plánu Centrálnej mestskej  zóny v Nitre  
 
1.Základné údaje  
Názov dokumentácie: 
Územný plán Centrálnej mestskej  zóny v Nitre 
 
Názov orgánu územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu: 
Mesto Nitra 
 
Názov spracovateľa:  
SAN HUMA ´90 s.r.o., Župné námestie č. 6, 949 01 Nitra 
Ing.arch. Vladimír Jarabica, AA   
 
Spolupráca za obstarávateľa odborne spôsobilé osoby podľa § 2a stavebného zákona: 
Ing. arch. Eva Ligačová (číslo preukazu odbornej spôsobilosti: 164, vydaného Ministerstvom 
ŽP SR zo dňa 16.4.2003) 
Ing.arch. Jozef Gabrhel (číslo preukazu odbornej spôsobilosti: 003, vydaného Ministerstvom 
ŽP SR dňa 10.4.2001) 
 
Názov  schvaľujúceho orgánu:  
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
2. Obsah Návrhu Územného plánu Centrálnej mestskej zóny v Nitre: 
Územný plán Centrálnej mestskej  zóny v Nitre, ďalej len ÚPN-CMZ Nitra bol obstaraný 
Mestom Nitra  v súlade s príslušnými  ustanoveniami stavebného zákona a podľa § 13, 
vyhlášky MŽP SR č.55/2001 Z.z o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej 
dokumentácii. 
ÚPN-CMZ Nitra obsahuje: 

A) Textovú časť 
B) Grafickú časť 

A. Textová  časť územného plánu zóny obsahuje: 
a) základné údaje, 
b) riešenie územného plánu zóny, 
c) doplňujúce údaje, ( uvádzajú sa číselné údaje , tabuľky, prehľady, grafy a iné údaje ktoré  
    nie je vhodné z dôvodu prehľadnosti uvádzať v riešení územného plánu zóny. Tieto údaje  
    majú uvedený zdroj.) 
d) dokladovú časť, ktorá sa po skončení prerokovania návrhu priloží k dokumentácii o  
    prerokúvaní.  
 
a) V základných údajoch územného plánu sú uvedené: 
1) hlavné ciele  a úlohy, ktoré územný plán zóny rieši, 
2) údaje o súlade riešenia územia so zadaním, so súborným stanoviskom z prerokovania   
konceptu a vyhodnotenými pripomienkami k návrhu.  
 
b) Riešenie územného plánu zóny obsahuje: 
1) vymedzenie hranice riešeného územia s uvedením parcelných čísiel všetkých  
     regulovaných pozemkov, 
2)  opis riešeného územia, 
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3) väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného plánu mesta Nitry, 
4) vyhodnotenie limitov využitia územia, najmä: 
• limity využitia prírodných zdrojov a potenciálu územia 
• ochranné pásma, chránené územia, stavebné uzávery a iné rozhodnutia štátnych orgánov,  
• kapacity a umiestnenie verejného technického vybavenia územia, 
• obmedzenia vyplývajúce z ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu  a lesného pôdneho  
   fondu, z ochrany prírody a krajiny a kultúrnych pamiatok, 
5) urbanistickú koncepciu priestorového a funkčného usporiadania územia a funkčného    
    využitia pozemkov a urbánnych priestorov a stavieb, najmä riešenie bývania, občianskej  
    vybavenosti, verejnej dopravnej a technickej vybavenosti, zelene, riešenie priestorovej  
    kompozície a organizácie územia, 
6) začlenenie stavieb do okolitej zástavby, do pamiatkových rezervácií, pamiatkových zón  
    a do ostatnej krajiny,. 
7) určenie pozemkov, ktoré nemožno zaradiť medzi stavebné pozemky,  
8) zastavovacie podmienky na umiestnenie jednotlivých stavieb s určením možného  
    zastavania a únosnosti využívania územia, 
    V zastavovacích podmienkach na umiestnenie stavieb na jednotlivých pozemkoch sú  
     určené regulatívy na:   

a) umiestnenie stavby na pozemku a určenie polohy stavby na pozemku, najmä 
vymedzenie hranice na umiestnenie stavby, uličnej a stavebnej čiary, stanovenie šírky 
a výšky zastavania (podlažnosti) vo vzťahu k úrovni terénu a napojenia stavby na 
možnosti prístupu z miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie, k hranici 
susediacich pozemkov, k umiestneniu verejného technického vybavenia, k existujúcim 
stavbám a plochám zelene, 

b) intenzitu zastavania, prípustnosť a neprípustnosť zastavania podľa druhu stavieb a ich 
účelového využitia, najmä rozsah a mieru stavebného využitia vyjadrené koeficientom 
zastavanosti, indexom podlažnosti, koeficientom stavebného objemu, podielom zelene 
vrátane nezastavaných plôch na pozemku a limitmi podľa druhu stavby, 

c) prípustnosť architektonického riešenia stavieb, najmä z hľadiska zachovania 
charakteru existujúcej zástavby 

d) opis dopravného a technického riešenia a prípustnosť pripojenia na verejné dopravné 
a technické vybavenie územia s uvedením jeho kapacity, najmä trasovanie 
a rozmerové parametre líniových stavieb verejnej dopravnej technickej vybavenosti, 
vrátane napojenia na pozemok s určením spôsobu odvozu alebo zneškodnenia odpadu, 

e) ďalšie podmienky vyplývajúce z hlavných cieľov a úloh riešenia. 
9)  chránené časti krajiny, 
10) etapizácia a vecnú časovú koordináciu uskutočňovania obnovy, prestavby, výstavby,  
      asanácií, vyhlásenia chránených častí prírody, ochranných pásiem, zmeny využitia územia  
      a iných cieľov a úloh, 
11) pozemky na verejnoprospešné stavby, stavebnú uzáveru a na vykonanie asanácie,  
12) návrh záväznej časti 
      Záväzná časť územného plánu zóny obsahuje návrh regulatívov na  funkčne a priestorovo  
      homogénne jednotky a jednotlivé pozemky vychádzajúce zo zastavovacích podmienok na  
      umiestňovanie stavieb, ktoré určujú spôsob využitia územia a obmedzujú, vylučujú alebo  
      podmieňujú umiestňovanie stavieb na pozemku. 

  Záväzná časť územného plánu zóny obsahuje: 
a) zásady a regulatívy priestorového usporiadania územia a funkčného využitia 

pozemkov a stavieb, 
b) regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia, 
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c) regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch s určením zastavovacích 
podmienok, 

d) určenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb, 
e) regulatívy začlenenia stavieb do okolitej zástavby, pamiatkových zón a do ostatnej 

krajiny,  
f) požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov, 
g) pozemky na verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácie v riešenom území, 
h) zoznam verejnoprospešných stavieb, 
i) schému záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb.  

 
Verejnoprospešné stavby: 
Za verejnoprospešné stavby sa považujú stavby (trasy a zariadenia) určené na 
verejnoprospešné služby a pre verejné technické vybavenie územia podporujúce jeho rozvoj 
a ochranu životného prostredia (stavby pre zneškodňovanie odpadov, pre zásobovanie vodou, 
odvádzanie odpadových vôd a ich čistenie, pre verejnú dopravu, pre verejné školstvo, verejnú 
správu a pod.) 
Stavebné uzávery: 
Zoznam jestvujúcich prípadne pripravovaných stavebných uzáverov  s popisom vymedzenia 
a termínom ukončenia. 

B) Grafická časť obsahuje: 
Grafická časť územného plánu zóny  obsahuje hlavné výkresy, ktorých podkladom sú 
katastrálne mapy doplnené výškopisom najmä v mierke 1:500 alebo 1:1000.  
Výkres č. 1 – Širšie vzťahy v mierke 1:5000, 
                        výkres širších vzťahov so zameraním na limity využitia územia, na koordináciu  
                        súčasnej a navrhovanej verejnej dopravnej a technickej vybavenosti, na  
                        ochranu prírody a krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej  
                        stability s vyznačením hranice riešeného územia, 
Výkres č. 2 –  Hlavný výkres priestorovej a funkčnej regulácie v mierke 1: 2000 
Výkres č. 3 –  Komplexný urbanistický návrh v mierke 1: 1000  
Výkres č. 4 –  Výkres verejnej dopravnej vybavenosti v mierke 1:1000   
Výkres č. 5 –  Výkres verejnej technickej vybavenosti (vodné hospodárstvo) v mierke 1:1000, 
Výkres č.6 –Výkres verejnej technickej vybavenosti ( rozvody elektriny, slaboprúdu, 
plynofikácia) v mierke 1:1000, 
Výkres č. 7 – Výkres vymedzenia regulovaných priestorov a pozemkov, vrátane určenia  
                       pozemkov na verejnoprospešné stavby v mierke 1:1000 podľa jednotlivých   
                       územno - priestorových častí.  
Výkres č.8) - Doložka civilnej ochrany. 
 
3. Zabezpečenie čistopisu Územného plánu centrálnej mestskej zóny Nitra a uloženie  
       územnoplánovacej dokumentácie: 
Po prerokovaní návrhu podľa § 22, §23, §24 a § 25 stavebného zákona  a schválení ÚPN 
CMZ Nitra schvaľujúcim orgánom podľa § 26 a § 27 SZ, obstarávateľ zabezpečí u 
spracovateľa vypracovanie čistopisu ÚPN centrálnej mestskej zóny Nitra v súlade so 
schváleným návrhom územného plánu centrálnej mestskej zóny Nitra v troch tlačových  
elaborátoch a 1x v digitálnej forme na CD nosiči na uloženie schváleného územného plánu 
zóny v súlade s § 28 stavebného zákona.  
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4. Postup prerokovávania návrhu  ÚPN-CMZ Nitra 
Mesto Nitra – orgán územného plánovania a obstarávateľ Územného plánu Centrálnej 
mestskej zóny v Nitre oznámil dotknutým orgánom štátnej správy, orgánom samospráv,  
právnickým osobám (správcom a vlastníkom IS), verejnosti a vlastníkom pozemkov 
v spolupráci s výborom mestskej časti Staré mesto prerokovanie návrhu Územného plánu 
centrálnej mestskej zóny Nitra a určil 30-dňovú lehotu od 1.2.2005 do 2.3.2005 na jeho 
pripomienkovanie. Verejné prerokovanie návrhu ÚPN CMZ Nitra sa uskutočnilo 16.2.2005 
vo veľkej zasadačke MsÚ Nitra.  
     Vypracovaný Návrh územného plánu Centrálnej mestskej zóny bol obstarávateľom 
Mestom Nitra  prerokovný podľa § 22 a §23 stavebného zákona.  Najviac pripomienok a 
požiadaviek k návrhu územného plánu zóny bolo vznesených zo strany Krajského 
pamiatkového úradu v Nitre, doknutého orgánu štátnej správy na úseku  ochrany 
pamiatkového fondu. KPÚ  v Nitre, neakceptoval urbanistický návrh prezentovaný výškovým 
a priestorovým usporiadaním hmôt objektov . Po ukončení  prerokovania bol odbornou 
komisiou vypracovaný návrh vyhodnotenia doručených pripomienok prerokovaný na 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre. Vrámci vyhodnotenia pripomienok boli Mestom 
Nitra akceptované požiadavky KPÚ v Nitre v 51 územno-priestorových častiach CMZ.  
Nakoľko návrh územného plánu je nutné dohodnúť s dotknutými orgánmi štátnej správy, na 
podklade vyhodnotenia pripomienok sa uskutočnili ďalšie viaceré pracovné stretnutia s KPÚ 
v Nitre. Na rokovaniach  bolo postupne dohodnuté spresnenie resp. nové znenie podmienok 
v 32 územno-priestorových častiach, ktoré boli pre obe strany akceptovateľné. Podmienky sa 
vzťahujú zväčša k územiu, kde sa uvažuje s redukciou pamiatkovej zóny, k umiestneniu 
siluetánych dominánt na pamiatkových územiach, alebo k častiam územia kde sa  požaduje 
dostavbu resp. prestavbu preveriť osobitným územnoplánovacím podkladom. V 12 územno - 
priestorových častiach územia CMZ nedošlo k dohode podmienok, týkajúcich  sa 
priestorových regulatívov, najmä výšky zástavby.  Jedná sa prevažne o územie Dolného 
mesta.       

Z uvedeného dôvodu Mesto Nitra požiadalo o preskúmanie opodstatnenosti 
požiadaviek KPÚ v Nitre , Pamiatkový úrad Slovenskej republiky v Bratislave. Pamiatkový 
úrad SR listom č. PÚ –06/1184-2/5026/REJ zo dňa 25.05.2006 konštatoval cit.: V súlade 
s ustanovením §2 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) a v súlade s ustanovením § 
29 ods.4 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu nie je možné preskúmať 
stanovisko KPÚ v Nitre v konaní podľa zákona č. 71/1967 Zb. (správny poriadok),  nie je 
možné vydať vo veci preskúmania stanoviska KPÚ Nitra rozhodnutie. Súčasne upozornil na   
§ 17 ods. 1 stavebného zákona, z ktorého vyplýva, že orgán územného plánovania je povinný 
zohľadniť stanoviská a písomné pripomienky dotknutých  orgánov štátnej správy. 
V závere svojho listu  navrhol: „ Vzhľadom na charakter, resp. špecifikum sporných zámerov 
spracovaného návrhu ÚPN CMZ v Nitre je možné v záujme urýchlenia schvaľovacieho 
konania vymedziť v hraniciach pamiatkovej zóny územia – jednotlivé bloky historickej 
zástavby, ktorých návrh regenerácie bude predmetom riešenia urbanisticko-architektonickej 
štúdie.“ 

Z dôvodu vzniknutého rozporu a potreby zefektívnenia jeho riešenia s Krajským 
pamiatkovým úradom v Nitre, Odbor strategických činností - Oddelenie urbanizmu 
a architektúry  Msú v Nitre požiadalo o pomoc pri riešení rozporov a o metodické usmernenie 
k možnosti schválenia Územného plánu Centrálnej mestskej zóny v Nitre nadriadený orgán 
územného plánovania Krajský stavebný úrad v Nitre.    

Krajský stavebný úrad v Nitre v metodickom usmernení zo dňa 27.2.2007 navrhol 
vyvolať opakované rokovanie s Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky a rozpor riešiť 
dohodou s vysvetlením, že nejde o preskúmanie podľa správneho poriadku, ale o stanovisko 
dohodou podľa § 136 stavebného zákona. V prípade ak vzniknutý rozpor sa nepodarí 
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odstrániť dohodou, rozhoduje o spore ústredný orgán Ministerstvo výstavby a regionálneho 
rozvoja SR po prerokovaní s Ministerstvom kultúry SR. KSÚ v Nitre , ďalej konštatoval , že 
rozpor možno riešiť i dohodou Mesta Nitra s Krajským pamiatkovým úradom v Nitre tak, že 
zo záväznej časti územného plánu zóny sa vypustia predmetné sporné regulatívy, nechajú sa 
len v smernej časti s tým, že pri každom územnom konaní bude potrebný súhlas Krajského 
pamiatkového úradu v Nitre.   
Dohodnutie pripomienok dotknutým orgánom štátnej správy Krajským pamiatkovým úradom 
bolo ukončené v mesiaci apríl 2007. Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok tvorí prílohu č. 1 
tohto materiálu. 
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Dôvodová správa 

 
 

 Mesto Nitra v súlade so záväznou časťou schváleného Územného plánu mesta Nitry a 
príslušnými ustanoveniami stavebného zákona obstaralo Územný plán Centrálnej mestskej 
zóny v Nitre v nasledovných etapách: 

I. etapa: zabezpečenie spracovania prieskumov a rozborov, 
II. etapa: zabezpečenie spracovania zadania , jeho prerokovanie a schválenie zadania, 
III. etapa: zabezpečenie spracovania konceptu riešenia územnoplánovacej  
IV.           dokumentácie, 
V. etapa: spracovanie  a schválenie súborného stanoviska s pokynom na spracovanie  
VI.           návrhu ÚPN CMZ Nitra.  
VII. etepa: zabezpečenie spracovania návrhu riešenia územnoplánovacej dokumentácie,                        
                      jeho prerokovanie a príprava podkladov na schválenie              
VIII. etapa: zabezpečenie spracovania čistopisu územnoplánovacej dokumentácie a jej  
                       uloženie na príslušných úradoch (Mesto Nitra, MsÚ-stavebný úrad, Krajský  
                       stavebný úrad v Nitre). 

 
 
Schválený ÚPN – CMZ  bude nástrojom pre riadenie územnej a koncepčnej činnosti 
v Centrálnej mestskej zóne Nitra. Stanovené regulatívy a limity na funkčne a priestorovo 
homogénne jednotky a jednotlivé pozemky vychádzajúce zo zastavovacích podmienok na 
umiestňovanie stavieb, určujú spôsob funkčného využitia, priestorového usporiadania 
a obmedzujú, vylučujú, alebo podmieňujú umiestňovanie stavieb na pozemkoch v súlade so 
zákonom č. 50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
zmien a doplnkov a vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 55/2001 Z.z. 
o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. 
 
            Spracovateľom Územného plánu Centrálnej mestskej zóny v Nitre je spoločnosť SAN 
HUMA ´90, s r.o., Nitra, Ing. arch. Vladimír Jarabica, autorizovaný architekt. 
           ÚPN-CMZ Nitra  bol prerokovaný s vlastníkmi pozemkov a stavieb, s právnickými 
osobami a verejnosťou mesta Nitry podľa § 23 stavebného zákona a dohodnutý s dotknutými 
orgánmi štátnej správy a samosprávy, V rámci prerokovania boli doručené stanoviská 
a požiadavky, ktorých návrh na vyhodnotenie tvorí prílohu č. 1 materiálu. Po ukončení 
prerokovania  a  vyhodnotení doručených stanovísk a požiadaviek oddelenie urbanizmu 
a architektúry prerokovalo súlad  obsahu návrhu ÚPN CMZ a postupu jeho obstarávania 
a prerokovania s nadriadeným  orgánom územného plánovania.   
            Mestská rada v Nitre na svojom 9. zasadnutí prerokovala Návrh Územného plánu 
Centrálnej mestskej zóny v Nitre a odporúčila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť 
Návrh Územného plánu Centrálnej mestskej zóny v Nitre. 
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Príloha č.1 
 

Návrh vyhodnotenia pripomienok k  Územnému plánu Centrálnej mestskej zóny v 
Nitre: 
 
 
 

VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK 
k Návrhu územného plánu Centrálnej mestskej zóny v Nitre 

 
 
Fyzické a právnické osoby 
 
1. Dr. Karol Tomka, Farská 28, Nitra. 
Predložený návrh územného riešenia ďalšieho rozvoja dopravy v centre mesta je dobrý. 
Vychádza z jestvujúceho stavu a zohľadňuje budúce centrálne časti mesta čo sa týka peších 
zón a obchodno-oddychových častí v Starom meste. 
podzemné garáže v centre sú veľmi vítané, hlavne pod terajším Svätoplukovým námestím 
a vedľa Stapringu. 
 
návrh na vyhodnotenie:  
Pripomienku berieme na vedomie. 
 
Odporúčam doriešiť objekt bývalých mlynov s možnosťou veľkokapacitného parkovania 
podzemných, resp. nadzemných garáží.  
 
návrh na vyhodnotenie: 
V návrhu stanoviť regulatív pre celý areál bývalých mlynov - investor zabezpečí 
spracovanie urbanisticko-architektonickej štúdie v min. dvoch variantoch, ktorá bude 
spracovaná a prerokovaná v zmysle stavebného zákona. Spracovaná a prerokovaná štúdia 
bude územnoplánovacím podkladom pre územné konanie na  prestavbu a využitie územia. 
Objekt verejného veľkokapacitného parkovania bude zaradený medzi verejnoprospešné 
stavby. 
 
Riešiť parkovanie na Štefánikovej ulici od MsÚ po križovatku so Štúrovou ulicou. Uzavrieť 
polovicu komunikácie od križovatky Králik po Palárikovu ulicu. Túto komunikáciu určiť ako 
jednosmerne prejazdnú od Farskej ulici ku križovatke Králik 
 
návrh na vyhodnotenie:  
Pripomienka je v súlade s návrhom ÚPN CMZ  v rozsahu: 1.etapy, a 2.etapy riešenia. 
Do návrhu bude zapracovaná obstaraná  dokumentácia „Pešia zóna od Hotela Tatra po 
Štúrovu ulicu“  
 
 
2. Viktor Šabík, Nitra 
Objekt na nároží Sládkovičovej a B. Nemcovej v 3.UPČ je definovaný ako vybavenosť. 
Okolité objekty sú definované ako vybavenosť a bývanie. Žiadam objekt na p. č. 1742/1 – 
poštová banka, zadefinovať ako okolité domy – vybavenosť a bývanie. 
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návrh na vyhodnotenie:  
Prioritná funkcia je   vybavenosť, bývanie je prípustné  ako doplnková funkcia. 

3. Ing. Jarmila Gyuríková, Priehradná 8, Nitra 
Žuadosť o zjednosmernenie Priehradnej a Koceľovej ulice v čo najkratšom termíne. 
 
návrh na vyhodnotenie:  
Návrh dopravy  vychádza z komplexného posúdenia dopravy, zmena organizácie dopravy 
môže byť akceptovateľná.   
Požiadavka bude  postúpená príslušnému oddeleniu MsÚ v Nitre. 
 
4. Ing. Anton Madunický, Jurkovičova 21, Nitra 
Podávam námietku k návrhu umiestnenia hromadných garáží na Podzámskej ulici na p. č. 
320/1. Žiadam o zmenu návrhu tejto funkcie na polyfunkčný objekt s garážami, ktoré budú 
umiestnené tak, že nenarušia celkový vzhľad navrhovanej ulice. 
 
návrh na vyhodnotenie:  
Funkčné využitie pozemku bolo preverené územnoplánovacím podkladom - urbanisticko 
regulačnou štúdiou dostavby Mostnej a Podzámskej ulice.  
P.č. 320/1bola  prioritne určená k využitiu pre viacpodlažné garáže (z dôvodu potreby 
pokrytia nedostatku odstavných plôch pre riešené územie). Predmetný pozemok vo 
vlastníctve mesta bol odpredaný prioritne pre výstavbu objektu  viacpodlažných 
hromadných garáží v zmysle predloženého zámeru žiadateľa. 
Architektonický výraz objektu garáží bude prispôsobený  umiestneniu v uličnej radovej  
zástavbe CMZ s dôrazom na kvalitatívne riešenie uličných fasád  objektu. Objekt garáží od 
Mostnej ulici naväzuje na navrhovaný objekt polyfunkčnej vybavenosti.  
 

5. Ing. Anton  Zaťko, ANZENT, Pri tehelni 6, 951 12 Ivanka pri Nitre 
Návrh územného plánu CMZ v Nitre sa priamo dotýka nehnuteľnosti v k.ú. Nitra, p.č. 2747/2 
a 2748/7, na ktorých sa nachádza podnikateľský objekt, ktorého som vlastníkom. Návrh ÚPN 
CMZ – rieši cestné prepojenie Štúrova ulica – Cintorínska - Staničná – Štefánikova 
s návrhom na asanáciu podnikateľského objektu, ktorého som vlastníkom. Ako vlastník 
predmetnej nehnuteľnosti s Návrhom ÚPN CMZ v dotknutej časti nesúhlasím. 
 
návrh na vyhodnotenie:  
Dočasne akceptujeme, návrh dopravného prepojenia Štúrova ulica – Cintorínska –Staničná 
– Štefánikova tr. preriešiť na jestvujúcu križovatku Staničná-Štefánikova  v I. etape. Po 
návrhovom období riešiť prepojenie v zmysle dopravnej koncepcie podľa schváleného ÚPN 
mesta Nitra. Na pozemky a nehnuteľnosti nachádzajúce sa v trase výhľadového prepojenia 
vyhlásiť stavebnú uzáveru podľa § 39d stavebného zákona.    
 
6. Milan Brestovský, Podzámska ul., 949 01 Nitra 
Ako vlastník rodinného domu na pozemkoch p.č. 258 a 257 požadujem v návrhu uvažovať 
s prístupovou komunikáciou z  ul. Parkového nábrežia k uvedeným pozemkom cez p.č. 236/1. 
 
návrh na vyhodnotenie:  
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Prioritou je zachovať obytný vnútroblok pre funkcie bývania. Možnosť riešenia prístupovej 
komunikácie vnútrobloku ku všetkým pozemkom je nutné preveriť podrobnejším 
územnoplánovacím podkladom  - urbanistickou štúdiou.  
 
 
 
7. Karol Michalák, Urbancova 35, Nitra 
Parcelu č. 1557 a 1558 (Radlinského ul.č. 7) požadujem zmenu funkčného využitia na 
vybavenosť a bývanie. Momentálne na parcele č. 1557 je situovaný rodinný dom. 

návrh na vyhodnotenie: 
Prioritná funkcia je   vybavenosť, bývanie je prípustné  ako doplnková funkcia. 

8.  Mediterma  s. r. o., Dlhá 118, Nitra 
Žiadame o zmenu v návrhu ÚPN CMZ pre funkčné využitie plochy hromadných garáží oproti 
ulici Na predmostí na účel polyfunkcie športovo rehabilitačné zariadenie – občianska 
vybavenosť, kancelárske priestory s prípadným podkrovným bývaním. 

návrh na vyhodnotenie: 
Vzhľadom na priamy kontakt pozemku s nábrežím rieky Nitry je vhodné vybavenostné 
polyfunkčné využitie pozemku s integrovaným parkovaním. Vhodnosť konrkétneho zámeru 
je nutné preveriť na podklade územnoplánovacieho podkladu  – urbanistickej štúdie. 
 
9. Ing. Ján Veseľka, nájomca objektu na  Štefánikovej ulici č 150, 949 01 Nitra 
Som zásadne proti návrhu ÚPN CMZ, nakoľko by to ohrozilo moje budúce podnikateľské 
zámery. Začatím výstavby danej cesty Cintorínska – Staničná – Novozámocká ul. by toto 
všetko bolo znemožnené alebo časovo obmedzené. 

návrh na vyhodnotenie: 
Dočasne akceptujeme, návrh dopravného prepojenia Štúrova ulica – Cintorínska –Staničná 
– Štefánikova tr. preriešiť na jestvujúcu križovatku Staničná-Štefánikova  v I. etape. Po 
návrhovom období riešiť prepojenie v zmysle dopravnej koncepcie podľa schváleného ÚPN 
mesta Nitra. Na pozemky a nehnuteľnosti nachádzajúce sa v trase výhľadového prepojenia 
vyhlásiť stavebnú uzáveru podľa § 39d stavebného zákona.    
 

10. Ing. arch. Tibor Zelenický, Kmeťkova 5, 949 01 Nitra 
k dopravnej koncepciii: 
Vnútorný dopravný okruh neuzatvárať cez Palánok, napojenie na Štúrovu ulicu viesť cez 
prirodzené prepojenie Párovskou ulicou 

návrh na vyhodnotenie: 
Návrh vnútorného dopravného okruhu je v súlade so  schváleným ÚPN mesta Nitry. 
Párovská ulica prechádza  obytným územím a  neslúži k obsluhe CMZ. 
 
Farskú ulicu neriešiť ako pešiu komunikáciu, ale ako obslužnú  s vyústením do Štúrovej ul. 
pri OD Tesco s vytvorením parkovacích plôch v centre (v zmysle urbanistickej štúdie z roku 
1999, spracovateľa In Antis s.r.o.) 

návrh na vyhodnotenie: 
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Návrh rieši v 1. etape Farskú ulicu ako obslužnú, výhľadovo sa uvažuje s jej začlenením do 
pešej zóny. 
 
k urbanistickej koncepcii: 
Posúdiť priestory dôležité pre charakter centra mesta z hľadiska ich zastavanosti, resp. 
nezastavanosti: 
priestor pri Dome služieb, 
 
návrh na vyhodnotenie: 
Návrh rieši čiastočnú dostavbu v nároží Štúrovej ul. a ul. Palánok z hľadiska zámerov 
vytvorenia podmienok pre mestskú  uličnú zástavbu. 
 
priestor pred výškovou budovou Okresného úradu na Štefánikovej ulici, 

návrh na vyhodnotenie: 

Vhodnosť dostavby  priestoru je potrebné preukázať územnoplánovacím podkladom – 
urbanistickou štúdiou s požiadavkou na riešenie integrovaného parkovania. 
 
zástavba priestoru pri MsÚ v Nitre zo strany Coboriho ul.,  

návrh na vyhodnotenie: 
Priestor ponechať v jestvujúcom stave. 
 
zástavba priestorov zelene objektu Univerzity  na Štefánikovej triede, 

návrh na vyhodnotenie: 
V návrhu je objekt  zachovaný v pôvodnej hmote a jestvujúcimi plochami  zelene. 
 
priestor na Wilsonovom nábreží č.( 25) – nadzemné parkoviská pri rieke Nitra, 

návrh na vyhodnotenie: 
Priestor z hľadiska polohy k centrálnym priestorom mesta  je vhodný pre riešenie 
viacúrovňového  objektu verejného parkovania.  Objekt v návrhu zaradiť medzi 
verejnoprospešné stavby. 
 
zástavba priestoru pri Základnej škole na ul. F. Mojtu, 

návrh na vyhodnotenie: 
V návrhu je objekt  zachovaný v pôvodnej hmote a jestvujúcimi plochami  zelene. 
 
obostavanie priestoru Divadla Andreja Bagara v Nitre, 

návrh na vyhodnotenie: 
V návrhu stanoviť regulatív pre obostavanie priestoru divadla – v prípade zámeru riešiť 
obostavanie DAB radovou uličnou zástavbou, investor zabezpečí spracovanie 
územnoplánovacieho podkladu - urbanisticko-architektonickej štúdie v min. dvoch 
variantoch, ktorá bude spracovaná a prerokovaná. Spracovaná a prerokovaná štúdia bude 
územnoplánovacím podkladom pre územné konanie na obostavanie priestoru divadla.  
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zastavanie priestoru pred objektom PKO, 

návrh na vyhodnotenie: 
V návrhu je priestor  zachovaný v pôvodnej hmote s jestvujúcimi rozptylovými  plochami  
a plochami zelene. 
 
Svätoplukovo námestie – definovať základné podmienky zastaviteľnosti (výšková hladina) 
a funkčnej náplne (mestská galéria, múzeum a pod.) 

návrh na vyhodnotenie: 
Predmetná lokalita bude samostatne riešená variantným územnoplánovacím podkladom – 
urbanistickou štúdiou na podklade verejnej súťaže, prerokovaným  s občanmi mesta 
a následne najvhodnejší variant bude  zapracovaný formou zmien a doplnkov do ÚPN 
CMZ Nitra. Základné podmienky zastaviteľnosti budú  určené až na základe vyššie 
uvedeného podkladu. 
 
zástavba priestoru na ul. Čsl. armády – pred študentským domovom a športovou halou, 

návrh na vyhodnotenie: 
V návrhu je priestor  zachovaný v pôvodnej hmote a jestvujúcimi rozptylovými plochami a 
plochami  zelene. 
 
rozšírenie zástavby do priestoru Štefánikovej ul. medzi ul. 7. Pešieho pluku a Chalupkovou ul. 
návrh na vyhodnotenie: 
V návrhu stanoviť regulatív pre prestavbu areálu Mlynov - investor zabezpečí spracovanie 
územnoplánovacieho podkladu - urbanisticko-architektonickej štúdie v min. dvoch 
variantoch, ktorá bude spracovaná a prerokovaná v zmysle stavebného zákona. Spracovaná 
a prerokovaná štúdia bude územnoplánovacím podkladom pre územné konanie. 
 
priestor medzi Štúrovou ul. a OD Tesco posúdiť min. ako podmienečne zastavateľný, zvážiť 
jej opodstatnenie, 

návrh na vyhodnotenie: 
V návrhu stanoviť regulatív pre dostavbu priestoru pred OD Tesco na Štúrovej ulici  - 
investor zabezpečí spracovanie územnoplánovacieho podkladu - urbanisticko-
architektonickej štúdie v min. dvoch variantoch, ktorá bude spracovaná a prerokovaná 
v zmysle stavebného zákona. Spracovaná a prerokovaná štúdia bude územnoplánovacím 
podkladom pre územné konanie.  
 
zástavba priestoru Pribinovho námestia, zvážiť navrhovanú siluetárnu dominantu ako 
konkurenciu už jestvujúcim dominantám. 

návrh na vyhodnotenie: 
Predmetná lokalita bude samostatne riešená variantným územnoplánovacím podkladom – 
urbanistickou štúdiou na podklade verejnej súťaže, prerokovaným  s občanmi mesta 
a následne najvhodnejší variant bude  zapracovaný formou zmien a doplnkov do ÚPN 
CMZ Nitra. Základné podmienky zastaviteľnosti budú  určené až na základe vyššie 
uvedeného podkladu. 
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k ideovej koncepcii: 
nosnú ideovú a filozofickú os celej CMZ predstavuje línia spojenia medzi historickým jadrom 
(Svätoplukovo námestie) s relatívne novým politicko-administratívnym centrom mesta 
(priestor Mestský úrad, Krajský úrad, Obvodný úrad) s väzbou na dopravu. 
vytvorenie nového navrhovaného centra pred mestskou tržnicou sa javí ako neopodstatnené, 
nemajúce oporu ani v historickom kontexte. 
 
návrh na vyhodnotenie: 
V návrhu ÚPN CMZ sa neuvažuje s vytvorením nového centra v priestore pred mestskou 
tržnicou. Predmetom riešenia priestoru je ukončenie  pešej zóny. 
 
návrh nerieši naznačenie urbanistických možností spájania a prepájania vnútrodvorových 
priestorov v časti medzi Piaristickou, Farskou ul., resp. Štefánikovou a ul. F. Mojtu. 
 
návrh na vyhodnotenie: 
Do návrhu budú dopracované existujúce prepojenia a nové možnosti riešenia prepojení 
v náväznosti na budúcu prestavbu vnútroblokových priestorov, ktoré budú zapracované do 
smernej časti územného plánu CMZ. 
 
k životnému prostrediu, zelene: 
prehodnotiť navrhovanú zástavbu nasledovných plôch: 

- priestor pred MsÚ, 
- priestor pred Univerzitou na Štefánikovej ul. 
- priestor pred obvodným úradom a okolím bývalej koniarne 
- priestor pred internátom SPU 
- Wilsonovo nábrežie, priestor č. 25 
- priestor bývalej ZŠ Jašíková 
- priestor v okolí DAB, zo strany Mostnej ulici, 
- priestor medzi Štúrovou ul. a Domom služieb v Nitre, 
- priestor pred PKO, 
- priestor Pribinovho námestia, 

 
návrh na vyhodnotenie: 
Riešenie lokalít je odôvodnené v predchádzajúcich pripomienkach.  
 
priestor na Ďurkovej ul. pred centrom „Toyota“ 

návrh na vyhodnotenie: 
Návrh rieši sformovanie kompaktnej uličnej zástavby Ďurkovej ulice  v navrhovanej 
stavebnej čiare z hľadiska zámerov vytvorenia podmienok pre mestskú  uličnú zástavbu. 
Zachovanie plôch zelene preferuje v obytných vnútroblokoch obytného súboru Párovce. Pri 
dostavbe jednotlivých parciel  určiť regulatív zachovania zelene v podiele min. 15 % 
z plochy pozemku. 

11. Ing. arch. Erika Podhradská, ul. Fraňa Mojtu 20, 949 01 Nitra 
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v návrhu ÚPN CMZ je jednoznačne v popredí komercia a vybavenosť. ÚPN by mal 
uprednostniť bývanie ako hlavný mestotvorný prvok a vybavenosť riešiť v prvých dvoch 
nadzemných podlažiach. 

 

návrh na vyhodnotenie: 
Vybavenosť je  v rámci centrálnej mestskej zóny nosná centrotvorná funkcia, bývanie tvorí 
doplnkovú funkciu, okrem existujúcich  obytných území centra, kde navrhujeme túto 
prevládajúcu  funkciu zachovať. 
 
V návrhu pripraviť podmienky pre zvýraznenie historických dominánt. Ponechať parceláciu 
pôvodných domov na Mostnej ulici a výstavbu, resp. dostavbu podmieniť zastrešením tretieho 
podlažia (byty) 

návrh na vyhodnotenie: 
Parcelácia preluky Mostnej ulice vychádza z pôvodnej parcelácie pozemkov. Funkčné 
využitie a výška  zástavby sa reguluje podľa vypracovanej urbanisticko-regulačnej  štúdie 
spracovanej vo vzťahu k zachovaniu dominantných a chránených priehľadov na 
panorámu hradného komplexu. Regulatívy stanovené vyššie uvedenou štúdiou  budú 
zapracované do ÚPN CMZ. Vzhľadom na zachovanie dominantných priehľadov je 
navrhovaná aj výšková niveleta existujúcich objektov v prípade prestavby a dostavby. 
 
Voľná plocha pred divadlom A. Bagara by mala byť navrhovaná na základe porovnávacích 
štúdií, ktoré by boli zverejnené a pripomienkované občanmi. 

návrh na vyhodnotenie: 
Akceptujeme, predmetná lokalita bude samostatne riešená variantným územnoplánovacím 
podkladom – urbanistickou štúdiou na podklade verejnej súťaže, prerokovaným  s občanmi 
mesta a následne najvhodnejší variant bude  zapracovaný formou zmien a doplnkov do 
ÚPN CMZ Nitra. Základné regulatívy zastavateľnosti priestoru budú  určené až na základe 
vyššie uvedeného podkladu. 
 
Ponechať trasu MHD cez Palárikovu ulicu,  na Štefánikovu ulicu 

návrh na vyhodnotenie: 
Berieme na vedomie, koncepcia dopravnej obsluhy centrálnej mestskej zóny MAD je 
prevzatá zo schváleného ÚPN mesta a bude napĺňaná postupne vo vzťahu k realizácii 
jednotlivých zámerov v predmetnom území.  
 
12. Obyvatelia ul. Fr. Mojtu a Kmeťkovej ulici – 23 podpisov: 
Žiadajú aby ulice Fr. Mojtu, Kmeťkovej ulici boli zaradené do zóny bývanie a vybavenosť.  

návrh na vyhodnotenie: 
Akceptujeme, v návrhu zmeniť charakter zóny na polyfunkčnú „vybavenosť a bývanie“ so 
zachovaním existujúceho pomeru  vybavenosti a bývania s tým, že funkcia jestvujúcej 
vybavenosti podľa právneho stavu zostane zachovaná. Neumiesťňovať tu nové prevádzky, 
ktoré by  hlukom a správaním klientov negatívne ovplyvňovali funkciu  bývania  v danej 
lokalite.  
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Nesúhlas so zamedzením vyhľadu zo Svätoplukovho námestia na hradný vrch. Panoráma 
nitrianskeho hradu si zaslúži aj iný – citlivý prístup a nenarušenie terajšej situácie. 

návrh na vyhodnotenie: 
Funkčné využitie a výška  zástavby v preluke Mostnej ulice sa reguluje podľa vypracovanej 
urbanisticko-regulačnej  štúdie spracovanej vo vzťahu k zachovaniu dominantných 
a chránených priehľadov na panorámu hradného komplexu. Regulatívy stanovené vyššie 
uvedenou štúdiou  budú zapracované do ÚPN CMZ. Vzhľadom na zachovanie 
dominantných priehľadov je navrhovaná aj výšková niveleta existujúcich objektov Mostnej 
ulice  v prípade prestavby a dostavby. Pri riešení možnej dostavby Svätoplukovho námestia 
budú stanovené podmienky pre spracovanie variantného  územnoplánovacieho podkladu – 
urbanistickej štúdie, kde bude požiadavka zachovania priehľadov na  panorámu 
Nitrianskeho hradu  preferovaná. Variantné urbanistické štúdie budú prerokované 
s občanmi mesta a následne najvhodnejší variant bude  zapracovaný formou zmien 
a doplnkov do ÚPN CMZ Nitra. Základné regulatívy zastavateľnosti priestoru budú  
určené až na základe vyššie uvedeného podkladu. 
 

13. Ing. Juraj Matuška, Mgr.Zuzana Matušková, Vašinova 55, Nitra 
14. RENAUDIT SDS, družstvo so sídlom Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra  
Vlastníci parcely č. 1174/9 nesúhlasia s návrhom územného plánu v časti vytvorenia 
komunikácie Veternej ulice - formou verejnoprospešnej stavby s parametrom uličného profilu 
šírky 14 m.  
Komunikáciu realizovať len na pozemkoch vo vlastníctve mesta Nitra, zapísaných na LV č. 
3681, v zmysle vydaného stavebného povolenia pre stavebníka mesto Nitra č. A/2002/09522 
–003 zo dňa 7.10.2002, ktorým bol povolený stavebný objekt SO –01 chodník, odvodnenie, 
žľabovanie  káblov na stavbe  Piaristická ulica - Dolný Palánok. 

návrh na vyhodnotenie: 
Komunikácia je zrealizovaná v zmysle právoplatného stavebného povolenia tak, aby bola 
umožnená dopravná obsluha pozemkov v danej lokalite. V návrhu je stanovená stavebná 
čiara pre novonavrhované objekty podľa svetlotechnických požiadaviek, v minim. rozsahu 
14,0 m pre obojstrannú dostavbu komunikácie vo vzťahu k navrhovanej výškovej nivelete 
zástavby. 

15. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., OZ Nitra zo dňa 28.2.2005 
1. ZSVSA a.s. OZ Nitra proti navrhovanému ÚPN CMZ nemá námietky 
2. Vzhľadom na to, že vodovodná sieť v riešenom území je síce kapacitne postačujúca, ale 
v prevážnej miere zastaralá je potrebné predpokladať s jej postupnou rekonštrukciou. Jej 
postup bude prebiehať podľa prevádzkovej potreby. 
3. V prvom rade je potrebné pripravovať rekonštrukciu vodovodnej siete v oblasti ulíc 
Moyzesova, Kukučínova, Janošíkova, Hodžova, Kalinčiakova, kde je stav jestvujúceho 
liatinového potrubia najkritickejší z celého riešeného územia. 
4. Stav kanalizačných zberačov je v území CMZ nevyhovujúci a ich rekonštrukcia, ako je 
v predloženom pláne je nutná. 

návrh na vyhodnotenie: 
Pripomienky a požiadavky majú informatívny charakter, berieme na vedomie. 
 

16. Riaditeľstvo ZŠ Kniežaťa Pribinu, A. Šulgana 1, Nitra 
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Budova školy je kultúrna pamiatka a bola postavená ako škola, ktorej funkcia ako školy by 
mala zostať zachovaná aj v budúcnosti. 

 

 

návrh na vyhodnotenie: 
V návrhu ÚPN CMZ sa v predmetnom objekte nerieši konkrétna funkcia vybavenosti. 
Jestvujúca prevádzka bude zachovaná pre reálnu potrebu územia (v prípade opodstatnenej 
potreby školskej vybavenosti – objekt bude využitý v pôvodnej funkcii). 
 
17a). Divadlo Andrea Bagara v Nitre zo dňa 11.2.2005 
DAB v Nitre nesúhlasí so zástavbou na terajšej trávnatej ploche zo strany Mostnej ulice. 
zástavba výrazne naruší vonkajší vzhľad dominantnej budovy DAB. 
Podobný názor máme i na zástavbu zo strany ulice B. Nemcovej. nesúhlasíme so zástavbou 
viac ako polovice parkoviska DAB, ktoré už dnes nepostačuje pokryť požiadavky 
návštevníkov divadla na parkovacie miesta (750 miest diváckych a 58 miest na parkovanie) 
Riešenie podzemných garáží bolo nerealizovateľné už pri pôvodnom projekte výstavby 
divadla z titulu vysokej spodnej vody. 
Z uvedených dôvodov nesúhlasíme s výstavbou okolo divadla v takej podobe ako je 
prezentovaná v návrhu ÚPN CMZ. 
 
návrh na vyhodnotenie: 
Pripomienky  boli samostatne prerokované so zástupcami  DAB v Nitre. 
 
17b). Divadlo Andrea Bagara v Nitre zo dňa 27.6.2005 
Na základe prerokovania a vysvetlenia riešenia zástavby v okolí objektu DAB v Nitre, nie sú 
pripomienky k návrhu ÚPN CMZ: 
 
návrh na vyhodnotenie: 
Berieme na vedomie. 
 
18. Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Železničná stanica Nitra 
ŽST Nitra je subjektom hospodárskej mobilizácie a z tohto dôvodu preň vyplývajú isté 
povinnosti. Medzi iné patrí aj umožnenie manipulácie – nakládka a vykládka vojenských 
prevozov a transportov. Koľaje VNVK ŽST Nitra sú určenými priestormi na túto manipuláciu 
s vozňami. Inými vhodnými priestormi nedisponujem. 
Z vyššie uvedených dôvodov nesúhlasím s napojením cez koľaje VNVK ŽST Nitra 
prepojením novonavrhovanej miestnej komunikácie Cintorínska – Staničná – Novozámocká 
ul. 
Odporúčam napojenie na križovatku Rázusova a M.R. Štefánika 
 
návrh na vyhodnotenie:  
Dočasne akceptujeme, návrh dopravného prepojenia Štúrova ulica – Cintorínska –Staničná 
– Štefánikova tr. preriešiť na jestvujúcu križovatku Staničná-Štefánikova  v I. etape. Po 
návrhovom období riešiť prepojenie v zmysle dopravnej koncepcie podľa schváleného ÚPN 
mesta Nitra. Na pozemky a nehnuteľnosti nachádzajúce sa v trase výhľadového prepojenia 
vyhlásiť stavebnú uzáveru podľa § 39d stavebného zákona 
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19. Stapring, a.s., Piaristická 2, 949 24 Nitra. 
Ako vlastník  parciel č. 1174/1 a 1174/2  žiadame: 
prehodnotiť a zmeniť celkovú výšku objektov na našich voľných pozemkoch ohraničených 
uličnými čiarami na uliciach Piaristická, Mariánska a Palánok navrhovanú nadzemnú 
podlažnosť max. 4 NP upraviť na podlažnosť max. 6 NP. 
 
 
návrh na vyhodnotenie:  
Stanoviť výškový regulatív dostavby bloku zo strany ulíc Piaristická – Mariánska – Palánok   
4NP, +1 ustupujúce podlažie do hĺbky parcely, ktorého výška nepresiahne výšku 
jestvujúceho objektu.  
  
zapracovať do priestoru, ktorý je vymedzený ulicami Piaristická, Mariánska a Palánok na 
našom voľnom pozemku s uvažovanou možnou zástavbou občianskej vybavenosti do max. 
6NP aj novú výškovú dominantu nedostavaného urbanistického priestoru. Takáto dominanta, 
ako administratívna budova bude reálnym zhodnotením voľnej plochy vlastníka pozemku 
v CMZ s vytvorením nových pracovných miest v meste Nitra. Dominanta s podlažnosťou 
min. 14 –16 NP by sa situovala na našich pozemkoch v polohe smerom ku križovatke na 
uliciach Palánok a Mariánska ulica. 
 
návrh na vyhodnotenie:  
Neakceptujeme, stanoviť výškový regulatív dostavby bloku zo strany ulíc Piaristická – 
Mariánska – Palánok   4NP, +1 ustupujúce podlažie do hĺbky parcely, ktorého výška 
nepresiahne výšku jestvujúceho objektu. 
 
V návrhu stanoviť regulatív pre dostavbu existujúceho parkoviska Stapringu a.s. na 
Mariánskej ulici  - investor zabezpečí spracovanie územnoplánovacieho podkladu - 
urbanisticko-architektonickej štúdie v min. dvoch variantoch, ktorá bude spracovaná 
a prerokovaná v zmysle stavebného zákona. Spracovaná a prerokovaná štúdia bude 
územnoplánovacím podkladom pre územné konanie.  
Pripomienka k nadstavbe administratívnej budovy Stapringu (pavilón B): 
Požadujeme rešpektovať výškový regulatív 5NP + ustupujúce podlažie smerom do hĺbky 
parcely s podmienkou, že celková výška budovy nebude vyššia ako jestvujúca výška objektu 
Stapringu a.s. zo strany Piaristickej ulice  
 
návrh na vyhodnotenie:  
Stanoviť výškový regulatív dostavby bloku zo strany ulíc Piaristická – Mariánska – Palánok   
4NP, +1 ustupujúce podlažie do hĺbky parcely, ktorého výška nepresiahne výšku 
jestvujúceho objektu. 
 
20. Pripomienky VMČ č.2 – Staré mesto a Komisie pre ÚPA a IČ MZ v Nitre 
situačné výkresy nutné dať do merítka v zmysle platnej legislatívy (napr. 1:1000, 1:500 
a pod.) vrátane výkresov infraštruktúry, 
 
návrh na vyhodnotenie:  
Návrh bude doplnený o výkresy dopravnej a technickej vybavenosti v mierkev1:1000, 
mierka 1:500 môže byť uplatnená pri riešení urbanisticko významných plochách v rámci 
CMZ Hlavný výkres komplexného urbanistického riešenia CMZ bude spracovaný v mierke 
1:1000. 
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zosúladiť názvy výkresov s textovou časťou (viď platná legislatíva) 
 
návrh na vyhodnotenie:  
Akceptujeme, návrh zosúladiť v grafickej a textovej časti. 
 
 
 
upraviť legendy – nesúlad (duplicita názvov) 
 
návrh na vyhodnotenie:  
Akceptujeme, návrh upraviť v zmysle pripomienky. 
 
určiť jednotlivé a konkrétne plochy, ktoré budú témou stavebného uzáveru s poukázaním na 
to, že tieto plochy musia byť vyriešené podrobnejšie, stanoviť koeficienty zastavanosti (napr. 
stavba v pomere k zelenej ploche alebo inej ploche) 
 
návrh na vyhodnotenie:  
V návrhu dopracovať grafické vyznačenie plôch určených pre stavebnú uzáveru 
a verejnoprospešné stavby. Urbanisticko významné plochy v CMZ, riešiť v mierke 1:500. 
V rámci regulatívov doplniť koeficienty (zastavanosti, zelene, obostavaného priestoru, 
podlažnosti a pod.) pre jednotlivé územnopriestorové časti. 
 
parcelácia jednotlivých častí je riešená neprehľadne a bez zreteľného spôsobu  na akom 
princípe bola určovaná, veľmi malé parcely bez náznaku zelene, chýba stanovenie princípu 
jednotlivých funkčných celkov (na výkresoch je to len ohraničené bez konkrétneho určenia). 
vo všeobecnosti sa dá konštatovať, že v návrhu sa objavilo veľmi málo zelených plôch 
a dokonca nieje vyznačená ani jestvujúca zeleň, s ktorou sa bezpodmienečne musí rátať aj do 
budúcnosti, v žiadnom prípade nerušiť zelené plochy na Predmostí a Wilsonovom nábreží, 
 
návrh na vyhodnotenie:  
Jestvujúce plochy verejnej zelene sú v návrhu zachované.  V obytných súboroch na území 
CMZ zachovať vnútroblokovú zeleň na všetkých plochách, ktoré nie sú vyčlenené v návrhu  
pre dostavbu. Pomer zelene k zastavaným plochám vyjadriť  príslušným koeficientom pre 
jednotlivé územnopriestorové časti. Pri dostavbe a prestavbe na  jednotlivých parciliach  
určiť všeobecný záväzný regulatív zachovania zelene v podiele min. 15 % z plochy 
pozemku. 
Členenie územia na územno-priestorové časti, ako jednotlivé priestorovo uzatvorené 
stavebné bloky a osobitne definované územno-priestorové časti verejných priestorov ulíc 
a námestí,  zodpovedá podmienkam pre stanovenie regulačných opatrení vo vzťahu 
k stavebnému bloku, jeho prvkov a smerom k verejnému priestoru. V jednotlivých 
územnopriestorových častiach  bližšie definovať priestorové regulatívy pre  dostavby 
jednotlivých parciel. 
 
v rámci prieskumov nutné preukázať realitu návrhu (napr. úplne nereálne sa zdá byť 
rozšírenie komunikácie Ďurková, umiestnenie niektorých podzemných parkovísk)  
 
návrh na vyhodnotenie:  
Trasa vnútorného dopravného okruhu je prevzatá zo schváleného ÚPN mesta Nitry. Pri 
rekonštrukciách, resp. novostavbách v tejto lokalite trvať na posunutí uličnej čiary 
v partere objektov Ďurkovej ulice v úseku  Vikárska-Farská ul. pre možnosť rozšírenia 
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parametrov  miestnej komunikácie. ÚPN CMZ rieši dlhodobú koncepciu rozvoja centra 
mesta, kde z hľadiska priestorových podmienok je nutné uvažovať aj s  objektami 
podzemných parkovísk. 
 
nereálne sa zdá byť aj kompletná prístavba k divadlu - vzhľadom na nepravidelný pôdorys 
divadla a jeho riešenie s terasami  navrhnutý dotykový spôsob prístavby nie je možný, divadlo 
potrebuje okolo nutný priestor 
 
návrh na vyhodnotenie:  
S prístavbou k objektu divadla uvažuje i prevádzkovateľ DAB. 
V návrhu stanoviť regulatív pre obostavanie priestoru Divadla A. Bagara v Nitre - investor 
zabezpečí spracovanie územnoplánovacieho podkladu - urbanisticko-architektonickej 
štúdie v min. dvoch variantoch, ktorá bude spracovaná a prerokovaná v zmysle stavebného 
zákona. Spracovaná a prerokovaná štúdia bude územnoplánovacím podkladom pre územné 
konanie na obostavanie priestoru divadla.  
 
v návrhu je určených veľa prevádzok bez zreteľu na vytvorenie nutných parkovísk pre tieto 
prevádzky, 
v celku sa dá povedať, že je v návrhu zreteľný nepomer medzi zástavbou a parkoviskami 
(napr. pri umiestnení hotelov) 
 
návrh na vyhodnotenie:  
V návrhu sú riešené plochy pre hromadné parkovanie, resp. verejné parkoviská so 
stanovením smernej kapacity určenej v zmysle urbanistických ukazovateľov pre riešené 
územie a zároveň  stanovený záväzný regulatív pre jednotlivé územnopriestorové časti  -  
„zabezpečenie potrebných parkovacích miest v zmysle STN v rámci objektu, resp.  na 
vlastnom pozemku“  pre novostavby a rekonštrukcie objektov.  
 
chýbajú prechody (pasáže) ani jestvujúce nie sú viditeľne zdokumentované 
 
návrh na vyhodnotenie:  
Akceptujeme, do návrhu budú dopracované existujúce prepojenia a nové možnosti riešenia 
prepojení v náväznosti na budúcu prestavbu vnútroblokových priestorov, ktoré budú 
zapracované do smernej časti územného plánu CMZ. 
 
priestor Svätoplukovho námestia riešiť min. v troch variantoch, podobne aj Pribinove 
námestie (v tomto prípade by bolo správnejšie nasmerovať výstavbu zrkadlovým obrazom 
k návrhu - ponechať väčší priestor pohľadu na objekty seminárov, ktoré sú v tomto priestore 
dominantné, riešenie doložiť vo väčšom merítku) 
 
návrh na vyhodnotenie:  
Akceptujeme, predmetné lokality budú samostatne riešené variantným územnoplánovacím 
podkladom – urbanistickou štúdiou na podklade verejnej súťaže, prerokovaným  s občanmi 
mesta a následne najvhodnejší variant bude  zapracovaný formou zmien a doplnkov do 
ÚPN CMZ Nitra. Základné regulatívy zastavateľnosti priestorov budú  určené až na 
základe vyššie uvedeného podkladu. 
 
vo vzťahu Dolné mesto a Horné mesto chýba ďalšie komunikačné spojenie s hradným 
kopcom, v návrhu doporučujeme nový prístup do Horného mesta z Podzámskej ul. 
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návrh na vyhodnotenie:  
Akceptujeme, do návrhu dopracovať  pešie prepojenie Podzámskej ulice a Horného mesta 
v polohe smerného regulatívu. 
 
 
 
ponechať ukľudňujúce rozptylové priestory (jestvujúce pred PKO, Orbis, VŠP a pod.) 
 
návrh na vyhodnotenie:  
V návrhu je priestor pred bývalým PKO a internátom SPU  zachovaný v pôvodnej hmote 
s jestvujúcimi rozptylovými  plochami  a plochami zelene. 
Pre prestavbu a dostavbu bloku vymedzeného ul. Štefánikova, Skalná, Piaristická a Štúrova 
bude v návrhu stanovený regulatív  - investor zabezpečí spracovanie územnoplánovacieho 
podkladu - urbanisticko-architektonickej štúdie v min. dvoch variantoch, ktorá bude 
spracovaná a prerokovaná v zmysle stavebného zákona. Spracovaná a prerokovaná štúdia 
bude územnoplánovacím podkladom pre územné konanie.  
 
v návrhu nie je doriešená križovatka Mostná – Kmeťkova vo vzťahu k vnútornému 
mestskému okruhu  
 
návrh na vyhodnotenie:  
Berieme na vedomie, z dôvodu jestvujúcej obostavanosti predmetnej križovatky v návrhu je 
ponechané súčasné dopravné riešenie, odporúčame  riešiť ako svetelnú križovatku. 
 
vedenie vnútorného mestského okruhu cez Ďurkovu ul. je max. nereálne 
 
návrh na vyhodnotenie:  
Trasa vnútorného dopravného okruhu je prevzatá zo schváleného ÚPN mesta Nitry. Pri 
rekonštrukciách, resp. novostavbách v tejto lokalite trvať na posunutí uličnej čiary 
v partere objektov Ďurkovej ulice v úseku  Vikárska-Farská ul. pre možnosť rozšírenia 
parametrov  miestnej komunikácie. ÚPN CMZ rieši dlhodobú koncepciu rozvoja centra 
mesta, kde z hľadiska priestorových podmienok je nutné uvažovať aj s  objektami 
podzemných parkovísk. 
 
chýbajú ďalšie prepojenia z vedľajších územných priestorov na pešiu zónu 
 
návrh na vyhodnotenie:  
Akceptujeme. Do návrhu budú dopracované existujúce prepojenia a nové možnosti riešenia 
prepojení v náväznosti na budúcu prestavbu vnútroblokových priestorov, ktoré budú 
zapracované do smernej časti územného plánu CMZ. 
 
pešiu zónu v typickom poznaní skrátiť max. po jestvujúcu centrálnu mestskú tržnicu, 
 
návrh na vyhodnotenie:  
Akceptujeme, pešia zóna je v návrhu definovaná po mestskú tržnicu  s  prevahou pešieho 
pohybu chodcov. 
 
v návrhu nie je zodpovedaná otázka čo očakáva jestvujúci objekt Mlyny a Pivovar (technické 
pamiatky) – nutné spracovať podrobnejšie, 
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návrh na vyhodnotenie:  
Vzhľadom na dosiaľ neujasnené zámery vlastníkov areálov pre prestavbu areálu Mlynov 
a bývalého Pivovaru bude v návrhu stanovený regulatív  - investor zabezpečí spracovanie 
územnoplánovacieho podkladu - urbanisticko-architektonickej štúdie v min. dvoch 
variantoch, ktorá bude spracovaná a prerokovaná v zmysle stavebného zákona. Spracovaná 
a prerokovaná štúdia bude územnoplánovacím podkladom pre územné konanie.  
 
uvažovať s úpravou „lávky“  most z Chrenovej pri bývalom hoteli Nitra tak, aby bola 
umožnená cez tento menší most doprava jedným smerom (z Chrenovej). 
 
návrh na vyhodnotenie:  
V návrhu je riešené dopravné prepojenie Kmeťkova-S.Timravy. 
 
vzhľadom na viacnásobné upozorňovanie a petíciu občanov z Kmeťkovej ulici zmeniť 
v regulatívoch charakter zóny na „bývanie a vybavenosť“ ( pôvodné je navrhnuté riešenie 
„vybavenosť a bývanie“). 
 
návrh na vyhodnotenie:  
Akceptujeme, v návrhu zmeniť charakter zóny na polyfunkčnú „bývanie a vybavenosť “ so 
zachovaním existujúceho pomeru  vybavenosti a bývania s tým, že funkcia jestvujúcej 
vybavenosti podľa právneho stavu zostane zachovaná. Neumiesťňovať tu nové prevádzky, 
ktoré by  hlukom a správaním klientov negatívne ovplyvňovali funkciu  bývania  v danej 
lokalite.  
 
Veterná ul. nemôže v žiadnom prípade mať 14m, účel a výraz tejto uličky musí byť v súlade 
s požiadavkami VMČ „ romantické zákutie starého mesta“ – menšie obchodíky, malá 
architektúra, oddych a menej komercie v celom priestore, 
 
návrh na vyhodnotenie:  
Komunikácia je zrealizovaná v zmysle právoplatného stavebného povolenia tak, aby bola 
umožnená dopravná obsluha pozemkov v danej lokalite. V návrhu je stanovená stavebná 
čiara pre novonavrhované objekty podľa svetlotechnických požiadaviek, v minim. rozsahu 
14,0 m pre obojstrannú dostavbu komunikácie vo vzťahu k navrhovanej výškovej nivelete 
zástavby.  
 
návrh postráda plán asanácií, vzhľadom na dnešné veľmi obtiažne vysporiadanie pozemkov 
mesto musí vedieť vo veľkom predstihu zahájiť rokovanie s majiteľmi nehnuteľností, ktoré 
budú v pláne asanácií. Každá asanácia musí byť veľmi zodpovedne zdôvodnená a musí byť 
zvážená jej reálna možnosť, 
 
návrh na vyhodnotenie:  
Objekty určené na asanáciu budú uvedené vo Všeobecne záväznom nariadení  mesta Nitry, 
ktorým sa vyhlási záväzná časť územného plánu CMZ v Nitre. Až po účinnosti príslušného 
VZN je možné viesť rokovania s majiteľmi dotknutých nehnuteľností. V návrhu sa 
nepredpokladá veľkoplošná asanácia stavebných objektov v CMZ.  
 
v rámci návrhu dostavby Svätoplukovho námestia riešiť podzemné garáže, tak ako bolo 
uvažované v minulosti, 
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návrh na vyhodnotenie:  
Akceptujeme, predmetná lokalita bude samostatne riešená variantným územnoplánovacím 
podkladom – urbanistickou štúdiou na podklade verejnej súťaže, prerokovaným  s občanmi 
mesta a následne najvhodnejší variant bude  zapracovaný formou zmien a doplnkov do 
ÚPN CMZ Nitra. Základné regulatívy zastavateľnosti priestoru budú  určené na základe 
vyššie uvedeného podkladu. V rámci podmienok pre spracovanie variantného  
územnoplánovacieho podkladu bude stanovený regulatív riešiť integrovaný objekt  
podzemných  garáží  pod dostavbou námestia. 
 
Kmeťkovú ulicu zjednosmerniť, 
 
návrh na vyhodnotenie:  
Návrh dopravy  vychádza z komplexného posúdenia dopravy, zmena organizácie dopravy 
môže byť akceptovateľná.   
Požiadavka bude  postúpená príslušnému oddeleniu MsÚ v Nitre. 
 
obnoviť historický chodník z Jesenského ulice na hrad, 
 
návrh na vyhodnotenie:  
Akceptujeme, do návrhu dopracovať  pešie prepojenie  Jesenského ulice a Horného mesta  
v polohe smerného regulatívu. 
 
V regulatívoch uviesť požiadavku, že každý projektový návrh novej stavby alebo väčšej 
rekonštrukcie v centre a jej okolí musí byť riešený súťažou (vyšpecifikovať, o ktoré  námestia 
a ulice sa jedná), 
 
návrh na vyhodnotenie:  
Akceptovať, povinne pre štátne investície z verejných prostriedkov v súlade so zákonom 
o verejnom obstarávaní, pre súkromné investície stanovením regulatívu alternatívnych 
návrhov formou urbanistickej štúdie. 
 
Spracovať zoznam ulíc, v ktorých je možné uvažovať s prevádzkou, vrátane vymenovania 
o aké prevádzky by sa malo jednať, 
 
návrh na vyhodnotenie:  
Územný plán CMZ určuje základný rámec funkčného využitia priestorov a stanovuje 
podmienky priestorového riešenia. V návrhu nie je možné určovať konkrétne prevádzky 
v jednotlivých objektoch a na pozemkoch, budú  zadefinované pre jednotlivé 
územnopriestorové časti  neprípustné prevádzky. 
 
Križovatku ul. „Mostná – Wilsonovo nábr.“ riešiť kruhovým objazdom, zámer premietnuť do 
návrhu 
 
návrh na vyhodnotenie:  
Možnosť riešenia konkrétneho typu križovatky bude  prehodnotená dotknutým oddelením 
MsÚ v Nitre vo  vzťahu k riešeniu kontaktných  križovatiek a  celkovej koncepcie dopravy 
v CMZ z dôvodu zachovania priepustnosti križovatiek a dynamiky dopravy. 
 
V textovej časti „zásobovanie teplom“ je nedostatočne zdokumentované, že mesto Nitra má 
prvoradý záujem udržať a prípadne rozšíriť zásobovanie stavieb teplom a TÚV z CZT. Treba 
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uviesť, že Párovce a Predmostie sú t.č. napojené na centrálne zdroje a s týmto riešením sa 
uvažuje aj do budúcnosti. 
 
návrh na vyhodnotenie:  
Akceptovať, textovú časť upraviť v zmysle pripomienky. 
 
Na Wilsonovom nábr. prijať regulatív výšky budov „do“ 4. podlaží, 
 
návrh na vyhodnotenie:  
Návrh je v súlade. 
 
Striktný zákaz prevádzkovania zábavnej činnosti na dolnej časti  ulice Štúrovej (zábavné 
podniky pre 100-200 ľudí)  
 
návrh na vyhodnotenie:  
Akceptujeme, stanoviť regulatív neprípustnej funkcie pre jednotlivé územnopriestorové 
časti.  
 
Riešiť kolíziu občanov s dopravou – vybudovať podchody, nadchody na hlavnej križovatke, 
aj finančne náročnejšie, 
 
 
návrh na vyhodnotenie:  
V návrhu ÚPN CMZ  stanoviť prioritu pešieho pohybu nad automobilovou dopravou, 
riešením odklonu dopravy a vytváraním  bariér pre automobilovú dopravu v jestvujúcich 
i novonavrhovaných peších ťahoch v CMZ.  
 
Preveriť, či navrhované zjednosmernenie dopravy nezaťaží životné prostredie, 
 
návrh na vyhodnotenie:  
Berieme na vedomie. 
 
V prípade, že Cintorínska ulica bude obojsmerná brať do úvahy jestvujúce objekty (Väznica, 
cintorín, Mestská polícia, škola). Nebude táto ulica nepriechodná? Kde budú parkovať tieto 
inštitúcie. 
 
návrh na vyhodnotenie:  
Dotknuté inštitúcie v zmysle všeobecného regulatívu na parkovanie v CMZ musia v zmysle 
STN zabezpečiť potreby parkovania na vlastných  pozemkoch.  
 
Dotknuté orgány štátnej správy: 
 
1/ Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky č. 504/05-1.6/ml zo dňa 
21.2.2005. 
ÚPN CMZ Nitra nepodlieha posudzovaniu podľa zákona č. NR SR č. 127/1994 Z.z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.  
 
návrh na vyhodnotenie:  
Berieme na vedomie. 
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2/ Ústav na výkon väzby, Cintorínska 3, priečinok 25/D,950 50 Nitra I zo dňa 1.3.2005 
Presmerovanie automobilovej dopravy zo Śtefánikovej ulice na súbežnú Cintorínsku ulicu si 
vyžiada rozšírenie Cintorínskej ulice, k objektom ústavu, čím by mohlo dôjsť k narušeniu 
jeho bezpečnosti a tým aj k nepredvídateľným mimoriadnym situáciám. Týka sa to hlavne 
výjazdu a vjazdu eskort obvinených a odsúdených osôb do ústavu, vykonávaných autobusmi, 
osobnými vozidlami, sanitkou ako aj samotným monitorovaním bezpečnostnej situácie 
v okolí ústavu. 
Za ďalšie by asi došlo k nútenému odstráneniu parkovacích miest na Cintorínskej ulici 
a k výraznému zvýšeniu automobilovej premávky na tejto ulici, ktoré by mohlo mať za 
následok marenie výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody. 
 
návrh na vyhodnotenie:  
Vjazd a výjazd do objektu ústavu je možný  a nevyužívaný z  Damborského ulice.  
Parkovanie  zabezpečiť v zmysle regulatívu na parkovanie v CMZ – podľa STN na 
vlastnom pozemku. 
 

3/ Obvodný lesný úrad v Nitre, Štefánikova 88, Nitra 
V prípade zásahu do lesného pôdneho fondu je potrebné skontaktovať OLÚ v Nitre so 
žiadosťou o dočasné resp. trvalé vyňatie z LPF. 
 
 
návrh na vyhodnotenie:  
Berieme na vedomie. 

4/ Krajské riaditeľstvo HaZZ v Nitre 
Žiadam zapracovať do ÚPN CMZ vybudovanie dostatočne pevných a širokých ciest pre 
príjazd hasičských vozidiel v zmysle Vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú 
technické požiadavky  pre protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, riešiť 
zdroje vody pre hasenie požiarov v súlade s vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z. o vodách. 
 
návrh na vyhodnotenie:  
Berieme na vedomie, bude predmetom konkrétnej  projektovej dokumentácie. 
 

5/ Hydromeliorácie, štátny podnik, Bratislava zo dňa 7.2.2005 
V riešenom území CMZ neevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenia v správe 
Hydromeliorácie, š.p. 
 
návrh na vyhodnotenie:  
Berieme na vedomie. 
 
6/ Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava. 
Požadujeme zachovať vojenské objekty v riešenom území. Ide najmä o objekty kasární, 
skladov a Posádkovej správy s ubytovňou. 
 
návrh na vyhodnotenie:  
Akceptujeme. 

7/ Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava 
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V katastri mesta Nitra –neevidujeme objekty, na ktoré by sa vzťahovala ochrana ložísk 
nerastných surovín, 

- neevidujeme staré banské diela, 
- nie je určené prieskumné územie pre vyhradený nerast, 
- nemáme evidované zosuvy. 

 
návrh na vyhodnotenie:  
Berieme na vedomie. 
 
8/ Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, zo dňa 18.3.2005 
podľa § 27 ods.2 zák.č. 272/1994 Z.z  Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, ako 
orgán príslušný  podľa § 18,ods.1 súhlasí s Návrhom ÚPN CMZ Nitra. 
 
návrh na vyhodnotenie:  
Berieme na vedomie. 
 
9/ Obvodný úrad v Nitre, odbor krízového riadenia zo dňa 1.4.2005 
Dokumentácia je spracovaná v zmysle zákona č. 42/1994 Z.z.  o civilnej ochrane obyvateľstva 
v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 297/1994 Z.z o stavebnotechnických požiadavkách 
na stavby a o technických podmienkach zariadení vzhľadom na požiadavky civilnej ochrany. 
Dokumentácia spĺňa požiadavky určené pre ukrytie obyvateľstva na dotknutom území. 
 
návrh na vyhodnotenie:  
Berieme na vedomie. 
 
10/ Krajský úrad v Nitre, odbor krízového riadenia zo dňa 28.2.2005 
v textovej časti 2.6. Osobitné požiadavky civilnej ochrany uvádzať novelizované všeobecné 
právne predpisy: 
zákon NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, 
Vyhláška MV SR č. 297/1994 Z.z. o stavebnotechnických požiadavkách na stavby 
a o technických podmienkach zariadení vzhľadom na požiadavky civilnej ochrany v znení 
neskorších predpisov, 
Nariadenie vlády SR č. 166/994 Z.z. o kategorizácii územia SR v znení neskorších predpisov, 
Odbor krízového riadenia Obvodného úradu v Nitre  
 
návrh na vyhodnotenie:  
Akceptujeme, text upravený. 
 
11/ Krajský stavebný úrad v Nitre zo dňa 1.4.2005 
V záväznej časti ÚPN CMZ treba ustanoviť pozemky, ktoré sú v zastavanom území obce 
a pozemky pre verejnoprospešné stavby, stavebnú uzáveru, prípadne na vykonanie asanácie. 
 
návrh na vyhodnotenie:  
Akceptujeme, text upraviť v zmysle pripomienky. 
 
ÚPN CMZ dopracovať podľa ustanovení ň 12 a §13 zákona 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a § 13 vyhlášky MŽP SR 
č.55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii, 
- dodržať ustanovenia zákona v rozsahu a obsahu územnoplánovacej dokumentácie. 
Grafická časť: 
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spracovať obsah hlavných výkresov v zmysle § 13 vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. 
a dodržať hlavne mierky spracovania. 
pri spracovaní grafiky nepotrebné údaje vynechať a sprehľadniť riešenie návrhu s úpravou 
legendy 
 
návrh na vyhodnotenie:  
Akceptujeme. 
 
- dopracovať doložku civilnej obrany, ktorá je súčasťou územnoplánovacej dokumentácie. 
návrh na vyhodnotenie: 
Doložka civilnej obrany bola  spracovaná a odsúhlasená príslušným dotknutým orgánom 
štátnej správy. 
 
Textová časť: 
spracovať textovú časť v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. s dodržaním kapitol, 
skonkretizovať riešenie a hlavne doplniť kapitolu zastavovacích podmienok umiestnenia 
stavieb na jednotlivých pozemkoch 
prehodnotiť riešenie podzemných garáží podľa prieskumov a rozborov územného plánu zóny, 
verejnoprospešné stavby, stavebné uzávery, prípadne asanácie navrhnúť v záväznej časti 
územného plánu zóny, 
používať terminológiu v zmysle stavebného zákona. 
 
návrh na vyhodnotenie:  
Akceptujeme. 
 
 
Po ukončení pripomienkového konania, dohode s dotknutými orgánmi štátnej správy 
a vyhodnotení stanovísk a pripomienok, požiada mesto Nitra, Krajský stavebný úrad v Nitre 
o preskúmanie predmetného materiálu podľa § 25 stavebného zákona. 
Výsledkom preskúmania je stanovisko Krajského stavebného úradu v Nitre, v ktorom 
jednoznačne uvedie, či s návrhom ÚPN CMZ súhlasí alebo nesúhlasí. 
 
návrh na vyhodnotenie:  
Berieme na vedomie. 
 
12/ Letecký úrad Slovenskej republiky, odbor letísk, Bratislava zo dňa 27.2.2005 
riešené územie sa nachádza v ochranných pásmach letiska Nitra stanovených rozhodnutím 
Ministerstva dopravy Praha zn. 02772/65 – 20 zo dňa 13.12.1965. 
Obmedzenia vyplývajúce z ochranných pásiem letiska Nitra: 
výškové obmedzenie stavieb zariadení je stanovené: 
ochranným pásmom vodorovnej roviny (175 m n.m. B.p.v.), 
ochranným pásmom vzletového a približovacieho priestoru (179 – 198 m n.m. B.p.v.) 
ochranným pásmom kužeľovej plochy (175 – 201 m n. m. B.p. v.) 
ochranné pásma letiska dotýkajúca sa riešeného územia zapracovať do návrhu podľa grafickej 
prílohy stanoviska. 
ochranným pásmom s obmedzením vzdušných vedení vysokého a veľmi vysokého napätia 
v tejto časti územia musia byť všetky vedenia VN A VVN riešené podzemným káblom, 
pokiaľ nie sú kryté existujúcou zástavbou. 
návrh na vyhodnotenie:  
Akceptujeme, text upravený. 
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13/ Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava 
K návrhu ÚPN CMZ nemáme žiadne námietky. 
 
návrh na vyhodnotenie: 
Berieme na vedomie. 
 
14/ Obvodný úrad životného prostredia Nitra, odbor ochrany prírody a krajiny 
S návrhom ÚPN CMZ z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny podľa predloženej 
dokumentácie súhlasíme. 
 
návrh na vyhodnotenie: 
Berieme na vedomie 
 
15/ Krajský úrad v Nitre, odbor pozemkový, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 
Súhlas  podľa ust. §7 ods.2 a 3 zákona č. 307/1992 Zb. o ochrane PPF v znení neskorších 
predpisov  zo dňa 24.4.2003 pod č.j. 2003/05608 je platný i pre návrh ÚPN CMZ v Nitre. 
Návrh na vyhodnotenie: 
Berieme na vedomie. 
 
16/  Krajský pamiatkový úrad v Nitre zo dňa 31.3.2005 

Vzhľadom na absenciu zoznamu stavieb, na ktoré sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení 
stavby 
(podľa § 13 ods. 7 písm. f) Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z.) požadujeme v zmysle § 32 
ods. 11 Zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov 
a v zmysle § 32 Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 
neskorších predpisov, aby pri každej stavebnej činnosti na národnej kultúrnej pamiatke, v 
mestskej pamiatkovej rezervácii, pamiatkovej zóne, alebo v ich ochranných pásmach, pri 
ktorej dochádza k zmene vonkajšieho pôdorysného ohraničenia a výškového usporiadania 
priestoru, prebehlo územné konanie, v ktorom stavebný úrad rozhodne až po 
predchádzajúcom súhlase Krajského pamiatkového úradu v Nitre. 
 
návrh na vyhodnotenie: 
Akceptujeme,  požiadavka vyplýva z právnych predpisov. 
 
Podmienky, ktoré žiadame zapracovať do grafickej časti územného plánu CMZ  
(výkresy a kniha regulatívov): 
• Grafickú časť územného plánu CMZ požadujeme doplniť o výkresy rozvinutých 
uličných pohľadov 

v základnom hmotovom členení objektov v rozsahu ulíc: Kupecká, Farská, 
Radlinského, Pri synagóge, Školská, Na vŕšku, Jozefa Vuruma, Ďurkova (časť v 
pamiatkovej zóne), Mostná a Štefánikova v rozsahu od Svätoplukovho námestia po 
ul. Richtára Peregrina a Coboriho, pre zakreslenie výškových regulatívov. 

 
návrh na vyhodnotenie: 
Požiadavka KPÚ nad rámec zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení 
neskorších predpisov, vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch 
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a územnoplánovacej dokumentácii. Riešenie rozvinutých uličných pohľadov nebolo 
predmetom zadania územného plánu CMZ. Pri komplexnej rekonštrukcii a novostavbách 
preukázať začlenenie objektu  do uličných štruktúr – stanoviť ako regulatív.  

• V grafickej časti územného plánu CMZ požadujeme na nehnuteľnostiach, kde je 
možné realizovať vyššiu  hmotu v dvorovej časti ako v uličnej  (v zmysle 
požiadaviek tohto stanoviska), vyznačiť konkrétne podlažnosti aj pre dvorové časti. 

 
návrh na vyhodnotenie: 
Záväzný výškový regulatív pre jednotlivé parcely  bude  vyznačený v grafickej časti 
územného plánu CMZ. 
 

Vzhľadom na textovú časť návrhu, kapitola 2.4.6 ZASTAVOVACIE PODMIENKY A 
REGULAČNÉ OPATRENIA, Prvky legislatívnej regulácie, požadujeme v grafickej časti 
územného plánu CMZ vyznačiť objekty, ktoré sú v dokumentoch „MPR Nitra, Zásady 
pamiatkovej starostlivosti – aktualizácia“ z roku 1990 a „Pamiatková zóna Nitra, 
Zásady pamiatkovej starostlivosti, Doplnok k aktualizovaným zásadám pamiatkovej 
starostlivosti z roku 1990“, z roku 1995 pomenované ako navrhované na zápis a dotvárajúce 
prostredie MPR a PZ. 
 
návrh vyhodnotenie: 
Akceptujeme, vyššie uvedené podklady budú zapracované do ÚPN  CMZ v smernej časti. 

Nasledujúce pripomienky boli spracované v zmysle systému územno-priestorových 
celkov v Knihe regulatívov a týkajú sa grafickej časti  návrhu (výkresy a Kniha regulatívov 
a textovej časti Knihy regulatívov): 

1. ÚPČ: 7. PEŠIEHO PLUKU 
• V bode Regulatívne limity zástavby a verejného priestoru požadujeme vypustiť 

duplicitnú vetu (bod 3)  
 
návrh na vyhodnotenie: 
Akceptované, text upraviť  v zmysle pripomienky. 
 

• Do bodu Priestorové regulatívy zástavby žiadame doplniť bod: zachovať 
pôvodný objem a tvar zastrešenia objektov 

 
návrh na vyhodnotenie: 
Akceptované, text upraviť – zachovať pôvodný objem a  tvar zastrešenia objektov.  

2. ÚPČ: A. ŠULGANA 
a) Požadujeme zachovať uličnú čiaru na hranici chránených parciel č. 

1784,1785,1786 
návrh na vyhodnotenie:  
Akceptujeme, pripomienka je v súlade s návrhom. 
 
b) Existujúcu zeleň na chránených parcelách národnej kultúrnej pamiatky č. 

ÚZPF 11  232/1-2 žiadame zakresliť ako zeleň 
návrh na vyhodnotenie: 

V návrhu je objekt  zachovaný v pôvodnej hmote s jestvujúcimi plochami  zelene. 
V ÚPN CMZ v grafickej časti sú vyznačené zelenou farbou funkčné  plochy verejnej   
zelene. Areálová a vnútrobloková zeleň je v grafickej časti  súčasťou funkčného využitia  
konkrétnej parcely, pre  ktorú je zadefinovaný koeficient zastavanosti. 
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c) Pre územie námestia  požadujeme spracovať podrobnú architektonicko-
urbanisticko-dopravnú štúdiu, ktorá preverí, ako integrácia parkoviska zasiahne 
do predmetného územia v pohľadoch i pôdoryse - plochy potrebné pre vjazdy, 
prípadné navýšenie terénu. 

d) Zo zoznamu verejnoprospešných stavieb žiadame vyčiarknuť stavbu č. 15 
Vytvorenie námestia s integrovaným parkoviskom do preverenia skutočností 

 
návrh na vyhodnotenie: 

V návrhu stanoviť regulatív - investor zabezpečí spracovanie urbanisticko-architektonickej 
štúdie v min. dvoch variantoch, ktorá bude spracovaná a prerokovaná v zmysle stavebného 
zákona. Spracovaná a prerokovaná štúdia bude územnoplánovacím podkladom pre územné 
konanie na  prestavbu a využitie územia.  
Objekt verejného veľkokapacitného parkovania bude zaradený  medzi verejnoprospešné 
stavby. 
  

3. ÚPČ:   BOŽENY NĔMCOVEJ 
a) Požadujeme zachovať hmoty nehnuteľností č. 4, 6, 11, 13 a zachovať pôvodnú 

stavebnú a uličnú čiaru 
 
návrh na vyhodnotenie: 
Neakceptujeme, stanoviť regulatívy  v zmysle vypracovaného návrhu územného plánu 
CMZ, vzhľadom na  potvrdenie mestskej štruktúry  v súvislosti so zmenou funkčného 
využitia. 
 
b) Funkčné využitie parciel prislúchajúcim k vyššie menovaným objektom žiadame 

preklasifikovať na ,,Bývanie a vybavenosf", z dôvodu udržania pamiatkovych 
hodnôt v tomto územi 

 
návrh na vyhodnotenie: 
Akceptujeme, v návrhu zmeniť charakter zóny na polyfunkčnú „vybavenosť a bývanie“ so 
zachovaním existujúceho pomeru  vybavenosti a bývania s tým, že funkcia jestvujúcej 
vybavenosti podľa právneho stavu zostane zachovaná. Neumiestňovať tu nové prevádzky, 
ktoré by  hlukom a správaním klientov negatívne ovplyvňovali funkciu  bývanua  v danej 
lokalite.  

 
c) Pre   územie   obklopujúce   súčasnú   hmotu   divadla,   v návrhu   označené   ako   

podmienečne zastavateľné  požadujeme nedefinovať podlažnosf, tá vyplynie z 
alternativnych štúdii pre potlačenie pôsobenia hmoty divadla 

 
návrh na vyhodnotenie: 
Akcetujeme, v návrhu stanoviť regulatív pre obostavanie priestoru divadla - investor 
zabezpečí spracovanie územnoplánovacieho podkladu - urbanisticko-architektonickej 
štúdie v min. dvoch variantoch, ktorá bude spracovaná a prerokovaná v zmysle stavebného 
zákona. Spracovaná a prerokovaná štúdia bude územnoplánovacím podkladom pre územné 
konanie na obostavanie priestoru divadla.  

 
d) Do podmienok pre spracovanie podrobnej urbanistickej štúdie žiadame zaradiť 

aj požiadavku rozvinutých uličných pohľadov jednotlivých ulíc, ktoré preukážu 
potrebu navrhovanej podlažnosti 

 
návrh na vyhodnotenie: 
Akceptujeme. 
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5. ÚPČ:   COBORIHO 
a)   Navrhovaný objekt na nároží so Štefánikovou triedou. parc. č. 2073/11 

požadujeme limitovať 3. nadzemnými podlažiami a využitým podkrovim, resp. 
ustúpeným podlažím 

 
návrh na vyhodnotenie: 
Priestor ponechať v jestvujúcom stave. 

6. ÚPČ:    CYRILOMETODSKÉ NÁMESTIE 
a) Požadujeme zachovať podlažnosť existujúcich objektov podľa orientácie do 

námestia (2 NP+ p) 
b) Novonavrhovanú zástavbu žiadame výškovo prispôsobif existujúcim objektom (2 

NP+ p) 
 
návrh na vyhodnotenie:  
Neakceptujeme, výšku zástavby existujúcich a novonavrhovaných objektov ponechať v 
zmysle spracovaného návrhu ÚPN CMZ.- 3 NP. Výška je určená vo vzťahu k celému 
bloku. 

7. ÚPČ: ČESKO- SLOVENSKEJ ARMÁDY 
a) Novonavrhované objekty na parcele č. 2014 požadujeme limitovať 3. 

nadzemnými podlažiami a využitým podkrovím, resp. ustúpeným podlažím 
 
návrh na vyhodnotenie: 
Neakceptujeme, výšku zástavby novonavrhovaných objektov na p.č. 2014 ponechať podľa 
vypracovaného návrhu ÚPN CMZ – 4.NP. 
 

b)   Verejnoprošpesnú stavbu č. 30 Realizácia podzemného verejného parkovacieho 
objektu v areáli Mlynov, žiadame zaradiť do zoznamu verejnoprospešných 
stavieb až po spracovaní a schvalení štúdie pre podmienečne zastavateľné 
územie 

 
návrh na vyhodnotenie: 
Neakceptujeme, realizáciu podzemného verejného objektu  v areáli Mlynov zaradiť medzi 
verejnoprospešné stavby, nakoľko pri prestavbe areálu na navrhovanú funkciu vybavenosti  
riešenie parkovacieho objektu je pre danú funkciu nevyhnutné. 

8. ÚPČ:   DAMBORSKÉHO 
a) Hmotu  nehnuteľnosti  na  Damborského   1   požadujeme  limitovať maximálne  

3.  nadzemnými podlažiami a využitým podkrovím, resp. ustúpeným podlažím 
 
návrh na vyhodnotenie: 
Neakceptujeme, hmotu nehnuteľnosti na Damborského 1 ponechať podľa návrhu ÚPN 
CMZ – 4. NP.  
 

b) Hmotu nehnuteľností na Damborského 6, 8,10,12 žiadame zachovať v hmote a 
výraze 

 
návrh na vyhodnotenie: 
Neakceptujeme, hmotu nehnuteľnosti na Damborského 6, 8, 10, 12 ponechať podľa 
návrhu ÚPN CMZ – 4. NP.  
 

c) Požadujeme zachovať zeleň v záhradách nehnuteľností na Damborského 6, 
8,10,12 

 
návrh na vyhodnotenie: 
Pre územie centrálnej mestskej zóny je určený všeobecný záväzný regulatív  zachovania zelene v 
podiele na jednotlivých pozemkoch  min. 15% z plochy pozemku.  
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9. ÚPČ: DOLNOTABÁNSKA 
a)   Nesúhlasíme   s umiestnením   siluetárnej   dominanty   v navrhovanej   polohe.   

Jej   nahradenie dominantou interiérovej povahy je pre nás akceptovateľné. 
 
 
 
 
návrh na vyhodnotenie: 
V návrhu stanoviť regulatív pre dostavbu priestoru pred OD Tesco na Štúrovej ulici  - 
investor zabezpečí spracovanie územnoplánovacieho podkladu - urbanisticko-
architektonickej štúdie v min. dvoch variantoch, ktorá bude spracovaná a prerokovaná 
v zmysle stavebného zákona. Spracovaná a prerokovaná štúdia bude územnoplánovacím 
podkladom pre územné konanie. Predmetný územnoplánovací podklad preukáže vhodný 
spôsob dostavby pozemku a technické riešenie . 

11.ÚPČ: ĎURKOVA 
a) Požadujeme zachovať súčasnú stavebnú a uličnú čiaru časti Ďurkovej ulice, 

medzi Farskou a Vikárskou ulicou, v existujucej polohe. 
b) Obslužný dopravný okruh odporúčame nesmerovať cez časť Ďurkovej  ulice 

medzi Farskou a Vikárskou ulicou. 
 
návrh na vyhodnotenie: 
V predmetnom úseku Ďurkovej ulice, ktorým prechádza trasa vnútorného dopravného 
okruhu - prevzatá zo schváleného ÚPN mesta Nitry, je nepostačujúci šírkový parameter 
komunikácie z hľadiska obslužnej funkcie komunikácie.  Pri rekonštrukciách, resp. 
novostavbách v tejto lokalite trvať na posunutí uličnej čiary v parteri objektov Ďurkovej 
ulice v úseku  Vikárska-Farská ul. pre možnosť rozšírenia parametrov  miestnej 
komunikácie, z hľadiska dlhodobej koncepcie rozvoja centra mesta. 
 

c) V prípade nevyhnutnosti smerovania obslužného dopravného okruhu cez časť 
Ďurkovej ulice, medzi Farskou a Vikárskou ulicou, žiadame jeho parametre 
limitovať tak, aby neboli nutné čiastočné asanácie objektov v tomto priestore, 
ktorý je súčasťou pamiatkovej zóny. 

 
návrh na vyhodnotenie: 
S nútenými asanáciami na Ďurkovej ul. v úseku medzi Farskou a Vikárskou ul. Návrh 
ÚPN CMZ neuvažuje. 
 

d) Odporúčame zvážiť možnosť vytvorenia obslužnej prístupovej komunikácie pre 
nehnuteľnosti na Ďurkovej 4, 6, 8, 10, 12 a 14, ktorá by zabezpečila obsluhu 
zmienených nehnuteľností zo zadných častí ich parciel. 

 
návrh na vyhodnotenie: 
Podmienky existujúcej zástavby neumožňujú  bezkonfliktne riešiť prístup do 
vnútroblokových priestorov.  V záväznej časti návrhu ÚPN CMZ stanoviť podmienku – 
vlastníci pozemkov v prípade dostavby pozemkov a rekonštrukcie objektov  zabezpečia 
spracovanie variantného  zemnoplánovacieho  podkladu –  urbanistickej štúdie, s 
podmienkou riešenia  dopravného prístupu do vnútrobloku. Urbanistická štúdia  bude 
spracovaná a prerokovaná v zmysle stavebného zákona a bude podkladom pre územné 
konanie.  
 

e) Hmoty existujúcej  (okrem v súčasnosti  2-podlažnej)  uličnej  zástavby  
požadujeme limitovaťmaximálne 1. podlažim a využitým podkrovím. Zástavbu 
v dvorových častiach parciel je možné zvýšiť maximálne na 2. až 3. podlažia a 
využité podkrovie, v závislosti od konfigurácie terénu. 

f) Hmoty navrhovanej uličnej zástavby žiadame limitovať   maximálne 2 
podlažiami a využitým podkrovim. Zástavba v dvorových častiach týchto 
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parciel môže obsahovať maximálne 2 až 3 podlažia a využité podkrovie, v 
závislosti od konfigurácie terénu. 

 
návrh na vyhodnotenie: 
Neakceptujeme, hmotu nehnuteľnosti existujúcej a navrhovanej uličnej  zástavby na 
Ďurkovej ul.  ponechať podľa návrhu ÚPN CMZ – 3. - 4. NP. 
 

12. ÚPČ: FARSKÁ 
a) Pri objekte na Farskej 4 (objekt navrhovaný na zápis do UZPF) požadujeme 

zachovať 2. nadzemné podlažia s možnosťou využitia podkrovia, v rozsahu 
vyznačenom modrou farbou v grafickej časti doplnku k aktualizovaným zásadám 
pamiatkovej starostlivosti pre PZ Nitra z roku 1995. 

b) Hmoty  nehnuteľností  na  Farskej   3  (národná   kultúrna  pamiatka  -  
požadujeme  zachovať v pôvodnom  objemovom členeni a podlažnosti),  9,  
11,  15 žiadame limitovať maximálne 2. podlažiami a využitým podkrovím, 
resp. ustúpeným podlažím. Zástavbu v dvorových častiachparciel je možné 
zvýšiť maximálne na 3 podlažia a využité podkrovie. 

c) Hmoty nehnuternosti na Farskej 6, 8, 10 (narodná kultúrna pamiatka - 
požadujeme zachovať v pôvodnom objemovom členení a podlažnosti), 12 
požadujeme limitovaf maximálne 2. podlažiami a využitým podkrovím, resp. 
ustúpeným podlažím. Zástavbu v dvorových častiach parciel je možnézvýšiť 
maximálne na 3 podlažia a využité podkrovie. 

d) Hmotu  nehnuteľnosti   na  Farskej  27  žiadame  limitovať  maximálne   1.   
podlažím  a využitým podkrovím. Zástavbu v dvorových častiach parciel je 
možné zvýšiť maximálne na 2. podlažia a využité podkrovie. 

e) Hmoty nehnuternosti na Farskej 25 požadujeme limitovať maximálne 2 
podlažiami a využitým podkrovim, resp. ustúpeným podlažím. Zástavbu v 
dvorových častiach parciel je možné zvýšiť maximálne na 3 podlažia a využité 
podkrovie. 

f) Hmotu  nehnuteľnosti  na  Farskej  39  (národná  kultúrna  pamiatka -  
požadujeme zachovať v pôvodnom   objemovom   členeni   a podlažnosti)   
žiadame   limitovaf   maximálne   1   podlažím a využitým podkrovim. Zástavbu v 
dvorových častiach parciel je možné zvýšiť maximálne na 2 podlažia a využité 
podkrovie. 

g) Hmoty nehnuternosti na Farskej 29, 35, 41  požadujeme limitovaf 
maximálne 2 podlažiami a využitým podkrovím. 

h) Hmoty nehnuternosti na Farskej 31, 33, 37 žiadame limitovaf maximálne 2 
podlažiami a využitým podkrovím. Zástavbu v dvorovych častiach parciel je 
možné zvýšiť maximálne na 3 podlažia a využité podkrovie. 

i) Hmotu nehnuternosti na Farskej 26, 32, 36, 38 požadujeme limitovať 
maximálne 1 podlažím a využitým podkrovim. Zástavbu v dvorových častiach 
parciel je možné zvýšiť maximálne na 2 podlažia a využitie podkrovie. 

j) Hmoty nehnuternosti na Farskej 18 (národná kultúrna pamiatka - žiadame 
zachovaf v pôvodnom objemovom členení a podlažnosti), 20, 24 (národná 
kultúrna pamiatka - žiadame zachovať v pôvodnom objemovom členení a 
podlažnosti) 28, 30, 34, 40, požadujeme limitovať maximálne 2 podlažiami a 
využitým podkrovím, resp. ustúpeným podlazim. Zástavbu v dvorových 
častiach parciel je možné zvýšiť maximálne na 3 podlažia a využitie podkrovie. 

k) Hmoty  nehnuteľností  na  Farskej 46 žiadame limitovať maximálne 2  
podlažiami a využitým podkrovím, resp. ustúpeným podlažím. Zástavbu v 
dvorových častiach parciel je možné zvýšiť maximálne na 3 podlažia a využite 
podkrovie. 

 
návrh na vyhodnotenie: 
Neakceptujeme v plnom rozsahu, hmoty nehnuteľností na Farskej ul., okrem objektov 
zapísaných v ústrednom zozname pamiatkového fondu (UZPF) a hmôt nehnuteľností na 
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Farskej ul. č.25 a 27 (Furmanská reštaurácia), žiadame  ponechať podľa návrhu ÚPN 
CMZ – 3.NP.  
 

13. ÚPČ: FRAŇA MOJTU 
a)    Funkčné využitie existujúcej zachovanej vilovej urbanistickej a 

architektonickej štruktúry medzi  ulicami Štúrova a  A. Šulgana požadujeme 
zmeniť na nBývanie a vybavenosf" pre zachovanie pamiatkových hodnôt v 
tomto uzemí 

b)    Funkčné využitie vilovej struktury na Frana Mojtu c. 14, 16, 22, 28, 32, 32 
požadujeme zmeniť na ,,Bývanie a vybavenosť" pre zachovanie  pamiatkových 
hodnôt týchto objektov, hmoty týchto nehnuteľností žiadame zachovať v 
pôvodnej hmote a výške, 

 
návrh na vyhodnotenie: 
Akceptujeme, v návrhu zmeniť charakter zóny na polyfunkčnú „vybavenosť a bývanie“ so 
zachovaním existujúceho pomeru  vybavenosti a bývania s tým, že funkcia jestvujúcej 
vybavenosti podľa právneho stavu zostane zachovaná. Neumiesťňovať tu nové prevádzky, 
ktoré by  hlukom a správaním klientov negatívne ovplyvňovali funkciu  bývania  v danej 
lokalite.  
 

c) Hmoty týchto nehnuteľností žiadame zachovať v pôvodnej hmote a výške 
d) Podlažnosť  a výraz  okolitej  zástavby   požadujeme   prispôsobiť  týmto  

existujúcim   objektom a štruktúram, maximálne však limitovať 3 nadzemnými 
podlažiami a podkrovím, resp. ustúpeným podlažím, v rozsahu celej ulice, s 
výnimkou v súčasnosti vyšších objektov 

 
návrh na vyhodnotenie: 
Neakceptujeme, novú priestorovú štruktúru a výšku uličnej zástavby v zmysle návrhu ÚPN CMZ 
uplatňovať pri postupnej prestavbe územia.  
  

14. ÚPČ: HODÁLOVA 
a)    Funkčne   využitie   existujúcej   zachovanej   vilovej   urbanistickej   a 

architektonickej   štruktúry požadujeme zmeniť na  ,,Bývanie a vybavenosť" pre 
zachovanie  pamiatkových hodnôt v tomto území 

 
návrh na vyhodnotenie: 
Akceptujeme, v návrhu zmeniť charakter zóny na polyfunkčnú „vybavenosť a bývanie“ so 
zachovaním existujúceho pomeru  vybavenosti a bývania s tým, že funkcia jestvujúcej 
vybavenosti podľa právneho stavu zostane zachovaná. Neumiesťňovať tu nové prevádzky, 
ktoré by  hlukom a správaním klientov negatívne ovplyvňovali funkciu  bývania  v danej 
lokalite.  
 

b) Hmoty týchto nehnuteľností žiadame zachovať v pôvodnej hmote a výške 
 
návrh na vyhodnotenie: 
Neakceptujeme, novú priestorovú štruktúru a navrhovanú výšku uličnej zástavby v zmysle návrhu 
ÚPN CMZ uplatňovať pri postupnej prestavbe územia.  

16. ÚPČ: HORNOTABÁNSKA 
a) Hmotu nehnuteľností na parcele. c. 1181, 1182 v k.ú. Nitra I. požadujeme limitovať 

maximálne 1. podlažím a využitým podkrovím kvôli zachovaniu dominancie 
národnej kultúrnej pamiatky v priehľade. Prípadné zvyšovanie stavieb preveriť 
vizualizačnými štúdiami. 

b) Hmotu susediacich nehnuteľností výškovo prispôsobiť. 
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návrh na vyhodnotenie: 
V návrhu stanoviť regulatív pre dostavbu bloku ohraničeného Hornotabánskou ul., 
Palánkom, Veternou ul. - investor zabezpečí spracovanie územnoplánovacieho podkladu - 
urbanisticko-architektonickej štúdie v min. dvoch variantoch, ktorá bude spracovaná 
a prerokovaná v zmysle stavebného zákona. Spracovaná a prerokovaná štúdia bude 
územnoplánovacím podkladom pre územné konanie. Predmetný územnoplánovací podklad 
preukáže vhodný spôsob dostavby pozemku a technické riešenie. 
 

c) Nakoľko bude priestor medzi Štúrovou a Hornotabánskou  ulicou  preriešovaný 
podrobnejšou dokumentaciou, žiadame v predloženom návrhu nedefinovať 
podlažnosť. Podlažnosť určí až podrobnejšia dokumentácia, pri zachovaní pohľadov 
na dominantu piaristického kláštora a kostola. 

 
návrh na vyhodnotenie: 
Na predmetné  územie bola spracovaná podrobnejšia dokumentácia pre územné konanie. 
V návrhu stanoviť regulatív – v prípade ak dôjde k zmene  zámeru, na ktorý bolo vydané územné 
rozhodnutie, investor zabezpečí spracovanie  územnoplánovacieho podkladu - urbanisticko-
architektonickej štúdie v min. dvoch variantoch, ktorá bude spracovaná a prerokovaná 
v zmysle stavebného zákona. Spracovaná a prerokovaná štúdia bude územnoplánovacím 
podkladom pre územné konanie. Predmetný územnoplánovací podklad preukáže vhodný 
spôsob dostavby pozemku a technické riešenie. Medzi verejnoprospešné stavby bude 
zaradený objekt veľkokapacitného parkovania na predmetnom pozemku.  

 17. ÚPČ: HORNÝ PALÁNOK 
a)   Hmoty existujúcich objektov na Hornom Palánku 3, 5, 7 zachovať, resp. 

limitovať maximálne 1. podlažím a využitým podkrovím. 
 
návrh na vyhodnotenie: 
Akceptujeme, návrh upraviť.  

 

18.ÚPČ: HRADNÁ 
a)  Požadujeme v grafike zachovať pôvodnú uličnú aj stavebnú čiaru v existujúcej 

polohe. 
b) Zmeniť označenie priestoru pred objektmi na Hradnom námestí 2 a 4 z Hradnej 

ulice na Hradné námestie, ako je skutočná adresa týchto objektov 
 

návrh na vyhodnotenie: 
Akceptujeme, návrh upraviť. 
 
 
19. ÚPČ: HRADNÉ NÁMESTIE 

a) Požadujeme v grafike zachovať pôvodnú uličnú aj stavebnú čiaru v existujúcej 
polohe. 

b) Hmoty existujúcej zástavby na Hradnom námestí 2, 4 žiadame zachovať, resp. 
limitovaf maximálne 1 podlažím a využitým podkrovim. 

c) Navrhovanú stavebnú čiaru v záhradách objektov Hradné námestie 1 a 3 zmeniť na 
uličnú čiaru. 

d) Hmoty existujúcich objektov na Hradnom námestí 1 a 3 zachovať resp. 
limitovať maximálne 1 
podlažím a využitým podkrovim. 
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návrh na vyhodnotenie: 
Akceptujeme, návrh  upraviť. 

20. ÚPČ: CHALUPKOVA 
a) Hmoty nehnuteľností na parcele c. 2014 v k. u. Nitra I. požadujeme 

limitovať maximálne 3 nadzemnými podlažiami využitým podkrovím, resp. 
ustúpeným podlažím. 

 
návrh na vyhodnotenie: 
Neakceptujeme, výšku zástavby novonavrhovaných objektov na p.č. 2014 ponechať podľa 
vypracovaného  návrhu ÚPN CMZ – 4.NP. 
 

b) Verejnoprospešnú stavbu č. 30 Realizácia podzemného verejného parkovacieho 
objektu v areáli Mlynov, žiadame zaradiť do zoznamu verejnoprospešných 
stavieb až po spracovaní a schvalení štúdie pre podmienečne zastavateľné územie 

 
návrh na vyhodnotenie: 
Neakceptujeme, realizáciu podzemného verejného objektu  v areáli Mlynov zaradiť medzi 
verejnoprospešné stavby, nakoľko pri prestavbe areálu na navrhovanú funkciu vybavenosti  
riešenie parkovacieho objektu je pre danú funkciu nevyhnutné. 
 

21.ÚPČ: JANKA KRÁĽA 
a) Hmoty ostatných nehnuteľností na juhovýchodnej strane ulice žiadame limitovať 

3. nadzemnými podlažiami a využitým podkrovím. 
 
návrh na vyhodnotenie: 
Akceptujeme,  je v súlade s návrhom ÚPN CMZ. 
 

b) Na  severozápadnej  strane  ulice  odporúčame  posunúť stavebnú  čiaru   na  
súčasnú  úroveň a zachovať, vzhľadom na zachovanie funkcie bývania, verejnú 
zeleň pred objektmi. 

 
 
návrh na vyhodnotenie: 
Akceptujeme, návrh upraviť. 

22. ÚPČ: JESENSKÉHO 
a) Na západnej strane ulice pred súčasným objektom internátov odporúčame posunúť 

stavebnú čiaru na súčasnú úroveň a zachovať verejnú zeleň pred objektmi. 
b) Nakoľko nie je definovaná podlažnosť verejného parkovacieho objektu pri 

zimnom štadióne, predpokladáme jeho realizáciu ako podzemné parkovisko. S 
týmto spôsobom riešenia súhlasime. 

c) V pripade riešenia uvedeného parkoviska ako nadzemného viacpodlažného 
objektu, požadujeme preriešenie uvedeného územia v urbanisticko-regulačných 
štúdiách s vizualizačnými výkresmi pôsobenia stavby na okolie. 

 
návrh na vyhodnotenie: 
Akceptujeme, návrh upraviť.  

23. ÚPČ: JOZEFA VURUMA 
a) Hmotu nehnuteľnosti na ulici Jozefa Vuruma 4, 6 požadujeme limitovať 

maximálne 1 podlažím a využitým podkrovím. Zástavbu v dvorových častiach 
parciel je možné zvýšiť maximálne na 2 podlažia a využité podkrovie. 

 
návrh na vyhodnotenie: 
Neakceptujeme. Výšku zástavby nehnuteľností na ul. J. Vuruma 4, 6  ponechať podľa 
vypracovaného návrhu ÚPN CMZ – 2. - 3.NP. 
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b) Hmoty nehnuteľnosti na ulici Jozefa Vuruma 2 požadujeme limitovať 

maximálne 2 podlažiami a využitým podkrovím, resp. ustúpeným podlažím. 
Zástavbu v dvorových častiach parciel je možné zvýšiť maximálne na 3 podlažia a 
využité podkrovie. 

 
 
návrh na vyhodnotenie: 
Akceptujeme. 

24. ÚPČ: KMEŤKOVA 
a) Požadujeme funkcné využitie parciel s prístupom z Kmeťkovej ulice 

preklasifikovať na ,,Bývanie a vybavenosť", z dôvodu udržania pamiatkových 
hodnôt v tejto časti pamiatkovej zóny. 

 
Návrh na vyhodnotenie: 
Akceptujeme, v návrhu zmeniť charakter zóny na polyfunkčnú „vybavenosť a bývanie“ so 
zachovaním existujúceho pomeru  vybavenosti a bývania s tým, že funkcia jestvujúcej 
vybavenosti podľa právneho stavu zostane zachovaná. Neumiesťňovať tu nové prevádzky, 
ktoré by  hlukom a správaním klientov negatívne ovplyvňovali funkciu  bývania  v danej 
lokalite.  
 

b) Hmoty nehnuteľností na Kmeťkovej 5, 7, 13,  14, 15,  16, 17, 23, 25 
požadujeme limitovať maximálne 1 podlažím a využitým podkrovím. Zástavbu 
v dvorových častiach parciel je možné zvýšiť maximálne na 2 podlažia a využité 
podkrovie. 

c) Hmoty nehnuternosti na Kmeťkovej 9, 11, 12, 18, 21, 22, 24 požadujeme 
limitovať maximálne 2 podlažiami a využitým podkrovím, resp. ustúpeným 
podlažím. 

d) Objekty navrhované na zápis do UZPF na Kmeťkovej 12 a 22 požadujeme 
zachovať v pôvodnom objemovom členení a pôvodnej podlažnosti. 

e) Hmoty nehnuterností na Kmeťkovej ulici 1, 2, 3, 6, 8, 10, 19, 20 požadujeme 
limitovať maximálne 3 podlažiami s možnosťou využitia podkrovia, resp. 
ustúpeného podlažia (okrem objektu č. 4, ktorý má 4 nadzemné podlažia). 

návrh na vyhodnotenie: 
Neakceptujeme. Výšku zástavby nehnuteľností na ul. Kmeťkovej  ponechať podľa 
vypracovaného návrhu ÚPN CMZ –  3.NP. 

25. ÚPČ: KOCEĽOVA 
a) Hmoty nehnuteľností na Koceľovej 1, 4, 8, 10 požadujeme limitovať 

maximálne 1  podlažím a využitým podkrovím. Zástavbu v dvorových častiach 
parciel je možné zvýšiť maximálne na 2 podlažia a využité podkrovie. 

b) Hmoty  ostatných   nehnuteľností  požadujeme  limitovať   maximálne  2  
podlažiami  a využitým podkrovím. 

 
návrh na vyhodnotenie: 
Neakceptujeme. Výšku zástavby nehnuteľností na ul. Koceľovej  ponechať podľa 
vypracovaného návrhu ÚPN CMZ –  3.NP + podkrovie.. 
 

26.ÚPČ: KRÁĹOVSKÁ CESTA 
a)  Zachovať uličnú čiaru objektu Samova 1 v časti vnútorného nádvoria 
b) Novonavrhovanú  zástavbu  na juhovýchodnej  strane   ulice  žiadame  limitovať 

maximálne   1 nadzemným podlažím a podkrovim na úrovni stavebnej čiary 
 
návrh na vyhodnotenie: 
Akceptujeme, návrh upraviť. 
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27. ÚPČ: KUPECKÁ 

a)    Hmotu nehnuteľnosti na Kupeckej 2 a 17 (národná kultúrna pamiatka - 
požadujeme zachovať v pôvodnom objemovom členení a podlažnosti) 
požadujeme limitovať maximálne 1   podlažím a využitým podkrovím. 
Zástavbu v dvorových častiach parciel je možné zvýšiť maximálne na 2 
podlažia a využité podkrovie. 

b)    Hmoty nehnuteľností Kupeckej 4, 6, 10, 12, 14 požadujeme limitovať 
maximálne 2 podlažiami a využitým podkrovím, resp. ustúpeným podlažím. 
Zástavbu v dvorových častiach parciel je možné zvýšiť maximálne na 3 podlažia a 
využité podkrovie. 

c)   Hmoty nehnuteľností na Kupeckej 16 (národná  kultúrna pamiatka - 
požadujeme zachovať v pôvodnom objemovom členení a podlažnosti) 
požadujeme limitovať maximálne 3 nadzemnými podlažiami využitým 
podkrovím, resp. ustúpeným podlažím. 

d)   Hmoty nehnuteľností na Kupeckej 7, 9 požadujeme limitovať maximálne 2 
podlažiami a využitým podkrovim, resp. ustúpeným podlažím. Zástavbu v 
dvorových častiach parciel je možné zvýšiť maximálne na 3 podlažia a využité 
podkrovie. 

 
návrh na vyhodnotenie: 
Neakceptujeme. Výšku zástavby nehnuteľností na   Kupeckej ul.  ponechať podľa 
vypracovaného návrhu ÚPN CMZ –  3.NP s využitím podkrovím, resp. ustúpeným 
podlažím, okrem objektov zapísaných v ústrednom zozname pamiatkového fondu. 
 

28. ÚPČ: KÚPEĽNÁ 
a)   Súhlasíme s výškou  zástavby limitovanou  4  nadzemnými  podlažiami v  

rozsahu  zakreslenej stavebnej čiary. 

návrh na vyhodnotenie: 

Berieme na vedomie. 

 

29. ÚPČ: MALÁ 
a) Nesúhlasíme s novonavrhovanou  zástavbou  orientovanou  do  Malej  ulice v 

záhradách  NKP (Samova16 a 18). 
b) Hmoty existujúcej zástavby zachovať. resp. limitovaf maximálne súčasnou 

podlažnosťou. 

návrh na vyhodnotenie: 

Akceptujeme, návrh upraviť. 

 

30. ÚPČ: MARlÁNSKA 
a) Súhlasíme s výškou  zástavby limitovanou  4  nadzemnými  podlažiami  v rozsahu  

zakreslenej stavebnej čiary. Konkrétne riešenie je podmienené spracovaním 
urbanistickej štúdie 

návrh na vyhodnotenie: 
Stanoviť výškový regulatív dostavby bloku zo strany ulíc Piaristická – Mariánska – Palánok   
4NP, +1 ustupujúce podlažie do hĺbky parcely, ktorého výška nepresiahne výšku 
jestvujúceho objektu Stapringu a.s. 
V návrhu stanoviť regulatív pre dostavbu existujúceho parkoviska Stapringu a.s. na 
Mariánskej ulici  - investor zabezpečí spracovanie územnoplánovacieho podkladu - 
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urbanisticko-architektonickej štúdie v min. dvoch variantoch, ktorá bude spracovaná 
a prerokovaná v zmysle stavebného zákona. Spracovaná a prerokovaná štúdia bude  
územnoplánovacím podkladom pre územné konanie.  

31.ÚPČ: MLYNSKÁ 
a) Súhlasíme s nadstavbou na severnej strane ulice na 3 nadzemné podlažia 
b) Súhlasíme s nadstavbou nárožného objektu na južnej strane ulice (parc. č. 1423/1) 

na 3 nadzemné podlažia 
c) Súhlasíme so zachovaním podlažnosti ostatných objektov na južnej strane ulice (3 

a 4 nadzemné podlažia) 
d) Pre nárožný objekt na severnej strane ulice (parc. č. 1425, 1426) žiadame v 

prípade nadstavby zmenu funkčnej kategorizácie preklasifikovať z   ,,Vybavenosť" 
na ,,Vybavenosť a bývanie" ako je to pri okolitých objektoch. 

 
návrh na vyhodnotenie: 
Berieme na vedomie. V návrhu upraviť  funkčné využitie  objektu na p.č. 1425, 1426 v k.ú. 
Nitra pre funkciu vybavenosti a bývania.  

32.ÚPČ: MOSTNÁ 1 
a) Pri objektoch na Mostnej 36, 38, 40 a 42, ktoré sú v zmysle zásad pamiatkovej 

starostlivosti pre pamiatkovú zónu v Nitre navrhované na zápis do Ústredného 
zoznamu pamiatkového fondu (d'alej len: objektov navrhovanych na zápis do 
UZPF) požadujeme zachovať pôvodnú podlažnosť, v rozsahu yyznačenom 
modrou  farbou v grafickej  časti  doplnku  k aktualizovaným  zásadám 
pamiatkovej starostlivosti pre PZ Nitra zroku 1995 (36 - dve nadzemné 
podlažia; 38, 40, 42 - jedno nadzemné podlažie). Zástavbu v dvorových častiach 
parciel zmienených objektov je možné zvýšiť maximálne na 2 podlažia a využité 
podkrovie. 

b) Hmoty navrhovanej zástavby požadujeme limitovať maximálne 3 podlažiami. 
 
návrh na vyhodnotenie: 
Výšku zástavby objektov Mostná 36, 38, 40, 42 a navrhovanú zástavbu ponechať podľa 
vypracovaného návrhu ÚPN CMZ – 3 NP + využité podkrovie, resp. ustúpené podlažie. 
 

c) Podlažnosť jednotlivých   objektov   na   Mostnej   ulici   bude   limitovaná   v 
zmysle   spracovanej a odsúhlasenej urbanistickej štúdie na predmetné územie, s 
rešpektovaním priehľadov na hradný kopec. 

 
návrh na vyhodnotenie: 
Funkčné využitie a výška zástavby v preluke Mostnej ulice sa reguluje podľa vypracovanej 
urbanisticko-regulačnej štúdie spracovanej vo vzťahu k zachovaniu dominantných a 
chránených priehľadov na panorámu hradného komplexu. Regulatívy stanovené vyššie 
uvedenou štúdiou budú zapracované do  ÚPN CMZ. 
 

d) Hmoty nehnuteľnosti na Mostnej 17 požadujeme limitovať maximálne 2 
podlažiami a využitým podkrovím. Zástavbu v dvorovej časti objektu je možné 
zvýsiť maximálne na 3 podlažia a využité podkrovie 

 
návrh na vyhodnotenie: 
Neakceptujeme, výšku zástavby objektu  Mostná 17 ponechať podľa vypracovaného 
návrhu ÚPN CMZ – 3 NP + využité podkrovie. 
 
 
 

e) Plochu označenú ako podmienečne zastavateľnú na základe podrobnejšej 
urbanistickej štúdie, požadujeme zaznačiť bez podlažnosti. Vhodnosť podlažnosti 
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vyplynie z predmetnej štúdie 
 
návrh na vyhodnotenie: 
Neakceptujeme, pre dané plochy je vhodné ponechať regulatív  funkčného  využitia  a 
maximálnej výšky zástavby určenej vo vzťahu k okolitej existujúcej zástavbe.  
 

f) So zvýšením nehnuteľností orientovaných do Parkového nábrežia a Mostnej ulice 
na 4. nadzemné podlažia nesúhlasíme.  Maximálna podlažnosť umožňujúca 
zachovanie významného pohľadu v interiéri mesta, z Mostnej ulice (na vyústení 
mosta do Mostnej ulice) na Nitriansky hrad a Horné mesto sú 3 podlažia. 

 
návrh na vyhodnotenie: 
Akceptujeme, do návrhu premietnuť územnoplánovací podklad – urbanistickú štúdiu  
„Dotvorenie vnútroblokov obytného súboru Predmostie“. 

 
 

33.ÚPČ:   MOSTNÁ 2 
a) Podlažnosť  jednotlivých   objektov   na   Mostnej   ulici   bude   limitovaná  v 

zmysle  spracovanej a odsúhlasenej urbanistickej štúdie na predmetné územie, s 
rešpektovaním priehľadov na hradný kopec (mimo priehľadu 4 NP, v priehľade 
chráneného pohľadu 3 NP). 

 
návrh na vyhodnotenie: 
Funkčné využitie a výška zástavby v preluke Mostnej ulice sa reguluje podľa vypracovanej 
urbanisticko-regulačnej štúdie spracovanej vo vzťahu k zachovaniu dominantných a 
chránených priehľadov na panorámu hradného komplexu. Regulatívy stanovené vyššie 
uvedenou štúdiou budú zapracované do  ÚPN CMZ. 
 

b) Hmoty nehnuteľností na Mostnej 25, 27, 29, 31, 33 a na parc.č.1300 v k.ú. Nitra 
I. požadujeme limitovať maximálne 3 nadzemnými podlažiami s využitým 
podkrovím, resp. ustúpeným podlažím. 

 
návrh na vyhodnotenie: 
Neakceptujeme, výšku zástavby objektov  Mostná 25, 27, 29, 31, 33 a na p.č. 1300 v k.ú. 
Nitra ponechať v zmysle  vypracovaného návrhu ÚPN CMZ –  max.4 NP. 
 

34.ÚPČ: NA BAŠTE 
a)   Súhlasíme  s navrhovaným funkčným  využitím,   umiestnením  stavebnej  a 

uličnej  čiary   a  3 nadzemnými podlažiami. 
 
návrh na vyhodnotenie: 
Berieme na vedomie. 
 

35 ÚPČ:    NA PREDMOSTÍ 
a) Súhlasíme s funkčným využitím územia na bývanie ako aj so zachovaním 

podlažnosti 
b) Upozorňujeme na skutočnosť, že v súčasnosti existujúce urbanistické a z veľkej 

časti zachované architektonické riešenie územia ulíc Mostná, Parkové nábrežie, 
ulica Na predmostí, Wilsonovo nábrežie  (tzv.  sídlisko  Na  predmostí) je  
realizovaným  návrhom architekta  celoslovenskeho významu Scheera. 

 
návrh na vyhodnotenie: 
Berieme na vedomie. Do návrhu premietnuť územnoplánovací podklad – urbanistickú 
štúdiu  „Dotvorenie vnútroblokov obytného súboru Predmostie“. 
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36 ÚPČ: NA VŔŠKU 
a)    Hmotu nehnutefnosti na ulici Na vŕšku 4 žiadame limitovať maximálne 1 

podlažím a využitým podkrovím. Zástavbu v dvorových častiach parciel je 
možné zvýšiť maximálne na 2 podlažia a využité podkrovie (s výnimkou 
kostola sv. Michala). 

 
návrh na vyhodnotenie: 
Akceptujeme, upraviť v návrhu. 
 

b)    Hmoty nehnuteľností na ulici Na vŕšku 2 požadujeme limitovať maximálne 2 
podlažiami a využitým podkrovím,  resp.  ustúpeným podlažím.  Zástavbu v 
dvorovej časti  parcely je možné zvýšiť maximálne na 3 podlažia a využité 
podkrovie. 

 
návrh na vyhodnotenie: 
Akceptujeme v súlade s návrhom ÚPN CMZ. 
  

37.ÚPČ:   NOVÁ 
a)   Hmoty  ostatných  nehnuteľností  požadujeme  limitovať   maximálne  3  

podlažiami  a využitým podkrovím. 
 
návrh na vyhodnotenie: 
Akceptujeme v súlade s návrhom. 
 

38. ÚPČ: PALÁNOK 
a)  Existujúcu a navrhovanú zástavbu požadujeme limitovať maximálne 4 

nadzemnými podlažiami 
b) Areál   Piaristického   kláštora   požadujeme   z hľadiska   výstavby   limitovať   

výškou   ohradného barokového múru, pre zachovanie pamiatkovych hodnôt areálu. 
 
návrh na vyhodnotenie: 
Pre areál spoločnosti Stapring, a.s.  stanoviť výškový regulatív dostavby bloku zo strany 
ulíc Piaristická – Mariánska – Palánok   4NP, +1 ustupujúce podlažie do hĺbky parcely, 
ktorého výška nepresiahne výšku jestvujúceho objektu. V návrhu stanoviť regulatív pre 
dostavbu existujúceho parkoviska Stapringu a.s. na Mariánskej ulici a areálu Piaristického 
kláštora  - v prípade zámeru dostavby  investor zabezpečí spracovanie územnoplánovacieho 
podkladu - urbanisticko-architektonickej štúdie v min. dvoch variantoch, ktorá bude 
spracovaná a prerokovaná v zmysle stavebného zákona. Spracovaná a prerokovaná štúdia 
bude územnoplánovacím podkladom pre územné konanie.  
 

39. ÚPČ.  PALÁRIKOVA 
a)  Hmoty nehnuteľností na Palárikovej ulici požadujeme limitovať maximálne 3   

podlažiami a využitým podkrovím, resp. ustúpeným podlažím. 
b) Korunná rímsa navrhovaných a nadstavovaných trojpodlažných objektov nesmie 

byť vyššie ako 11 m nad terénom. 
c) Hmotu navrhovanej nehnuteľnosti v priestore napojenia Palárikovej ulice na 

Štefánikovu triedu požadujeme limitovať maximálne 3 podlažiami a využitým 
podkrovím resp. ustúpeným podlažím 

 
návrh na vyhodnotenie: 
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Akceptujeme v súlade s návrho ÚPN CMZ. 

40.ÚPČ:   PARKOVÉ NÁBREŽIE 
a)  So zvýšením nehnuteľností orientovaných do Parkového nábrežia na 4. 

nadzemné podlažia nesúhlasíme. Maximálna podlažnosť umožňujúca 
zachovanie významného pohľadu v interiéri mesta, z Mostnej ulice (na vyústení 
mosta do Mostnej ulice) na Nitriansky hrad a Horné mesto sú tri podlažia. 

 
návrh na vyhodnotenie: 
Akceptujeme, do návrhu premietnuť územnoplánovací podklad – urbanistickú štúdiu  
„Dotvorenie vnútroblokov obytného súboru Predmostie“. 
 

41.ÚPČ:  PIARISTICKÁ 
a) Požadujeme funkčné využitie parciel parc. č. 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 

1182 v k. u. Nitra  I.   na  Piaristickej   ulici  preklasifikovať  na   ,,Špecifická 
vybavenosť”,   z dôvodu   udržania pamiatkovych hodnôt národnej kultúrnej 
pamiatky a pamiatkového územia. 

b) Hmotu nehnuteľnosti na Piaristickej ulici, parc. č. 1176, 1179 v k. u. Nitra I. 
požadujeme limitovať  maximálne 3 nadzemnými podlažiami a využitým 
podkrovím (národna kultúrna pamiatka - požadujeme zachovať v pôvodnom 
objemovom členení a podlažnosti). 

c) Hmotu nehnuteľnosti na Piaristickej ulici, parc. č. 1181, 1182 v k. u. Nitra I. 
požadujeme limitovať maximálne 1  podlažím a využitým podkrovím kvôli 
zachovaniu dominancie národnej kultúrnej pamiatky v priehľade. Prípadné 
zvyšovanie stavieb preveriť vizualizačnými štúdiami. 

 
návrh na vyhodnotenie: 
Akceptujeme zachovanie hmoty objektov zapísaných do ústredného zoznamu pamiatkového 
fondu. V návrhu pre areál Piaristického kláštora  stanoviť regulatív pre dostavbu - 
v prípade zámeru dostavby a prestavby  investor zabezpečí spracovanie 
územnoplánovacieho podkladu - urbanisticko-architektonickej štúdie v min. dvoch 
variantoch, ktorá bude spracovaná a prerokovaná v zmysle stavebného zákona. Spracovaná 
a prerokovaná štúdia bude územnoplánovacím podkladom pre územné konanie a určí  
funkčné využitie a výškovú niveletu dostavby areálu. 
 

d) Podlažnosť objektov v tejto ulici limitovať 4 nadzemnými podlažiami a podkrovím, 
resp. ustúpeným podlažím. 

 
návrh na vyhodnotenie: 
Dodržať  výškovú niveletu objektov v zmysle spracovaného návrhu ÚPN CMZ a vyhodnotených 
pripomienok týkajúcich sa areálov spoločnosti  Stapring a.s. a Piaristického kláštora. 
 
 
42. ÚPČ:  PODZÁMSKA 1 

a)   Súhlasíme s dvojpodlažnou zástavbou v rozsahu novonavrhovanej zástavby na 
severnej strane ulice na jej východnom vyústení (parc. č. 187/1) a 
novonavrhovanej zástavby na južnej strane ulice pri jej východnom vyústení 
(parc. č. 187/1, 187/2) 

 
návrh na vyhodnotenie: 
Berieme na vedomie. 
 

b)   Hmoty ostatnej existujúcej (okrem v súčasnosti 2-podlažnej) aj navrhovanej 
uličnej zástavby požadujeme  limitovať   maximálne  1   podlažím  a využitým  
podkrovím.  Zástavbu v dvorových častiach parciel je možné zvýšiť maximálne 
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na 2 podlažia a využité podkrovie. 
 
návrh na vyhodnotenie: 
Neakceptujeme, hmoty ostatnej existujúcej a navrhovanej uličnej zástavby 
územnopriestorovej časti ÚPC Podzámska 1 ponechať v zmysle vypracovaného návrhu 
ÚPN CMZ – 2 NP s využitým podkrovím. 
 

 
 
c)   Na pôvodných i navrhovaných objektoch požadujeme uplatniť tradičný spôsob 

zastrešenia. 
 
návrh na vyhodnotenie: 
Akceptujeme, zapracovať do návrhu ÚPN CMZ. 

43. ÚPČ   PODZÁMSKA 2 
a)   Novonavrhovanú zástavbu na severovýchodnej strane ulice žiadame limitovať 

3 nadzemnými podlažiami a využitým podkrovím, resp. ustúpeným podlažím 
 
návrh na vyhodnotenie: 
Akceptujeme, návrh ÚPN CMZ  upraviť v zmysle pripomienky. 

44. ÚPČ:  PRIBINOVO NÁMESTIE   1 
a) Hmoty existujúcich  objektov na  Pribinovej  1,7  a Samovej  8,  10 zachovať,  

resp.  limitovať maximálne  1   podlažím a využitým podkrovím. Zástavbu v 
dvorových častiach parciel týchto objektov je možné zvýšiť maximálne na 2 
podlažia a využité podkrovie. 

 
návrh na vyhodnotenie: 
Akceptujeme. 
 

b) Predmetné územie v návrhu ÚPN CMZ Nitra ponechať ako podmienečne zastavateľné 
územie bez siluetárnej dominanty vo vrchole námestia. Siluetárna dominanta v 
tomto priestore je z hľadiska ochrany pamiatkových záujmov neprípustná. 

 
návrh na vyhodnotenie: 
Akceptujeme. Pribinovo námestie bude samostatne riešené variantným územnoplánovacím 
podkladom – urbanistickou štúdiou na podklade verejnej súťaže prerokovaným s občanmi 
mesta a následne najvhodnejší variant bude zapracovaný formou zmien a doplnkov do 
ÚPN CMZ Nitra.  Základné podmienky zastaviteľnosti budú určené až na základe vyššie 
uvedeného podkladu. 
  

c) Pred vypísanim verejnej súťaže na spracovanie urbanisticko-architektonickej štúdie 
prevádzkového a objemového riešenia v alternatívach je potrebné požiadať 
Krajský pamiatkový úrad v Nitre  o rozhodnutie k zámeru v zmysle § 32 ods. 
5 zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkoveho fondu, v ktorom 
Krajský pamiatkový úrad blizšie špecifikuje potrebu výskumov v predmetnom 
územi. Výsledky týchto výskumov budú súčasťou podmienok verejnej súťaže na 
spracovanie štúdie. 

 
návrh na vyhodnotenie: 
Neakceptujeme, pre potreby koncepčného riešenia   priestoru územnoplánovacím 
podkladom § 32 odst. 5 zák.č. 49/2002 Z.z.  ukladá  vlastníkovi nehnuteľnosti požiadať o 
rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu v Nitre o zámere  úpravy nehnuteľnosti  v 
pamiatkovom území a v ochrannom pásme a nie orgánu územného plánovania. 
 

d) Nesúhlasíme s umiestnením siluetárnej dominanty N v priestore Pribinovho námestia. 
Historickou  siluetárnou dominantou priestoru Mestskej pamiatkovej rezervácie v 
Nitre je hradný areál ako Národná kultúrna pamiatka. 
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návrh na vyhodnotenie: 
Akceptujeme. Pribinovo námestie bude samostatne riešené variantným územnoplánovacím 
podkladom – urbanistickou štúdiou na podklade verejnej súťaže prerokovaným s občanmi 
mesta a následne najvhodnejší variant bude zapracovaný formou zmien a doplnkov do 
ÚPN CMZ Nitra.  Základné podmienky zastaviteľnosti budú určené až na základe vyššie 
uvedeného podkladu. 
 

45. ÚPČ: PRIBINOVO NÁMESTIE 2 
a)  Hmoty existujúcich  objektov  na  Pribinovej   1,7  a Samovej  8,  10 zachovať,  

resp.  limitovať maximálne  1   podlažím a využitým podkrovím. Zástavbu v 
dvorových častiach parciel  týchto objektov je možné zvýšiť maximálne na 2 
podlažia a využité podkrovie. 

b)    Predmetné územie v návrhu ÚPN CMZ Nitra ponechať ako podmienečne 
zastavateľné územie bez siluetárnej dominanty vo vrchole námestia. Siluetárna 
dominanta v tomto priestore je z hľadiska ochrany pamiatkových záujmov 
neprípustná. 

 
návrh na vyhodnotenie: 
Akceptujeme. Návrh upraviť v zmysle pripomienky. 
 

c)   Pred vypísaním verejnej súťaže na spracovanie urbanisticko-architektonickej 
štúdie prevadzkového  a objemového riešenia v alternatívach je potrebné 
požiadať Krajský pamiatkový úrad v Nitre  o rozhodnutie k zámeru v 
zmysle § 32 ods. 5 zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane 
pamiatkoveho fondu, v ktorom Krajský pamiatkový úrad blizšie špecifikuje 
potrebu výskumov v predmetnom území. Výsledky týchto výskumov budú 
súčasťou podmienok verejnej súťaže na  spracovanie štúdie. 

 
návrh na vyhodnotenie: 
Neakceptujeme, pre potreby koncepčného riešenia   priestoru územnoplánovacím 
podkladom § 32 odst. 5 zák.č. 49/2002 Z.z.  ukladá  vlastníkovi nehnuteľnosti požiadať o 
rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu v Nitre o zámere  úpravy nehnuteľnosti  v 
pamiatkovom území a v ochrannom pásme a nie orgánu územného plánovania. 
 

 
d)    Nesúhlasíme s umiestnenám siluetárnej dominanty N v priestore Pribinovho 

namestia. Historickou siluetárnou dominantou priestoru Mestskej pamiatkovej 
rezervácie v Nitre je Hradný areál ako  Národná kultúrna pamiatka. 

 
návrh na vyhodnotenie: 
Akceptujeme. Pribinovo námestie bude samostatne riešené variantným územnoplánovacím 
podkladom – urbanistickou štúdiou na podklade verejnej súťaže prerokovaným s občanmi 
mesta a následne najvhodnejší variant bude zapracovaný formou zmien a doplnkov do 
ÚPN CMZ Nitra.  Základné podmienky zastaviteľnosti budú určené až na základe vyššie 
uvedeného podkladu. 
 

46.ÚPČ:  PRIEHRADNÁ 
a) Hmoty nehnuteľnosti na Priehradnej 3, 4, 5, 12, 14 žiadame limitovať  

maximálne 1 podlažím a využitým podkrovím. Zástavbu v dvorových častiach 
parciel je možné zvýšiť maximálne na 2 podlažia a využité podkrovie. 

b) Hmoty  ostatných   nehnuteľností  požadujeme  limitovať   maximálne  2   
podlažiami   a využitým podkrovím. 

 
návrh na vyhodnotenie: 
Neakcpetujeme. Výšku zástavby  na Priehradnej ul.  stanoviť v zmysle spracovaného návrhu ÚPN 
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CMZ – 3 NP + využité podkrovie. 

 

47. ÚPČ: PRI SYNAGOGE 
a)  Hmotu nehnuteľnosti na ulici Pri synagoge 6 požadujeme limitovať 

maximálne  1   podlažím a využitým podkrovím. Zástavbu v dvorovej časti 
parcely je možné zvýšiť maximalne na 2 podlažia a využité podkrovie. 

b)   Požadujeme zachovať významný pohľad v interiéri sídla z nádvoria objektu na 
ulici Pri synagóge 6 na Synagogu. 

c)   Stavebnú čiaru nehnuteľnosti na ulici Pri synagoge 4 (parc. č. 1387) požadujeme 
situovať tak, aby nebol narušený významný pohľad v interiéri sídla z rázcestia ulic 
Pri synagoge a Štefánikovej triedy na Synagogu 

d)    Hmoty nehnuteľností na ulici Pri synagoge 1 (parc. č. 1397), 3 (parc. č. 1396/1-2), 
v prieluke (parc. č. 1395), 5 (parc. č 1394) požadujeme limitovať maximálne 2 
podlažiami a využitým podkrovím 

 
návrh na vyhodnotenie: 
Akceptujeme, návrh upraviť v zmysle pripomienok.. 

48.ÚPČ:  RADLINSKĚHO 
a) Hmoty nehnuteľností na Radlinského 11, 13, 15, 17 požadujeme limitovať 

maximálne 1 podlažím a využitým podkrovím, resp. ustúpeným podlažím. Zástavbu v 
dvorových častiach parciel je možné zvýšiť maximálne na 2 podlažia a využité 
podkrovie. 

b) Hmoty nehnuteľnosti na Radlinského 7 a 9 žiadame limitovať maximálne 2 
podlažiami a využitým podkrovím, resp. ustúpeným podlažím. 

c) Hmoty nehnuteľnosti na Radlinského 6, 8, 10, 12 požadujeme limitovať 
maximálne 1 podlažím a využitým podkrovím. Zástavbu v dvorových častiach 
parciel je možné zvýšiť maximálne na 2 podlažia a využité podkrovie. 

d) Hmoty nehnuteľnosti na Radlinského 4 žiadame limitovať maximálne 2 
podlažiami a využitým podkrovím, resp. ustúpeným podlažím. Zástavbu v 
dvorovych častiach parciel je možné zvýšiť maximálne na 3 podlažia a využité 
podkrovie. 

 
návrh na vyhodnotenie: 
Neakceptujeme, výšku zástavby Radlinského ul., okrem objektov zapísaných v ústrednom  
zozname pamiatkového fondu, ponechať v zmysle  spracovaného návrhnu ÚPN CMZ – 3 
NP + využité podkrovie. 
  

49. ÚPĆ:  RICHTÁRA PEREGRINA 
a)   Odporúčame, vzhľadom na prevládajúcu funkciu bývania, vnútroblokovú zeleň 

parciel zachovať ako zeleň. 
 
návrh na vyhodnotenie: 
Akceptujeme, v návrhu stanoviť regulatív zachovania zelene v stanovenom percentuálnom 
podiele z plochy pozemku pre obytné územia, ktoré sú súčasťou CMZ. 
 

50. ÚPČ: SAMOVA 
a) Požadujeme v grafike zachovať pôvodnú uličnú aj stavebnú čiaru v existujúcej 

polohe. 
b) Hmotu existujúcej zástavby na Samovej 11 žiadame zachovať, resp. limitovať 

maximálne 1 podlažím a využitým podkrovím. 
c)  Nesúhlasíme s novonavrhovanou  zástavbou  orientovanou  do  Malej  ulice v 
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záhradách  NKP (Samova 16 a 18). 
d) Požadujeme zachovať pôvodnú uličnú aj stavebnú čiaru v záhradách objektov 

Samova 16 a 18v existujúcej polohe. 
e) Hmoty existujucich objektov na Samovej 3, 7 zachovať, resp. limitovať 

maximálne 1 podlažím a využitým podkrovím. Zástavbu v dvorových častiach 
parciel týchto objektov je možné zvýšiť maximálne na 2 podlažia a využité 
podkrovie. 

f) Hmoty existujúcich objektov na Samovej 8, 10 zachovať, resp. limitovať 
maximálne 1 podlažím a využitým podkrovím. 

 
návrh na vyhodnotenie: 
Akceptujeme, návrh upraviť v zmysle pripomienok. 

 

51. ÚPČ:  SCHURMANOVA 
a)  Hmoty nehnuteľností požadujeme limitovať   maximálne 3 nadzemnými 

podlažiami a využitým  podkrovím. 

návrh na vyhodnotenie: 
Neakceptujeme, výšku zástavby Schurmanovej ulice  ponechať v zmysle  spracovaného návrhu 
ÚPN CMZ – 4 NP – max. 5 NP. 

  52. ÚPČ:  SKALNÁ 
a)    Hmotovo-priestorove riešenie zástavby Skalnej ulice bude limitované 

zachovaním významného pohľadu v interiéri sídla na Piaristický kostol zo 
súčasného nárožia Štefánikovej triedy a Palárikovej ulice.  

b)    Možnosti zástavby tohto priestoru, v zmysle uvedenej podmienky, 
požadujeme preverif formou urbanisticko-architektonických študií. 

 
 
návrh na vyhodnotenie: 
Akceptujeme,  pre dostavbu a prestavbu  priestoru Skalnej ulice v návrhu ÚPN CMZ 
stanoviť regulatív – investor zabezpečí spracovanie urbanisticko-architektonickej štúdie 
min. v 2 variantoch, ktorá bude spracovaná a prerokovaná v zmysle stavebného zákona. 
Spracovaná a prerokovaná štúdia bude územnoplánovacím podkladom pre územné 
konanie. Funkčné využitie bude v návrhu ÚPN CMZ stanovené ako záväzný regulatív  
a výška zástavby bude definovaná ako smerný regulatív. 

53. ÚPČ: SLÁDKOVIČOVA 
a)   Hmoty objektov na ulici Sládkovičovej požadujeme limitovať maximálne 3 

nadzemnými podlažiami s možnosťou využitia podkrovia, resp. ustúpeného 
podlažia. 

 
návrh na vyhodnotenie: 
Neakceptujeme, výšku zástavby Sládkovičovej ulice ponechať v zmysle  spracovaného návrhu 
ÚPN CMZ – max. 4 NP. 

54. ÚPČ: SMETANOVA 
a)  Odporúčame, vzhľadom na prevládajúcu funkciu bývania, vnútroblokovú zeleň 

parciel zachovať ako zeleň. 
návrh na vyhodnotenie: 



 47

Akceptujeme, v návrhu stanoviť regulatív zachovania zelene v stanovenom percentuálnom 
podiele z plochy pozemku pre obytné územia, ktoré sú súčasťou CMZ. 

55. ÚPČ:  SPOJOVACIA 
a)   Odporúčame, vzhľadom na prevládajúcu funkciu bývania, vnútroblokovú zeleň 

parciel zachovať ako zeleň. 
 
 
 
 
návrh na vyhodnotenie: 
Akceptujeme, v návrhu stanoviť regulatív zachovania zelene v stanovenom percentuálnom 
podiele z plochy pozemku pre obytné územia, ktoré sú súčasťou CMZ. 
 
 
56. ÚPČ: STANIČNÁ 1 

a)   Hmotu nehnuteľnosti na Staničnej 6 požadujeme limitovať maximálne 2 
podlažiami a využitým podkrovím a zachovať pôvodnú uličnú aj stavebnú čiaru v 
existujúcej polohe. Pripadné pristavby k tomuto objektu môžu dosiahnuť 3 
nadzemné podlažia a podkrovie. 

 
návrh na vyhodnotenie: 
Neakceptujeme, hmotu objektu Staničná 6 (Železničná stanica) ponechať v zmysle vypracovaného 
návhru ÚPN CMZ – max. 4 NP. 

58. ÚPČ: STANICNÁ 3 
a)   Hmotu nehnuteľnosti na Staničnej 9 požadujeme limitovať maximálne 3 

podlažiami a využitým podkrovím   a zachovať   pôvodnú   uličnú   aj   stavebnú   
čiaru   v existujúcej   polohe.   Zástavbu v dvorových parcelách je možné zvýšiť 
maximálne na 4 podlažia a využité podkrovie. 

 
návrh na vyhodnotenie: 
Akceptujeme, upraviť návrh ÚPN CMZ v zmysle pripomienky. 

59. ÚPČ: SVÄTOPLUKOVO NÁMESTIE 1 
a) Plochu označenú ako podmienečne zastavateľnú na základe podrobnejšej 

urbanistickej štúdie, požadujeme zaznačiť bez podlažnosti. Vhodnosť podlažnosti 
vyplynie z predmetnej štúdie 

b) Hmotovo-priestorové  riešenie  zástavby  námestia  bude   limitované  zachovaním 
významného pohľadu v interiéri sidla na Horné mesto a Nitriansky hrad. 
Možnosti zástavby tohto priestoru, v zmysle uvedenej podmienky, odporúčame 
preveriť formou urbanisticko-architektonickych študii. 

návrh na vyhodnotenie: 
V návrhu stanoviť regulatív pre obostavanie priestoru divadla – v prípade zámeru riešiť 
obostavanie DAB radovou uličnou zástavbou napojenou na objekt divadla, investor 
zabezpečí spracovanie územnoplánovacieho podkladu - urbanisticko-architektonickej 
štúdie v min. dvoch variantoch, ktorá bude spracovaná a prerokovaná. Spracovaná 
a prerokovaná štúdia bude územnoplánovacím podkladom pre územné konanie na 
obostavanie priestoru divadla. 
Funkčné využitie plôch  bude v návrhu ÚPN CMZ stanovené ako záväzný regulatív  
a výška zástavby bude definovaná ako smerný regulatív. 
Dostavba Svätoplukovho námestia  bude samostatne riešená variantným 
územnoplánovacím podkladom – urbanistickou štúdiou na podklade verejnej súťaže, 
prerokovaným  s občanmi mesta a následne najvhodnejší variant bude  zapracovaný 
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formou zmien a doplnkov do ÚPN CMZ Nitra. Základné podmienky zastaviteľnosti budú  
určené až na základe vyššie uvedeného podkladu. 
 
 60. ÚPČ: SVÄTOPLUKOVO NÁMESTIE 2 

a)   Plochu označenú ako podmienečne zastavateľnú na základe podrobnejšej 
urbanistickej štúdie, požadujeme zaznačiť bez podlažnosti. Vhodnosť 
podlažnosti vyplynie z predmetnej štúdie 

b)    Hmotovo-priestorove  riešenie  zástavby  námestia  bude   limitované  
zachovaním významného pohľadu v interiéri sidla na Homé mesto a 
Nitriansky hrad. Možnosti zástavby tohto priestoru, v zmysle uvedenej 
podmienky, odporúčame preveriť formou urbanisticko-architektonickych študii. 

návrh na vyhodnotenie: 
V návrhu stanoviť regulatív pre obostavanie priestoru divadla – v prípade zámeru riešiť 
obostavanie DAB radovou uličnou zástavbou napojenou na objekt divadla, investor 
zabezpečí spracovanie územnoplánovacieho podkladu - urbanisticko-architektonickej 
štúdie v min. dvoch variantoch, ktorá bude spracovaná a prerokovaná. Spracovaná 
a prerokovaná štúdia bude územnoplánovacím podkladom pre územné konanie na 
obostavanie priestoru divadla. 
Funkčné využitie plôch  bude v návrhu ÚPN CMZ stanovené ako záväzný regulatív  
a výška zástavby bude definovaná ako smerný regulatív. 
Dostavba Svätoplukovho námestia  bude samostatne riešená variantným 
územnoplánovacím podkladom – urbanistickou štúdiou na podklade verejnej súťaže, 
prerokovaným  s občanmi mesta a následne najvhodnejší variant bude  zapracovaný 
formou zmien a doplnkov do ÚPN CMZ Nitra. Základné podmienky zastaviteľnosti budú  
určené až na základe vyššie uvedeného podkladu. 

61. ÚPČ: SVÄTOPLUKOVO NÁMESTIE 3 
a)   Plochu označenú ako podmienečne zastavateľnú na základe podrobnejšej 

urbanistickej štúdie, požadujeme zaznačiť bez podlažnosti. Vhodnosť 
podlažnosti vyplynie z predmetnej štúdie 

b)   Hmotovo-priestorove  riešenie  zástavby  námestia  bude   limitované  
zachovaním významného pohľadu v interiéri sídla na Horné mesto a 
Nitriansky hrad. Možnosti zástavby tohto priestoru, v zmysle uvedenej 
podmienky, odporúčame preveriť formou urbanisticko-architektonickych štúdii. 

 
návrh na vyhodnotenie: 
Priestor Svätoplukovho námestia  bude samostatne riešený variantným územnoplánovacím 
podkaldom – urbanistickou štúdiou na podklade verejnej súťaže, prerokovaným s občanmi 
mesta a následne najvhodnejší variant bude zapracovaný formou zmien a doplnkov do 
ÚPN CMZ. Základné regulatívy  budú určené až na základe vyššie uvedeného podkladu. 
 

c)   Navrhované rozšírenie objektu na Svätoplukovom námestí 3 požadujeme 
limitovať  maximálne 3 nadzemnými podlažiami s využitým podkrovím, resp. 
ustúpeným podlažím. 

d)    Nadstavba existujúcich objektov na západnej strane Svätoplukovho námestia 
bude limitovaná len 3 nadzemnými podlažiami a podkrovím, resp. ustúpeným 
podlažím 

návrh na vyhodnotenie: 

V návrhu ÚPN CMZ výšku zástavby objektov na západnej strane Svätoplukovho námestia 
limitovať  max. 4 NP+  využité podkrovie, resp. ustúpené podlažie, u objektov na p.č. 1309/3 
výšku nadstavby zosúladiť s vydaným  stanoviskom Krajského pamiatkového úradu v Nitre 
k územnému konaniu. 
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62.ÚPČ: ŠAFÁRIKOVA 
• Odporúčame, vzhľadom na prevládajúcu funkciu bývania, vnútroblokovú zeleň 

parciel zachovať ako zeleň. 
 
návrh na vyhodnotenie: 
Akceptujeme, v návrhu stanoviť regulatív zachovania zelene v stanovenom percentuálnom 
podiele z plochy pozemku pre obytné územia, ktoré sú súčasťou CMZ. 

 

63. ÚPČ: ŠKOLSKÁ 
a) Hmotu nehnuteľnosti na Školskej 4 požadujeme limitovať maximálne 2 

podlažiami a využitým podkrovím,   resp.   ustúpeným   podlažím.   Zástavbu  v 
dvorových   parcelach  je   možné  zvýšiť maximálne na 3 podlažia a využité 
podkrovie. 

b) Navrhované dostavby nehnuteľností na Školskej ulici limitovať maximálne 2 
podlažiami, pričom v polohe stavebnej čiary bude korunná rímsa dostavieb 
limitovaná výškovou úrovňou korunnej rímsy objektu na Farskej ulici 44. Tieto 
objekty by nemali prekrývať dominantné postavenie veží Piaristického kostola. 

 
návrh na vyhodnotenie:   
Neakceptujeme,  podľa návrhu  ponechať v zmysle vypracovaného návhru ÚPN CMZ – 3 NP + 
využité podkrovie, resp. ustúpené podlažie. 

Členenie Štefánikovej triedy na územno-priestorové časti nie je logické, nerešpektuje 
urbanistické (súvislá línia fasády ulice), priestorové (objekt – napr. Štefánikova 67), 
územné (parcely) členenie tohto územia. 
 
návrh na vyhodnotenie:   
V návrhu ÚPN  CMZ  zprehľadniť členenie Štefánikovej triedy na základné územno-priestorové 
časti, pre ktoré bude možné stanoviť jednotné regulačné princípy stavebného rozvoja a vymedziť 
základné podmienky pre využitie územia.   

64. ÚPČ:  ŠTEFÁNIKOVA TRIEDA 1 
a) Národné kultúrne pamiatky na Štefánikovej triede 1   a  7 požadujeme zachovať 

v pôvodnom objemovom členení a podlažnosti. 
b) Hmoty nehnuteľností na Štefánikovej triede 3 požadujeme limitovať maximálne 3 

nadzemnými podlažiami a ustúpeným podlažím. 
c) Hmoty nehnuteľností na Štefánikovej 11, 15, 17, 19, 25, 29, 39 požadujeme limitovať 

maximálne 2 podlažiami a využitým podkrovím, resp. ustúpeným podlažím. 
Zástavbu v dvorových častiach parciel je možné zvýšiť maximálne na 3 podlažia a 
využité podkrovie. 

d) Hmoty nehnuteľností na Štefánikovej 21, 23, 31, 33, 37 požadujeme limitovať 
maximálne 3 nadzemnými podlažiami a využitým podkrovím, resp. ustúpeným 
podlažím. 

e) Hmotu nehnuteľnosti na Štefánikovej triede 27, v mieste doplnenia do navrhovanej 
stavebnej čiary požadujeme limitovať maximálne 3 podlažiami. 

f) Korunná rímsa navrhovaných a nadstavovaných trojpodlažných objektov nesmie byť 
vyššie ako 11 m nad terénom. 

g) Hmoty nehnuteľností na Štefánikovej  8,  18  požadujeme limitovať maximálne 
2  podlažiami s  využitým podkrovím, resp. ustúpeným podlažím. Zástavbu v 
dvorových častiach parciel je možné zvýšiť maximálne na 3 podlažia a využité 
podkrovie. 

h) Korunná rímsa navrhovaných a nadstavovaných trojpodlažných objektov na 
Štefánikovej triede 20, 22 nesmie byť vyššia ako korunná rímsa objektu na 
Štefánikovej 18. 
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i) Hmoty nehnuteľností na Štefánikovej 26 (národná kultúrna pamiatka - 
požadujeme zachovať v pôvodnom objemovom členení a podlažnosti), 34 
požadujeme limitovať maximálne 2 podlažiami a využitým podkrovím. 

j) Hmoty nehnuteľností na Štefánikovej 24, 32 požadujeme limitovať maximálne 
2 podlažiami a využitým podkrovím. Zástavbu v dvorových častiach parciel je 
možné zvýšiť maximálne na 3 podlažia a využité podkrovie. 

 
návrh na vyhodnotenie: 
Akceptujeme pripomienky týkajúce sa objektov zapísaných v ústrednom zozname 
pamiatkového fondu. Výškovú niveletu existujúcej  a novonavrhovanej zástavby UPČ 
Štefánikova tr. 1 ponechať v zmysle  vypracovaného návrhu ÚPN CMZ.  
 

65- ÚPČ:    ŠTEFÁNIKOVA TRIEDA 2 
a) Hmotu navrhovanej nehnuteľnosti v priestore napojenia Palárikovej ulice na 

Štefánikovu triedu požadujeme limitovať maximálne 3 podlažiami a využitým 
podkrovím resp. ustúpeným podlažím 

 
návrh na vyhodnotenie: 
Akceptujeme, pripomienka v súlade s návrhom.  
 

b) Korunná rímsa navrhovaných a nadstavovaných trojpodlažných objektov nesmie byť 
vyššie ako 11 m nad terénom. 

c) Hmoty nehnuteľností na Štefánikovej triede 47, 49,  59 požadujeme limitovať 
maximálne 2 podlažiami a využitým podkrovím, resp. ustúpeným podlažím. 
Zástavbu v dvorových častiach parciel je možné zvýšiť maximálne na 3 podlažia a 
využité podkrovie. 

d) Hmoty ostatných nehnuteľností v tomto bloku s výnimkou 4-podlažného objektu na 
Štefánikovej 45 požadujeme limitovať maximálne 3 nadzemnými podlažiami s 
využitým podkrovím, resp. ustúpeným podlažím. 

e) Požadujeme zachovanie objektov na parc. č. 2023/2,3,4,6,7,9 a 2024/2 v pôvodnej 
hmote a výške. Predmetné objekty sú v zásadách pamiatkovej starostlivosti pre 
pamiatkovú zónu v Nitre zaradené do zoznamu navrhnutých na zápis do ÚZPF. S 
vysunutím zástavby do priestoru Štefánikovej triedy nesúhlasíme, nakoľko rozčleňuje 
pôvodnú súvislú historickú líniu tejto komunikácie. Štefánikova trieda sa 
kontinuálne vyvíjala ako súvislá spojnica rozširujúceho sa centra a železničnej 
stanice. 

f) Navrhovanú parceláciu požadujeme prispôsobiť požiadavke zachovania objektov 
na pare. č. 2023/2,3,4,6,7,9 a 2024/2 

 
návrh na vyhodnotenie: 
Akceptujeme pripomienky týkajúce sa objektov zapísaných v ústrednom zozname 
pamiatkového fondu. Výškovú niveletu existujúcej  a novonavrhovanej zástavby UPČ 
Štefánikova tr. 1 ponechať v zmysle  vypracovaného návrhu ÚPN CMZ. 

 
g) Hmotovo-priestorové riešenie zástavby pri Skalnej ulici bude limitované zachovaním 

významného pohľadu v interiéri sídla na piaristický kostol zo súčasného nárožia 
Štefánikovej triedy a Palárikovej ulice. Možnosti zástavby tohto priestoru, v zmysle 
uvedenej podmienky, požadujeme preveriť formou urbanisticko-architektonických 
štúdií. 

h) Novonavrhovanú zástavbu v priestore medzi  Dolnotabánskou  a Štúrovou  ulicou  
požadujeme  limitovať 3 nadzemnými podlažiami a podkrovím, resp. ustúpeným 
podlažím. 

i) Nesúhlasíme     s navrhovaným     umiestnením     siluetámej     dominanty     v 
priestore     medzi Dolnotabánskou a Štúrovou ulicou, jej nahradenie dominantou 
interiérovej povahy je z našej strany akceptovateľné. 
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návrh na vyhodnotenie: 
Hmotovo-priestorové riešenie dostavby a prestavby  priestoru Skalnej ulice, priestoru medzi 
Dolnotabánskou a Štúrovou ulicou  v návrhu ÚPN CMZ stanoviť regulatív – investor 
zabezpečí spracovanie urbanisticko-architektonickej štúdie min. v 2 variantoch, ktorá bude 
spracovaná a prerokovaná v zmysle stavebného zákona. Spracovaná a prerokovaná štúdia 
bude územnoplánovacím podkladom pre územné konanie. Funkčné využitie bude v návrhu 
ÚPN CMZ stanovené ako záväzný regulatív  a výška zástavby bude definovaná ako smerný 
regulatív. 

 

56. ÚPČ:   ŠTEFÁNIKOVA TRIEDA 3 
a) Hmoty nehnuteľností na Štefánikovej triede 63 požadujeme limitovať maximálne 

2 podlažiami a využitým podkrovím, resp. ustúpeným podlažím. 
 
návrh na vyhodnotenie: 
Akceptujeme. 
 

b) Hmoty nehnuteľností na Štefánikovej triede 65 a na parc. č. 2013 a 2014 v k. 
ú. Nitra I. požadujeme limitovať maximálne 3 nadzemnými podlažiami využitým 
podkrovím, resp. ustúpeným podlažím. 

 
návrh na vyhodnotenie: 
Neakceptujeme, ponechať v zmysle vypracovaného návrhu ÚPN CMZ – 3 NP – max. 4 NP. 
 

c) Nehnuteľnosti na ulici 7. pešieho pluku parc. č. 2048, 2055/6, 2062 v k. ú. Nitra L, 
požadujeme zachovať v pôvodnom objemovom členení a podlažnosti (3 + 
podkrovie). 

 
návrh na vyhodnotenie: 
Akceptujeme. Upraviť v návrhu ÚPN CMZ. 
 

d) Hmotu nehnuteľnosti na Štefánikovej parc. č. 2073/3 v k.  ú.  Nitra I.  
požadujeme limitovať maximálne 1  podlažím a využitým podkrovím 
(navrhovaná na zápis - zachovať v pôvodnom objemovom členení a podlažnosti). 

e) Hmotu nehnuteľnosti na Štefánikovej parc. č. 2065 v k. ú. Nitra I. požadujeme 
limitovať maximálne 2 podlažiami a využitým podkrovím, resp. ustúpeným 
podlažím (navrhovaná na zápis – zachovať v pôvodnom objemovom členení a 
podlažnosti). Zástavbu v dvorových parcelách je možné zvýšiť maximálne na 3 
podlažia a využité podkrovie.  

 
návrh na vyhodnotenie: 
Akceptujeme. Upraviť v návrhu ÚPN CMZ. 
 
 
 

f) Hmotu nehnuteľnosti na Štefánikovej parc. č. 2064/2, 2063/2 v k. ú. Nitra L, 
požadujeme limitovať maximálne 3 nadzemnými podlažiami a využitým podkrovím, 
resp. ustúpeným podlažím. Zástavbu v dvorových častiach parciel je možné zvýšiť 
maximálne na 4 podlažia a využité podkrovie. 

 
návrh na vyhodnotenie: 
Neakceptujeme. Ponechať  v zmysle  návrhu ÚPN CMZ. 
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g) Hmotu novonavrhovanej zástavby na nároží Coboriho ulice a Štefánikovej triedy 
parc. č. 2073/11-12 v k. ú. Nitra I. požadujeme limitovať maximálne 3 nadzemnými 
podlažiami využitým podkrovím, resp. ustúpeným podlažím. 

 
návrh na vyhodnotenie: 
Priestor v návrhu ÚPN CMZ ponechať v existujúcom stave (neriešiť dostavbu). 
   
67., 68. ÚPČ: ŠTEFÁNIKOVA TRIEDA 4, 5 

a) Na nehnuteľnosti Štefánikova trieda 67 požadujeme zachovať pôvodnú 
uličnú aj stavebnú čiaru v existujúcej polohe, na ostatných nehnuteľnostiach v 
tomto bloku zachovať existujúcu uličnú čiaru. 

b) Národnú  kultúrnu  pamiatku  na  nehnuteľnosti  Štefánikova trieda 67  
požadujeme zachovať v pôvodnom objemovom členení a podlažnosti. 

c) Požadujeme zachovať sadové úpravy na parc. č.2007, 2009, 2010, ktoré sú 
súčasťou areálu UKF, ktorý je ako národná kultúrna pamiatka zapísaný 
v ÚZPF. 

 
návrh na vyhodnotenie: 
V návrhu ÚPN CMZ je objekt zachovaný v pôvodnej hmote a v stavebnej čiare 
s jestvujúcimi plochami zelene. 
 

d) Na Špitálskej ulici objekty parc. č. 2905, 2906, 4567, 4565 požadujeme 
zachovať v pôvodnom objemovom  členení  a podlažnosti,  limitovať  
maximálne   1   podlažím  a využitým  podkrovím. Zástavbu na 
nezastavaných častiach parciel je možné zvýšiť maximálne na 2 podlažia 
a využité podkrovie. 

e) Na Špitálskej ulici požadujeme zachovať uličnú a stavebnú čiaru v pôvodnej 
polohe.  

f) V areáli pivovaru ďalej požadujeme zachovať v pôvodnej hmote a výške 
objekty parc. č. 4572 (okrem  novšej  prístavby v severozápadnej  časti),  
4573,   ktoré  sú  zaradené do  zoznamu navrhnutých na zápis do ÚZPF a 
4571. Taktiež požadujeme zachovanie objektu pôvodnej plynárne na 
Štefánikovej triede 83 v pôvodnej hmote a výške. 

g) Pri navrhovanej zástavbe medzi objektom parc. č. 4573 a objektom na 
Štefánikovej triede 83, súhlasíme maximálne s 3 - 4-podlažnou zástavbou. 

 
návrh na vyhodnotenie: 
Zástavbu severovýchodnej časti Špitálskej ulice  riešiť min. v 2 NP s využitým podkrovím, 
resp. ustúpeným podlažím. Pre areál Pivovaru v návrhu ÚPN CMZ  investor zabezpečí 
v prípade dostavby a prestavby areálu územnoplánovací podklad – urbanistickú štúdiu 
v zmysle stavebného zákona. Spracovaná a prerokovaná štúdia bude územnoplánovacím 
podkladom pre územné konanie. Funkčné využitie bude v návrhu ÚPN CMZ stanovené ako 
záväzný regulatív  a výška zástavby bude definovaná ako smerný regulatív.  
Stavebná čiara Špitálskej ulice je v návrhu zachovaná. 
 

h) Požadujeme zachovanie verejnej zelene. 
 
návrh na vyhodnotenie: 
Akceptujeme zachovanie línie verejnej zelene Štefánikovej ulice, pripomienka v súlade 
s návrhom ÚPN CMZ. 
 

i) Hmotu nehnuteľnosti na Štefánikovej 84 požadujeme limitovať maximálne 3 
podlažiami a využitým podkrovím a zachovať pôvodnú uličnú aj stavebnú 
čiaru v existujúcej polohe. Prípadné prístavby k týmto objektom môžu 
dosiahnuť 4 podlažia. 
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návrh na vyhodnotenie: 
Akceptujeme zachovanie  stavebnej čiary, výšku nehnuteľnosti na Štefánikovej 84 
ponechať podľa návrhu v ÚPN CMZ. 
 

j) Navrhovanú   zástavbu   v bloku   medzi   nehnuteľnosťou   na   Štefánikovej   
84   a Coboriho   ul. požadujeme  limitovať  maximálne  4  nadzemnými  
podlažiami  a využitým  podkrovím,   resp.ustúpeným podlažím. 

 
návrh na vyhodnotenie:   
Akceptujeme, v súlade s návrhom ÚPN CMZ. 
   
69. ÚPČ: ŠTEFÁNIKOVA TRIEDA 6 

a)   Hmotu nehnuteľnosti na Štefánikovej  130,  132,  134,  136,  138,  140 
požadujeme limitovať maximálne 1nadzemným podlažím a využitým 
podkrovím a zachovať pôvodnú uličnú aj stavebnú čiaru v existujúcej polohe. 
Zástavbu v dvorových parcelách je možné zvýšiť maximálne na 2 Zákon 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 
neskorších predpisov, 3 podlažia a využité podkrovie. 

b)   Navrhovanú zástavbu v bloku medzi nehnuteľnosťou na Štefánikovej 84 a 88 
požadujeme limitovať maximálne 4 nadzemnými podlažiami a využitým 
podkrovím, resp. ustúpeným podlažím. 

 
návrh na vyhodnotenie:   
Výškový regulatív  vyššie uvedenej zástavby stanoviť v zmysle návrhu ÚPN CMZ, pred objektom 
Obvodného úradu v Nitre potvrdiť verejnoprospešnú stavbu –  hromadné parkovisko. 
 

c)   Objekty navrhované na zápis, nachádzajúce sa na pozemkoch parc. č. 4565, 4572, 
4573, 4587/1 žiadame zachovať v hmote a výraze, v súčasnej podlažnosti, 
zachovať stavebnú a uličnú čiaru 

 
návrh na vyhodnotenie:   
Pre areál Pivovaru v návrhu ÚPN CMZ  investor zabezpečí v prípade dostavby a prestavby 
areálu územnoplánovací podklad – urbanistickú štúdiu v zmysle stavebného zákona. 
Spracovaná a prerokovaná štúdia bude územnoplánovacím podkladom pre územné 
konanie. Funkčné využitie bude v návrhu ÚPN CMZ stanovené ako záväzný regulatív  
a výška zástavby bude definovaná ako smerný regulatív.  
 

 
 
d)    Požadujeme zachovanie verejnej zelene dotvárajúcej charakter Štefánikovej 

triedy. 
 
návrh na vyhodnotenie:  
Akceptujeme zachovanie línie verejnej zelene Štefánikovej ulice, pripomienka v súlade 
s návrhom ÚPN CMZ.  
   
70. ÚPČ: ŠTEFÁNIKOVA TRIEDA 7 

a)   Odporúčame, vzhľadom na prevládajúcu funkciu bývania, vnútroblokovú zeleň 
parciel zachovať ako zeleň. 

 
návrh na vyhodnotenie:   
Akceptujeme, v návrhu stanoviť regulatív zachovania zelene v stanovenom percentuálnom podiele 
z plochy pozemku pre obytné územia, ktoré sú súčasťou CMZ. 
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71. ÚPČ: ŠTEFÁNIKOVA TRIEDA 8 
a)  Odporúčame, vzhľadom na prevládajúcu funkciu bývania, vnútroblokovú zeleň 

parciel 
zachovať ako zeleň. 

 
návrh na vyhodnotenie:   
Akceptujeme, v návrhu stanoviť regulatív zachovania zelene v stanovenom percentuálnom podiele 
z plochy pozemku pre obytné územia, ktoré sú súčasťou CMZ. 

72. ÚPČ: ŠTEFÁNIKOVA TRIEDA 9 
a)   Odporúčame, vzhľadom na prevládajúcu funkciu bývania, vnútroblokovú zeleň 

parciel zachovať ako zeleň. 
 
návrh na vyhodnotenie:   
Akceptujeme, v návrhu stanoviť regulatív zachovania zelene v stanovenom percentuálnom podiele 
z plochy pozemku pre obytné územia, ktoré sú súčasťou CMZ. 

73. ÚPČ: ŠTEFÁNIKOVA TRIEDA 10 
a)   Odporúčame, vzhľadom na prevládajúcu funkciu bývania, vnútroblokovú zeleň 

parciel zachovať ako zeleň. 
 
návrh na vyhodnotenie:   
Akceptujeme, v návrhu stanoviť regulatív zachovania zelene v stanovenom percentuálnom podiele 
z plochy pozemku pre obytné územia, ktoré sú súčasťou CMZ. 

74. ÚPČ: ŠTÚROVA 1 
a)   Hmoty ostatných nehnuteľností v tomto bloku s výnimkou 4-podlažného objektu na 

Štefánikovej 45 a Štúrovej 4 a nehnuteľností riešených v odseku  „ulica Fraňa 
Mojtu"  požadujeme limitovaťmaximálne 3 nadzemnými podlažiami využitým 
podkrovím, resp. ustúpeným podlažím. 

 
návrh na vyhodnotenie: 
Neakceptujeme, ponechať v zmysle návrhu ÚPN CMZ.  
 
76. ÚPČ: ŠTÚROVA 3 

a)    Novonavrhovanú zástavbu v priestore medzi  Dolnotabánskou  a Štúrovou  
ulicou  požadujeme limitovať 3 nadzemnými podlažiami a podkrovím, resp. 
ustúpeným podlažím. 

b)    Nesúhlasíme     s navrhovaným     umiestnením     siluetárnej     dominanty     v 
priestore    medzi Dolnotabánskou a Štúrovou ulicou, jej nahradenie dominantou 
interiérovej povahy je z našej strany akceptovateľné. 

 
návrh na vyhodnotenie: 
Hmotovo-priestorové riešenie dostavby a prestavby  priestoru medzi Dolnotabánskou 
a Štúrovou ulicou  v návrhu ÚPN CMZ stanoviť regulatív – investor zabezpečí spracovanie 
urbanisticko-architektonickej štúdie min. v 2 variantoch, ktorá bude spracovaná 
a prerokovaná v zmysle stavebného zákona. Spracovaná a prerokovaná štúdia bude 
územnoplánovacím podkladom pre územné konanie. Funkčné využitie bude v návrhu ÚPN 
CMZ stanovené ako záväzný regulatív  a výška zástavby bude definovaná ako smerný 
regulatív. 

77. ÚPČ: ŠTÚROVA 4 
a)    Nakoľko bude priestor medzi Štúrovou a Hornotabánskou ulicou  

preriešovaný podrobnejšou dokumentáciou, žiadame v predloženom návrhu 
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nedefinovať podlažnosť.  Podlažnosť určí až podrobnejšia dokumentácia, pri 
zachovaní pohľadov na dominantu piaristického kláštora a kostola. 

 
návrh na vyhodnotenie:   
Na predmetné územie bola vypracovaná dokumentácia pre územné konanie. V prípade, že nebude 
dostavba realizovaná v zmysle spracovanej dokumentácie v regulatívoch územného plánu bude 
stanovená podmienka – investor zabezpečí spracovanie územnoplánovacieho podkladu – 
urbanistickej štúdie min. v 2 variantoch, ktorá bude spracovaná a prerokovaná v zmysle 
stavebného zákona a bude územnoplánovacím podkladom pre územné konanie. Funkčné využitie 
územia medzi Štúrovou a Hornotabánskou ulicou bude stanovené v ÚPN CMZ ako záväzný 
regulatív,  podlažnosť  ako smerný regulatív. 
 

b)    Hmotu  nehnuteľnosti  na  Damborského  1   požadujeme  limitovať maximálne  
3  nadzemnými podlažiami využitým podkrovím, resp. ustúpeným podlažím. 

 
návrh na vyhodnotenie:   
Neakceptujeme, výškové zónovanie ponechať  v zmysle návrhu ÚPN CMZ. 
          

78. ÚPČ: VETERNÁ 
a)    Požadujeme funkčné využitie parciel parc. č. 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 

1181, 1182 v k. ú. Nitra   I.   na   Piaristickej   ulici  preklasifikovať  na   
„Špecifická vybavenosť",   z dôvodu   udržania pamiatkových hodnôt národnej 
kultúrnej pamiatky a pamiatkového územia. 

 
návrh na vyhodnotenie:   
V návrhu pre areál Piaristického kláštora  stanoviť regulatív pre dostavbu - v prípade zámeru 
dostavby a prestavby  investor zabezpečí spracovanie územnoplánovacieho podkladu - urbanisticko-
architektonickej štúdie v min. dvoch variantoch, ktorá bude spracovaná a prerokovaná v zmysle 
stavebného zákona. Spracovaná a prerokovaná štúdia bude územnoplánovacím podkladom pre 
územné konanie a určí   funkčné využitie a výškovú niveletu dostavby areálu.  
 

79. ÚPČ: VIKÁRSKA 1 
a)   Hmoty pôvodnej aj navrhovanej uličnej zástavby Vikárskej ulice priliehajúcej 

k Ďurkovej ulici požadujeme limitovať 2 nadzemnými podlažiami a využitým 
podkrovím. Zástavba v dvorových častiach týchto parciel môže obsahovať 
maximálne 2 až 3 podlažia a využité podkrovie, v závislosti od   konfigurácie  
terénu.   Hmoty  pôvodnej  aj   navrhovanej  uličnej  zástavby Vikárskej   ulice 
priliehajúcej k   ulici Janka Kráľa je možné limitovať 4 nadzemnými 
podlažiami a využitým podkrovím. Žiadna z nehnuteľností na Vikárskej ulici 
nesmie prekročiť výškou  výšku korunnej rímsy objektu na Ďurkovej 16. 

 
návrh na vyhodnotenie:   
Neakceptujeme.  Výškové zónovanie zástavby Vikárskej ulice  ponechať v zmysle návrhu ÚPN 
CMZ.  

80. ÚPČ: VIKÁRSKA 2 
a)   Odporúčame, vzhľadom na prevládajúcu funkciu bývania, vnútroblokovú zeleň 

parciel zachovať ako zeleň. 
 
návrh na vyhodnotenie:   
Akceptujeme, v návrhu stanoviť regulatív zachovania zelene v stanovenom percentuálnom podiele 
z plochy pozemku pre obytné územia, ktoré sú súčasťou CMZ. 
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81. ÚPČ: VÝCHODNÁ 
a) Požadujeme v grafike zachovať pôvodnú uličnú aj stavebnú čiaru v existujúcej 

polohe. 
b) Hmotu existujúcej zástavby na Východnej 4 požadujeme zachovať, resp. limitovať 

maximálne 1 podlažím a využitým podkrovím. 
c) Nesúhlasíme s novonavrhovanou zástavbou orientovanou do Východnej ulice v 

záhrade NKP (Samova 16). 
d) Požadujeme  zachovať  pôvodnú   uličnú   aj  stavebnú   čiaru  v záhrade   objektu   

Samova   16 v existujúcej polohe. 
 
 
návrh na vyhodnotenie: 
Akceptujeme, návrh upraviť v zmysle pripomienok.   
 

82. ÚPČ: WILSONOVO NÁBREŽIE 
a)  Požadujeme zachovať verejnú zeleň dotvárajúci charakter Wilsonovho nábrežia. 

 
návrh na vyhodnotenie: 
Akceptujeme, návrh je v súlade. 
 

83. ÚPČ: ZA FERENITKOU 
a)   Odporúčame, vzhľadom na prevládajúcu funkciu bývania, vnútroblokovú zeleň 

parciel zachovať ako zeleň. 
 
návrh na vyhodnotenie: 
Akceptujeme, v návrhu stanoviť regulatív zachovania zelene v stanovenom percentuálnom podiele 
z plochy pozemku pre obytné územia, ktoré sú súčasťou CMZ. 

84. ÚPČ: ŽUPNÉ NÁMESTIE 
a)   Podlažnosť jednotlivých objektov na Župnom námestí bude limitovaná v 

zmysle spracovanej a odsúhlasenej urbanistickej štúdie na územie Mostnej ulice. 
 
návrh na vyhodnotenie: 
Akceptujeme, návrh je v súlade. 



 
 
Číslo materiálu: 260/07/c  
 
 

 
Uznesenie Mestskej rady v Nitre č.66/2007-MZ zo dňa 22.3. 2007 

 
 
 

K bodu: Návrh organizačnej štruktúry a Organizačného poriadku MsÚ v Nitre 
 
Kontrola na zasadnutie mestskej rady dňa 21.6. 2007 
 
 
      I. 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
u k l a d á 
1. vedúcim zamestnancom, ktorí metodicky riadia organizácie s právnou subjektivitou 

v zriaďovacej pôsobnosti mesta, spracovať analýzu činností týchto organizácií k 31.5. 2007 
s funkčnou prepojenosťou na MsÚ v Nitre a následne ju predložiť na zasadnutie MZ v Nitre. 

 
 
 
 
 
      II. 
 
 
Plnenie:  
Priložený samostatný materiál 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spracovali: Ing. Štefan Forro, riaditeľ MsS 
        Ing. Pavol Jakubčin, ved. odd. KČ a ŽP  
 
 
 
 
 



ANALÝZA ĆINNOSTÍ  PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE 
MESTSKÉ SLUŹBY NITRA 

 
 
 
ÚVOD 
  
Príspevková organizácia Mestské služby Nitra bola zriadená mestským zastupiteľstvom  
uzn.č. 164/1993-MZ z 11.11. 1993 s účinnosťou od 1.1. 1994. Základný účel Mestských      
služieb Nitra je:   
zabezpečovanie prác a verejnoprospešných služieb obyvateľom, organizáciam  
a súkromným  podnikateľom v meste ako aj spravovanie majetku, ktorý im bol zverený do   
správy mestom Nitra. 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre na svojom zasadnutí dňa 25. novembra 1999 
uznesením č.297/1999-MZ schválilo s účinnosťou od 1.1. 2000 súhlas na vykonávanie 
podnikateľskej činnosti v príspevkovej organizácii Mestských služieb Nitra v zmysle 
zákona 303/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov a to v rozsahu: 
- prevádzkovanie parkovísk a parkovacích automatov 
- čistenie komunikácií 
- lokálne opravy komunikácií 
- opravy VO 
- dočasné dopravné značenie 
V roku 2001 skončila podnikateľská činnosť z  prevádzkovania parkovísk a  parkovacích   
automatov z toho dôvodu, že zákonom 58/2001 z 1. februára 2001 sa mení a dopĺňa zákon      
544/1999 Zb. o miestnych poplatkoch, z ktorého vyplýva, že správu poplatkov vykonáva  
obec, ktorá ich vo svojom územnom obvode zaviedla. Mestské služby Nitra budú len technicky 
zabezpečovať výber miestnych poplatkov na parkoviskách a parkovacích automatoch, ktoré  
sú však príjmom mesta Nitry.  
V návrhu rozpočtu na rok 2005 boli Mestským službám Nitra uznesením mestského zastupiteľstva 
od 1.4. 2005 odňaté nasledovné činnosti: 
- 301 - verejné osvetlenie 
- 302 - cestná svetelná signalizácia 
- 305 - revízie verejného osvetlenia 
- 307 - parkovacie automaty 
Od 1.4. 2005 Mestské služby Nitra budú zabezpečovať len prevádzku parkoviska DK Orbis 
a ostatných  parkovísk počas výstav. Príjem z týchto parkovísk je príjmom mesta Nitra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K dnešnému dňu Mestské služby Nitra na základe schváleného príspevku vykonávajú 
a zabezpečujú činosti, ktoré sú v náväznosti na výšku dotácie rozdelené nasledovne: 
 
 
Rozdelenie dotácie na rok 2007: 
 
 
Číslo Činnosť Návrh na rok 2007 

(v tis.Sk) 
Poznámka 

101 Čistenie mesta + pešia zóna     15 550 strojové čistenie a zametanie 
MK, chodníkov, škrabanie a 
ručné čistenie, odvoz smet- 
ných nádob, kropenie a  
polievanie MK a chodníkov 
čistenie dažďových vpustí 

102 Zimná údržba     12 600 ZÚ komunikácií zaradených 
do sietí miestnych komuni- 
kácií 

103 Oprava komunikácií     12 700 oprava komunikácií podľa 
protokolu z obhliadky MK 

104 Prevádzka verejných WC       1 600 po rekonštrukcii bolo v  
prevádzke 6 verejných WC 

105 Údržba autobusových čakární       1 100 údržba a nátery autobuso- 
vých čakární, výmeny skiel 

106 Fontány       1 000 čistenie, výmena vody, 
opravy čerpadiel 

107 Odchyt túlavých zvierat          500 plnenie požiadaviek občanov 
a VMČ 

307 
 

Parkoviská + DK Orbis 
 

         900 
 

výber parkovného  

401 Správa cintorínov       4 100  údržba 13 cintorínov,  
kosenie, hrabanie, opiľovanie 
postreky, odvoz a likvidácia 
odpadu,údržba domov smútku,
administratíva v zmysle VZN 
 

501 Slávnostné akcie         150 prevoz, osadenie,likvidácia 
vianoč. stromov, čistenie po 
slávnostných aciách, preprava 
pre mesto 

990 Správa majetku         800  spravovanie majetku zvere- 
ného do správy Mestských 
služieb  
 

 Spolu:     51 000  

      2  



  1.     Vyhodnotenie činností čistenia mesta + pešia zóna (101) 
 

Divízia čistenia mesta vykonáva strojné zametanie vozoviek, chodníkov a verejných 
priestranstiev, strojné umývanie vozoviek, chodníkov a verejných priestranstiev, čistenie 
kanalizačných vpustov, vyprázdňovanie malých odpadových nádob, ručné zametanie 
chodníkov, pešej zóny a ručné čistenie krajníc vozoviek. Túto činnosť vykonávame na 
celom území mesta Nitra, vrátane sídlisk Chrenová, Klokočina a priľahlých častí: Zobor, 
Janíkovce, Dražovce, Horné a Dolné Krškany. 
Činnosť divízie čistenia mesta je vykonávaná podľa spracovaných harmonogramov na 
každú činnosť. Harmonogramy sú vypracované tak, aby každý výkon vozidla alebo 
ručných pracovníkov bol čo najefektívnejší na využitie fondu pracovnej doby a na výkon 
vozidiel a  čo s najmenším počtom prebytočných prejazdov. Harmonogram obsahuje 
počet pracovných km pri strojnom umývaní a zametaní vozoviek a chodníkov, pri čistení 
kanalizačných vpustov, ich počet na každej ulici, taktiež harmonogram na 
vyprázdňovanie malých odpadových nádob obsahuje počet nádob na každej ulici. Ďalej 
vykonávame podnikateľskú činnosť, čo nám v nemalej miere narušuje harmonogram 
čistenia mesta. 
Strojné zametanie komunikácií v centre mesta Nitry a priľahlých častiach, ako sú 
Chrenová, Klokočina a Zobor vykonávame denne piatimi zametacími  vozidlami. Dvoma 
vozidlami typu IFA r.v. 1982 a 1983, vozidlom typu AVIA r.v. 1993, univerzálnym 
vozidlom PRAGA r.v. 2001, a univerzálnym vozidlom typu Renault r.v. 2003 Vozidlá 
typu IFA sú vzhľadom na svoj vek často poruchové, čo má za následok narušenie 
harmonogramu strojného zametania ako aj vynaloženie značných finančných prostriedkov 
pri ich opravách. Aj napriek týmto problémom snažíme sa o čo najkvalitnejšie 
vykonávanie čistenia komunikácií. Na jedno vozidlo typu IFA pripadá v harmonograme 
25 pracovných km denne aj na vozidlo AVIA. Na novšie vozidlá typu PRAGA 
a RENAULT majú špecificky vypracovaný rajón, pretože sa jedná o rozmerove veľké 
vozidlá a nevojdú do ulíc, kde sa nachádza výsadba stromov a kde sú časté malé oblúky 
pri prechádzaní križovatkami.  
 Univerzálne vozidlá PRAGA a RENAULT sú v období od 15.11. 2006 do 15.3. 2007 
zaradené do zimnej údržby komunikácií. 
Strojné umývanie vozoviek  vykonávame 3 vozidlami typu LIAZ. Vozidlá sú veľmi 
staré čo dosvedčuje ich rok výroby 1988; 1988  a vozidlo vyrobené v r.1990. V priebehu 
roka vznikli poruchy na 2 vozidlách spôsobené prehrdzavenými cisternami, z ktorých pri 
preprave a výkone vozidla strieka voda na komunikáciu a na občanov, ak sa vozidlo 
pohybuje v blízkosti chodníka. Naviac na jednom z uvedených vozidiel vznikla havarijná 
technická závada (zlomený rám podvozku).  V roku 2006 sa vykonala GO nadstavby 
a tlakovej turbíny na jednom vozidle s obnosom financií 200 000,- Sk. Týmto vozidlom 
sme zabezpečovali umývanie vozoviek v celom meste Nitra, a počas letných tropických 
teplôt kropenie vozoviek na zvlhčovanie ovzdušia. Z uvedeného vyplýva, že umývanie 
miestnych komunikácií, jedným vozidlom nemôže byť dostačujúce, a je potrebné 
vykonať GO na jednom vozidle, prípadne zabezpečiť nové. Navyše týmto vozidlom 
vykonávame tiež podnikateľskú činnosť, čo ešte znižuje vykonávanie umývania 
komunikácií na území mesta a priľahlých častí, ako sú sídliská Klokočina, Chrenová 
a prímestská časť Zobor.  
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Čistenie dažďových vpustov  pre odvod povrchových vôd z vozoviek, vykonáva 3 
členná osádka na vozidle TATRA 815-CAS, ktorého rok výroby je 1987. Osádka 
vykonáva čistenie vpustov na základe vypracovaného harmonogramu, ktorý obsahuje 
názov ulice a  príslušný počet vpustov na vozovke. Harmonogram neobsahuje počet 
dažďových vpustov na parkoviskách a  na medziblokových komunikáciách na sídliskách. 
Nakoľko sa jedná o vozidlo vybavené tlakovou nádobou, podlieha revíznej skúške 
o tlakových nádobách, ktoré sa vykonáva rengenovaním hrúbky stien tlakovej nádoby. 
Vozidlu pri najbližšej revíznej kontrole hrozí vyradenie tlakovej nádoby z prevádzky, 
nakoľko steny nádoby sú už tak opotrebované, že nevyhovujú predpísanej norme. 
Vzhľadom na danú skutočnosť je potrebné zakúpenie novej tlakovej nádoby alebo 
zakúpenie nového vozidla s tlakovou nádobou už vybavenou pretláčacím zariadení tzv. 
krtkom na čistenie upchatej prípojky vpustov. Inak túto činnosť si musíme objednávať 
u iných dodávateľov, čo nám zvyšuje náklady na vyčistenie dažďových vpustov.  
Strojné umývanie chodníkov vykonávame vozidlom typu Multicar, ktoré má rok výroby 
2004. Vozidlo vykonáva umývanie chodníkov podľa hramonogramu na dvoch rajónoch, 
pričom jeden rajón obsahuje 15 pracovných km. Pre mesto Nitra je jedno vozidlo 
nepostačujúce, vzhľadom na počet km chodníkov, ktoré sú na území mesta a v sídliskách 
Chrenová a Klokočina. Umývanie pešej zóny a chodníkov v centrálnej zóne vykonávame 
 počas tropických letných dní, počas ktorých umývame 2 x denne. Ostatné chodníky 
umývame len sporadicky. Pretože vozidlo Multikar je univerzálne pre letnú a zimnú 
činnosť, v období od 15.11. do 15.3. 2007 je zaradené do zimnej údržby chodníkov. 
Strojné zametanie chodníkov vykonávame dvomi vozidlami typu SCARAB. Vozidlá 
vykonávajú zametanie podľa harmonogramu, ktorý obsahuje dva rajóny po 15 
pracovných km. Jedno vozidlo vykonáva zametanie chodníkov v centrálnej časti mesta 
a pešej zóny denne, druhé vozidlo vykonáva zametanie v mestskej časti Klokočina 
a Chrenová podľa dostupnosti vozidla a konštrukčnej šírky vozidla a chodníka. 
Vyprázdňovanie malých odpadových nádob vykonávame dvomi vozidlami typu 
Multicar. Vozidlá vykonávajú vyprázdňovanie odpadových nádob v celej lokalite mesta; 
ako aj v sídliskách Klokočina, Chrenová a prímestských častiach Horné a Dolné Krškany, 
Zobor, Janíkovce, Dražovce a Párovské Háje. Na celom území mesta a priľahlých 
častiach a sídliskách je rozmiestnených 442 ks malých odpadových nádob. 
Vyprázdňovanie vykonáva dvojčlenná osádka na každom vozidle. Každá osádka má 
vypracovaný harmonogram vyprázdňovania, kde je uvedená ulica a počet odpadových 
nádob. Vyprázdňovanie vykonávame dvojsmenne okrem soboty a nedele, kedy 
vykonávame vyprázdňovanie nádob v jednej smene a v období od 15.11. 2006 do 15.3. 
2007, nakoľko vozidlá sú univerzálne, jedno je zaradené do zimnej údržby chodníkov.  
Ručné zametanie chodníkov vykonávajú šiesti pracovníci, ktorí sú rozdelení tak, že 
štyria pracovníci vykonávajú zametanie pešej zóny dvojsmenne ako aj Župné námestie 
a Mostnú ulicu, to znamená dvaja v doobedňajších hodinách a dvaja v poobedňajších. 
Ranná smena vykonáva prácu od 6,00 hdo do 13,30 hod, poobedňajšia smena od 13,30 
hod do 19,30 hod. Zametanie vykonávame aj v sobotu a nedeľu v čase od 8,00 hod do 
12,00 hod. jedným pracovníkom. Ďalší pracovník vykonáva zametanie na ul.Štúrova, 
v časti od Mlynáriec po kruhový objazd a šiesty pracovník zametá ul.Štefánikovú v časti 
od tržnice po železničnú stanicu. Aj na tomto úseku činnosti je nedostatok pracovníkov, 
vzhľadom na množstvo občanov, ktorí prejdú po týchto uliciach. Na zlepšenie činnosti, 
by bolo potrebné rozšíriť počet o dvoch pracovníkov.  
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Ručné čistenie krajníc vykonávame štyrmi pracovníkmi. Čistenie krajníc vykonávame 
na celom území mesta, vrátane priľahlách častí, ako sú Klokočina, Chrenová, Zobor, 
Dolné a Horné Krškany. Čistenie začíname vykonávať po skončení zimnej údržby 
komunikácií od 15.3. 2006 podľa poveternostných podmienok skôr alebo neskôr. Pri 
čistení nám vypomáhalo aj 10 pracovníkov z úradu práce, ktorí vykonávali čistenie 
krajníc prevažne na sídlisku Klokočina. Tieto práce boli vykonávané len v rozsahu 
dohodnutej pracovnej doby. Pri silne znečistených krajniciach hlavne po zimnej údržbe 
sme čistenie vykonávali na základe zmluvy s organizáciou Dlhá cesta Rómov. 
S uvedenými pracovníkmi sa vykonávalo čistenie na sídlisku Chrenová a mestskej časti 
Zobor a Krškany.  Po vyčistení krajníc od inertného materiálu v letných mesiacoch 
čistíme krajnice od buriny, čo značí, že niektoré ulice sú čistené viackrát v roku, podľa 
znečistenia a rastu buriny a dôležitosti komunikácií napr. pri rôznych kultúrnych 
podujatiach usporadúvaných v meste, cirkevné sviatky na Kalvárii, výstavy na AX a iné 
udalosti.  

2. Zimná údržba (102) 
Zimná služba v roku 2006 sa vykonávala v súlade so schváleným operačným plánom 
zimnej údržby za obdobie 2006/07. Samostatné vyhodnotenie zimnej služby  bolo 
vypracované po ukončení zimnej služby a bude  predložené na schválenie mestskému 
zastupiteľstvu. Samotný výkon zimnej údržby vykonávajú pracovníci čistenia mesta 
a lokálnych opráv, ktorí sú v období od 15.11. do 15.3.  preraďovaní na túto činnosť. 
Počas zimnej údržby zabezpečujeme stálu pohotovostnú službu, ktorú tvoria vodiči 
a dispečeri zimnej údržby. Ostatní pracovníci sú rozdeľovaní plánovite do dvoch 
zásahových smien. V prípade priaznivého počasia sú využívaní pri náhradných prácach 
ako čistenie komunikácií a chodníkov, alebo iné náhradné práce, ktoré vyplývajú 
z požiadaviek VMČ. 

3. Lokálne opravy MK  (103) 
Po skončení zimnej údržby zabezpečujeme obhliadku miestnych komunikácií, ktorá je 
spracovávaná do protokolu na základe ktorého vykonávame lokálne opravy miestnych 
komunikácií v celom meste. Vzhľadom na to, že živostnosť miestnych komunikácií sa 
predlžuje a závady v komunikáciách sa zväčšujú, schválený objem finančných 
prostriedkov nie je postačujúci na všetky lokálne opravy stanovené týmto protokolom. 
V priemere môžeme pokryť  ¼  potrebných opráv ročne. 
K lokálnym opravám využívame rôzne technologické postupy, pre ktoré máme 
k dispozícii strojné vybavenie. Z pohľadu ekonomicky najvýhodnejšieho sa nám 
osvedčuje pneumotrysková metóda  opravy, nakoľko nie je viazaná na problematické 
dodávky potrebných surovín. Naviac opravy touto technológiou vykonávajú 2 pracovníci 
z 1 vozidla. Ďalšia  technológia využíva kladenie asfaltobetónov do vopred 
vyfrézovaných častí vozoviek. Táto technológia je však ekonomicky nevýhodná v tom, že 
si vyžaduje väčší počet pracovníkov v prípravnej fáze, ale aj dokončovacej fáze. 
Vykonávajú ju 4 vodiči a 4 pomocníci. Uvedená technológia je však z pohľadu dodávky 
asfaltobetonových zmesí nepravidelná a cenove oveľa vyššia ako predchádzajúca.  
Opravy komunikácií pneumotryskom a KAZ-om podľa požiadaviek VMČ a nutnosti opráv: 
Výbory mestských častí Pneumotrysk m2 KAZ m2 

VMČ č. 1    250    5 
VMČ č. 2 1 305 122 
VMČ č. 3    845   89 
VMČ č. 4 1 200   93 
VMČ č. 5   520    2 
VMČ č. 6 3 135 351 
VMČ č. 7 2 285 264 
Spolu: 9 540  926 
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Väčší rozsah prác pneumotryskom: 
 Kláštorná, Perinova studňa, Hlavná, Párovské háje 

Výhodou uvedenej technológie je, že technologické zariadenie máme k dispozícii, pričom 
potrebné prímesy nie sú dodávateľsky problematické. Uvedená technológia je rýchla, 
menej náročná na pracovníkov, technologicky nenáročná ,  čím sa stáva ekonomicky 
výhodnou.  
Obaľovanou zmesou: 

 Pri Dobrotke, Zelenáka, Tr.A.Hlinku vedľajšia, Akademická. 
Práce vykonávané obaľovanou asfaltovou zmesou sú do značnej miery závislé od 
množstva dodávky materiálu od fi Cesty Nitra, s ktorou v zmysle zákona máme 
uzatvorenú zmluvu. 

 Liate astalty: 
 Liate asfalty sme začali robiť už v zimnom období, nakoľko bol zvýšený výskyt výtlkov 

a nerovností na komunikáciách. Výtlky sme urobili na týchto uliciach: 
 Kúpelná, Mikovíniho, Hviezdoslavová, Žilinská, Hollého, Pražská, Štúrova, Párovská, 

Na vŕšku, Marianská, Škultétyho, Dolnočermánska, Kmeťová, Jurkovičová, Bazovského, 
Výstavná, Paláriková, Železničiarská. 

 Opravy chodníkov liatym asfaltom: 
 Hodžova, Štefánikova, J.Kráľa, Zvolenská, Partizánska. 
 Opravy vpustov a osadzovanie nových po odcudzení: 
 Po odcudzení sme nahrádzali vpusty tvrdenými gumennými a plastovými, čo sa prejavilo 

v ďalšom odcudzovaní. V roku 2006 sme osadili 69 ks na týchto uliciach: 
 Kmeťová, Viničky, Inovecká, Tajovského, Galbavého, Južná, Rázusova, Hattalová, 

Nábrežie mládeže, Vŕšok, 8.mája 
 Iné stavebné práce: 
 - opravy dlažby 373 m2: pešia zóna, Svätoplukovo námestie, Kupecká, Pribinovo  
               námestie, Remeselnícka, Dubíková, Mostná 
 - špárovanie dlažby a obrúb 355 m2: pešia zóna, Svätoplukovo námestie, Kupecká,   
               Pribinovo námestie, Remeselnícka, Dubíková, Mostná. 
 - opravy schodov sme robili na ul.: Skalná, Viničky, Novomeského, Nálepkova. 
 - opravy výbočíska MAD - Štefánikova, Dlhá 
 - opravy murárske - osadzovanie smetných košov, osadenie čakární MAD,   
               vybudovanie nových kanalizačných odvodnení na ul. Stračia, Záhradná. 
 - opravy ulíc vyfrézovanou obal. zmesou: Ratkošova, Šafránova, Poniklecová 
 - práce na výstavbách trhového mestečka - Svätoplukovo námestie, Mikovíniho ul. 
 - zabezpečenie výberu poplatkov na parkovanie počas výstav na parkoviskách AX. 
 
4.  Prevádzka verejných WC (104) 
 

Mestské služby prevádzkovali v roku 2006 nasledovné verejné WC:  
WC Štefánikova ul. – tržnica 
WC Župné námestie 
WC Jesenského ul. – pod hradným kopcom 
WC Cintorínska ul. 
WC Jurkovičova ul. – pri obchod. centre Sandokan. 
WC pojazdné - príves  
 
Verejné WC na Štefánikovej ul. bolo prevádzkované v pracovných dňoch dvojsmenne, 
v sobotu jednosmenne. Verejné WC na Župnom námestí  a  na Jurkovičovej ul. bolo 
prevádzkované v pracovných dňoch a aj v sobotu jednosmenne. Verejné WC na 
Jesenského ul. bolo prevádzkované denne jednosmenne, okrem pondelka, kedy mala 
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obsluha voľno. Verejné WC na Cintorínskej ul. bolo prevádzkované v pracovné dni 
jednosmenne, s rozšírenými otváracími hodinami počas „Pamiatky zosnulých“. 
V roku 2006 bolo taktiež prevádzkované pojazdné WC – príves – pri príležitosti 
kultúrnych akcií „Dni Nitranov“, „Klokočinský jarmok“, „Divadelná Nitra“. 
Poplatky za použitie verejných WC boli nasledovné: 
WC Štefánikova – pisoár 5,- Sk, kabínka 10,- Sk, dôchodcovia a deti do 10 rokov pisoár      
2,- Sk, kabínka 5,- Sk 
Ostatné WC – pisoár 3,- Sk, kabínka 5,- Sk.  
Priemerná mesačná tržba zo všetkých WC bola cca 9180,- Sk. Náklady vynaložené na 
prevádzku a údržbu verejných WC boli v roku 2006 v priemere 182 tis. Sk/mesiac. 
Zvýšenie prevádzkových nákladov bolo vo veľkej miere spôsobené vysokými odpismi 
zrekonštruovaných WC na Župnom námestí a na Jesenského ulici.   

5. Údržba autobusových čakární (105) 
Opravy a údržbu autobusových čakární MHD vykonávali dvaja pracovníci Mestských 
služieb na vozidle Praga V3S – skriňová (pojazdná dielňa). Rok výroby tohto vozidla je 
1954  z dôvodu čoho sú náklady na údržbu, opravy a pohonné hmoty značne vyššie, ako 
pri nových typoch vozidiel. Na území mesta Nitra sa nachádzajú autobusové čakárne plne 
kovové, kovové v kombinácii s laminátom, staršie typy presklených čakární a nové typy 
presklených čakární. Kompletnú údržbu a opravy nových presklených čakární 
zabezpečuje na vlastné náklady firma euro AWK.  
Údržbu ostatných autobusových čakární zabezpečujú Mestské služby, a táto pozostáva 
najmä z opráv kovových častí prístreškov, zasklievania starších typov presklených 
čakární, opráv náterov kovových konštrukcií a odstraňovania nápisov z plôch čakární. Na 
zasklievanie čakární sa z hľadiska bezpečnosti používa bezpečnostné lepené     6 mm 
hrubé sklo, aby pri jeho rozbití nedošlo k roztriešteniu. Cena za osadenie takéhoto skla 
s rozmermi 125x125 cm je 3500,- Sk. Mestské služby v priebehu roku 2006 postupne 
opravili kovové časti a obnovili nátery na autobusových čakárňach v lokalitách: Staré 
mesto, Chrenová, Zobor. Okrem opráv a údržby autobusových čakární v meste Nitra 
vykonávali pracovníci údržby autobusových čakární taktiež opravy kovových súčastí 
vozoviek a chodníkov - zábradlia, zvodidlá, zábrany, opravy označníkov na pešej zóne 
a na Svätoplukovom námestí, opravy lavičiek, opravy informačných tabúľ a panelov pre 
Nitriansky informačný systém a opravy a výmeny malých 60 lit. smetných nádob v meste 
Nitra. Náklady na stredisku údržby autobusových čakární boli v roku 2006 v priemere 89 
tis. Sk/mesiac. 

6. Fontány (106) 
Mestské služby mali v roku 2006 v správe 11 fontán a 4 pitníky, ktoré sa nachádzajú: 
Štefánikova ul. -Mestský úrad, DK Orbis, pešia zóna – 2 pitníky, 1 fontána, Svätoplukovo 
námestie, Štúrova ul. – Krajský súd, Jesenského ul. – kúpalisko, park – žaby, pitník 
Sihoť, mŕtve rameno, Hangocká, ul. J. Kráľa, pitník Pribinovo námestie, Jurkovičova ul. 
– Sandokan. Všetky fontány, s výnimkou fontány na ul. J. Kráľa, boli 
v prevádzke v období od 15. mája do 15. októbra 2006. Fontána na ul. J. Kráľa je 
z technických príčin nefunkčná už dlhšie obdobie, pričom na tejto fontáne došlo 
k zatekaniu vody do elektroinštalácie a osvetlenia, v dôsledku čoho bola znehodnotená 
elektrická inštalácia vo fontáne, s následným nebezpečenstvom úrazu zasiahnutím 
elektrickým prúdom návštevníkov fontány. Náklady na údržbu a opravy fontán boli 
v roku 2006 v priemere 55 tis. Sk/mesiac. 

7. Odchyt túlavých zvierat (107) 
Odchyt túlavých zvierat bol v roku 2006 zabezpečovaný dodávateľsky prostredníctvom 
MVDr. Inštitorisovej, ktorá uvedenú činnosť vykonávala na základe uzatvorenej zmluvy 
v pracovnom i mimopracovnom čase za dodržiavania bezpečnostných a  zoohygienických 
predpisov v spolupráci s Mestskou políciou v Nitre. 
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               rok 2005            rok 2006 
    

- odchytené túlavé psy     235 ks   222 ks   
- odchytené túlavé mačky         8 ks     64 ks 
- odchytený sokol          1 ks       3 ks 
- odchytený holub          3 ks       2 ks 
- odchytená sova          1 ks       1 ks 
- odchytená divá mačka         1 ks       0 ks 
- odchytená divá kačka         0 ks       9 ks 
- odchytení hadi          0 ks       2 ks 
- odchytená hrdlička         0 ks       1 ks 
- odchytená kuna          0 ks       1 ks 
- kŕmne dni zvierat v karanténe  3486 dní            4270 dní 
- zber uhynutých zvierat     102 ks   142 ks 

 
8. Dielne (202) 
 
 Stredisko Dielne opravujú vozidlá jednotlivých prevádzok Mestských služieb. Sú to 

čistenie mesta, zimná služba, miestne komunikácie, cintoríny, správa organizácie, údržba 
autobusových zastávok a čakární.  

 Priebežne sa strojový park obnovuje, ale obnova strojového parku je potrebná v širšom 
rozsahu z toho dôvodu, že na jedno nové vozidlo na stredisku ešte stále pripadá veľký 
počet vozidiel, ktoré by mali byť nahradené novším, modernejším a na úsporu spotreby 
PHM efektívnejším vozidlom. 
Staré vozidlá sú prestárle, opotrebované morálne aj fyzicky, ďaleko po životnosti 
(najčastejší rok výroby 1974 až  1983), silne napadnuté koróziou vzniknutou dobou 
prevádzky ako aj používaním vo vlhkom a slanom prostredí počas prevádzky v zimnom 
období, kedy tieto vozidlá zabezpečujú posypom slaného materiálu zjazdnosť chodníkov 
a komunikácií. Vzniknutý stav vozidiel silne ovplyvňuje prestoje týchto vozidiel 
a nákladovosť na ich opravy, ako aj skutočnosť, že sa jedná o zastaralé vozidlá, ktoré sa 
už nevyrábajú a na ktoré sa už takmer nedajú zohnať náhradné diely. 

 Poruchovosť týchto vozidiel spôsobuje ich časté výpadky, ktoré priemerne možno 
vyčísliť na 8 pracovných dní a za obdobie jedného mesiaca. Pracovníci dielní vykonávajú 
renováciu náhradných dielov, alebo náhradu poškodených náhradných dielov podobnými 
náhradami dielmi, ktoré je potrebné upraviť tak, aby mohli byť použité na opravu. Týmto 
sa neadekvátne zvyšuje nákladovosť opravy, ako aj prestoj vozidla. Zložitejšia situácia 
vzniká pri opravách vozidiel multikar M-24, M-25 a IFA. Jedná sa o vozidlá, ktoré 
pochádzajú z bývalej NDR. Tieto vozidlá sa už nevyrábajú. Originálne diely sú veľmi 
drahé a okrem nedostatku týchto náhradných dielov je dlhá aj ich dodacia lehota, ktorá sa 
pohybuje v časovom rozsahu štyroch až šiestich týždňov od obdržania objednávky 
dodávateľovi. 

 Pokiaľ je možnosť pracovníci dielní nahradzjú poškodené zahradničné náhradné diely 
našimi tuzemskými, ktoré opravia a prispôsobia, čím sa vo veľkej miere znižujú 
technické prestoje a nákladovosť opráv na minimum. 

 Vzhľadom na skutočnosť, že uvedené problémy vo veľkej miere zaťažujú opravárenskú 
činnosť organizácie, treba konštatovať, že je potrebná rozsiahla rekonštrukcia strojového 
parku, predovšetkým je potrebná obnova strojového parku modernejšími vozidlami 
s modernejším spôsobom prípravy spaľovacej zmesi. 
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 Údaje: 
 - priemerný technický prestoj vozidla     -               8 pracovných dní za mesiac 
 - priemerná nákladovosť opráv vozidla  -              80-150 tis. Sk za rok 
 - priemerná dodacia lehota originálnych dielov   -  4 až 6 týždňov 
 - priemerná cena orginálnych dielov       -             15 až 20 tis. Sk 
 - priemerná cena tuzemského dielu         -               3 až 6 tis. Sk   
  
9. Skládka LUPKA (203)  
 Slúžila na uskladnenie stavebného odpadu pre potreby mesta Nitra. Skládka je uzatvorená 

a vykonávame na nej rekultiváciu. V zmysle zákona č.238/91 Z.z. máme povinnosť 
udržiavať skládku po dobu siedmich rokov, počas ktorých máme povinnosť financovať 
rekultiváciu predmetnej skládky. Po uplynutí doby a rekultivácii skládky môžeme 
rekultivovanú skládku odovzdať ďalšiemu užívateľovi. Rok 2006 bol štvrtým rokom od 
nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia rekultivácie skládky LUPKA. 

10. Správa cintorínov (401) 
 V roku 2006 správa cintorínov zabezpečovala údržbu 13-tich cintorínov, Išlo o bežnú 

údržbu t.j. zametanie cintorínskych komunikácií, kosenie, hrabanie pokosenej trávy, 
vyhrabávanie lístia, odhŕňatie snehu, zimný posyp, údržba a oprava oplotenia cintorínov, 
údržba domov smútku, vývoz odpadu, oprava cintorínskych zariadení, údržba strojov 
a náradia. 

 Naša ďalšia činnosť bola v poskytovaní služieb pri vykonávaní pohrebov, poplatkov za 
prenájom hrobov, uzatváranie nájomných zmlúv, poskytovanie informácií, vybavovanie 
sťažností. 

 V priebehu roka sme vybavili 1955 platiacich klientov a 1500 neplatiacich, ktorí si 
uzatvárali len nájomné zmluvy na hrobové miesto. 

 - na zaplatenie prenájmu hrobov sme písomne vyzvali 500 nájomcov, zásielok, ktoré  
               nenašli svojho adresáta - bolo 74 
 - prenájom zaplatilo 1073 nájomcov 
 - vydali sme 267 povolení na práce 
 V roku 2006 bolo 644 pohrebov, z toho bolo 158 kremácií, čo predstavuje 24,5 %. 
 V porovnaní s rokom 2005 je to nárast o  44 kremácií.     
                                                                                  
 Prehľad na jednotlivých cintorínoch: 
   
                                                                Pohreby      Prenájom             Odpad         Povolenie 

         počet           (poč. hrobov)        (tony)       na práce 
           
 Mestský        222       509                    104,45                97 

  Párovský          71                 194                       78,4            50 
  Chrenovský                     70                 132                      68,69                28 
  Cintorín sv.CaM               170                   40                      52,87                64 
  Horné Krškany         20         68           20,97   5 
  Dolné Krškany         24         30                      23,6   5 
  Janíkovce          26                   28                      36,59   4 
       Dražovce          23         40           25,3                   5 
  Mlynárce                            28                    22                      38,57   5 
  Kynek           11         10           10,69                 4 
  Vojenský        4,96 
  Lužianky                                                20,11 fakt. 
  Ivánka                                                                                  24,77 fakt. 
  Štitáre                                                                                  11,31 
  Čermáň                                                                                21,86  
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 Vyviezli sme 570 ton odpadu. 
 Pokosili sme 15 ha cintorínskej plochy opakovane 6 krát. 
 Vo vlastnej réžii sme kosili, nakladali odpad, čistili obradné miestnosti, na vyhrabávanie 

a zametanie sme využili aj ponuku Dlhej cesty Rómov. 
 Pre vykonávanie úplnej údržby cintorínov sme dodávateľsky zabezpečovali: 
opiľovanie stromov, postreky pagaštanov, opravu cintorínskeho rozvodu vody, opravy 
chladiarenského zariadenia, opravy motorových kosačiek, uskladnenie odpadu, opravu 
oplotenia na cintoríne v Dolných Krškanoch, opravu oplotenia a novú vstupnú bránu do 
janíkovského cintorína, dostavbu cintorína sv.Cyrila a Metoda, nový veľkoobjemový 
kontajner, nový cintorínsky program evidencie hrobov a nájomných zmlúv, nové kosačky,  
vybudovanie hrobky na cint. Sv.Cyrila a Metoda na uskladnenie urien bezdomovcov.  
 

11. Zamestnanci 
 Stav zamestnancov k 31.5. 2007       91 
 Priemerný evidenčný stav (fyzicky) k 31.5. 2007     94 
 Priemerný prepočítaný stav        94 
 Fluktuácia: 
 - prijatie            3 
   z toho: na dobu určitú          3 
  - skončenie          10 
              z toho: na dobu určitú                                                                         2 
     dohoda           5 
     odchod do starobného dôchodku        1 
     invalidný dôchodok          2 
     úmrtie           0 
12. Pracovná neschopnosť k 31.5. 2007 
 Počet prípadov pracovnej neschopnosti celkom       6 
 - z toho: pre chorobu           5 
    pracovné úrazy          - 
    nepracovné úrazy          1  
 Počet vymeškaných kalendárnych dní z dôvodu PN celkom            470 
 - z toho: pre chorobu                   459 
    pracovné úrazy        - 
    nepracovné úrazy         11 
 
13. KONTROLNÁ ČINNOSŤ 
 
 V roku  2006 bola kontrolná činnosť vykonávaná v zmysle „Plánu kontrolnej činnosti pre rok 

2006“, pripomienok výborov mestských častí, poslancov mestského zastupiteľstva, porád 
riaditeľa Mestských služieb, občanov mesta a miestnych organizácií. Taktiež v nemalej miere 
boli využité aj skúsenosti z kontrolnej činnosti z predchádzajúcich období. Kontrolná činnosť 
v jednotlivých oblastiach a úsekoch Mestských služieb bola vykonávaná kontrolórom 
organizácie v súčinnosti a príslušnými vedúcimi pracovníkmi jednotlivých úsekov, divízií 
organizácie a technikom BOZP. 

 Hlavná pozornosť kontrolnej činnosti bola zameraná najmä na úsporu pohonných hmôt, 
materiálu všetkého druhu, dodržiavanie právnych predpisov, na kvalitu činnosti organizácie 
a efektívne využívanie pracovnej doby. V prípade zistených nedostatkov boli tieto podľa 
závažnosti buď ihneď odstraňované alebo riešené nápravnými opatreniami, príkazmi riaditeľa, 
zníženej pohyblivej časti mzdy až po rozviazanie pracovného pomeru. Dá sa konštatovať, že 
zvýšeným dôrazom pri odstraňovaní zistených nedostatkov sa zvýšila pracovná disciplína 
a tým aj vlastná produktivita. 
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 V roku 2006 bolo vykonaných celkom 109 kontrolnych akcií, a to najmä v oblasti čistenia 
mesta, stavu komunikácií, cintorínov, dopravy, strážnej služby, funkčnosti fontán, dochádzky, 
požívania alkoholických nápojov, kontroly BOZP, protipožiarnej ochrany, úplnosti a obsahu 
dodávateľských faktúr a verejného obstarávania.  

 V oblasti dodávateľsko-odberateľských vzťahov bolo skontrolovaných cez 530 faktúr a 370 
pokladničných dokladov. Pokladničná hotovosť bola kontrolovaná v zmysle Zákona 431/2002 
Zb. o účtovníctve 4 x. 

    
   

             š t v r ť r o k y  Názov 
      I.      II.      III.      IV. 

       Spolu 

Záznamy a zápisy     15      32      28      32          109 
Úplnosť daň. dokladov    158    129      76    167          530 
Pokladničná hotovosť         1        1         1        1              4 
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Špecifikácia motorových vozidiel 
 
 
Stredisko: Čistenie mesta 
 

Por.č. Druh vozidla Rok výr. Stav ŠPZ Nadstavba Poznámka 
1. T 815 1987 GO cist. NR 428 BK cisterna používa sa 
2. LIAZ 1988  NR 764 BE polievak používa sa 
3. LIAZ 1988 zlomený rámNR 028 CR polievak nepoužíva sa 
4. LIAZ 1990 stredná opr. NR 765 BE polievak používa sa len niekedy
5. MULTIKAR 1982 stredná opr. NR 974 CP 60 l koše keď nie je mult.26 
6. IFA 1981  NR 941 AK zameták používa sa 
7. IFA KM 2301 1983  NR 795 CO zameták používa sa 
 8. SCARAB 1996  NR 026 CR zameták používa sa  
 9. MULTICAR M-26 1996  NR 973 CP 60 l koše používa sa 
10. AVIA 1993 potr.GO NR 097 CN zameták nahradiť novým 
11. SCARAB 2002   zameták používa sa 
12. MULTIKAR FUMO 2002  NR 649 BV 60 l koše 

+univerz. 
používa sa  

13. PRAGA NTS 2001  NR 084 BI zameták 
+ sypač 

používa sa 

14. RENAULT 2003  NR 350 CF univerzál. používa sa  
15. MULTICAR FUMO 2004  NR 617 CH polievak 

univerzál 
používa sa  

16. VW Caddy 1997  NR 273 AD kontr.činn. používa sa 
17. Pojazdné WC 1978 skorodov.   požíva sa len niekedy 

                                    
 
 
 
Stredisko: Zimná služba 
 

1. Š 706 1987  NR 128CR sypač nepoužíva sa 
2. Š 706 1983 GO kab. NR 614 BY vyklapač používa sa 
3. Š 706 1989 GO kab. NR 613 BY syp.-turbo používa sa 
4. Š 706 1989  NR 053 BS sypač používa sa 
5. Š 706 1982  NR 805 CP sypač používa sa 
6. Š 706 1980  NR 307 AJ sypač používa sa 
7. Rozmetadlo RCW3 1994    vyradiť 
8. LADA NIVA 1996  NR 910 BY  vyradiť 
9. PRAGA UV8 1998  NR 089 AP sypač používa sa 
10.  Rozmetadlo RCW 3 2005    používa sa  
11. Malotr. YUKON 2005   sypač-

odhŕň. 
používa sa  
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Stredisko: Dielne 
 

1. T 815 1989 nová korba NR 411 BV vyklapač používa sa 
2. AVIA 1976  NR 955 AM valník používa sa 
3. PV3S 1974  NR 409 BV PAD používa sa 
4. Vysokozdvižný voz. 1975   prevoz mat. používa sa 
5. Citroen Berlingo 2002  NR 037 BZ zásobovanie používa sa 

 
 
 
Stredisko: Miestne komunikácie 

 
Por.č. Druh vozidla  Rok výr.  ŠPZ Nadstavba Poznámka 

1. AVIA 1975  NR 253 BK vyklapač používa sa 
2. AVIA 1977  NR 483 BE vyklapač používa sa 
3. TRAKTOR 1986 opr. spojky NR 779 AC prevoz používa sa 
4. MULTIKAR 1981  NR 523 BE oprava MK používa sa 
5. PV3S 1972  NR 609 BE skriňa používa sa 
6. TRAKTOR 1988  NR 781 AC prevoz používa sa 
7. UN 053 č.1 1980   nakladač používa sa 
8. UN 053 č.2 1982 GO náprava  nakladač používa sa 
9. Príves 1987  NR 641 YB trakt.vlečka používa sa 
10. UNC 1985  408 10 687 stav.práce používa sa 
11. FRÉZA PL 500 1988   oprava MK predať 
12. VIBR.VALEC 1993   oprava MK používa sa 
13. KOMPRESOR 1994   oprava MK používa sa 
14. Fréza WURTGEN 2003   oprava MK používa sa 
15. Multikar 1975  NR 897 CP  používa sa 
16. Príves frézy 2007    používa sa 
17. AVIA 1991  NR 533 BE plošina používa sa 
18.  CITROEN C 15 1996 str.oprava NR 127 CR  používa sa 

 
 
Stredisko: Cintoríny 
 

1. AVIA 1980  NR 427 BK nosič kontaj. používa sa 
3. Š Felícia 1996  NR  912 BY kontrol.čin. používa sa 

 
 
 
Stredisko: čakárne MHD + fontány + verejné WC 
 

1. PRAGA V3S 1954  NR 429 AJ  používa sa 
2. SUZUKI JIMNY 2002  NR 513 BZ  používa sa 
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Stredisko: Správa organizácie 
 

1. VW Bora 2003  NR 745 BZ  používa sa 
2. Babeta (2 ks) 1990    vyradiť 
3. Moped Korado 1997    používa sa 

 
 
 
 
Prehľad počtu pracovníkov zaradených do vykonávaných činností 
 
 
 
Činnosť Ved.pracov. Hospodárka Vodiči-strojníci Robotníci Závozníci 
Čistenie mesta 1 1 9 11 (7 PZ) 4 
Lokálne opravy 1 - 10 + 4   - 1 
Prevádzka ver.WC 1 - -   6 - 
Údržba autob.čak. - - 1   - - 
Fontány - - - zmluva - 
Odchyt túl.zvierat - - - zmluva - 
Parkovisko Orbis  - - - 2 - 
Správa cintorínov 1 2 1 5 - 
Správa organizácie      
- ekonomický úsek 1 3 - - - 
- prevádzkový úsek  2 - - 8 - 
- úsek riaditeľa 3 2  11 - 
spolu 10 8 25 43 5 
 
Z uvedenej tabuľky vyplýva, že z celkového počtu pracovníkov tvorí 18 pracovníkov THP 
a zbytok 73 sú robotníci. 
 
V úseku riaditeľa je uvedený počet 11 robotníkov, ktorí vykonávajú strážnu službu a údržbu 
hodpodárskeho dvora. Z tohoto počtu 4 pracovníci vykonávajú  strážnu službu na cintoríne 
sv.Cyrila a Metoda, nakoľko sú v tomto objekte chladiace boxy pre zomrelých ako aj 
krematórium. Ďalší 4 pracovníci vykonávajú strážnu službu v objekte Mestských služieb, 
Tehelná 3, pričom zabezpečujú ochranu hnuteľného aj nehnuteľného majetku v samotnom 
objekte (sklady, garáže, strojné mechanizmy, stavebný materiál, posypový materiál, inertný 
materiál a pod.). Ďalší dvaja pracovníci zabezpečujú v priebehu roka kosenie a údržbu oboch 
areálov, pričom sú využívaní aj ako náhradníci pri výbere dovoleniek strážnikov, v zimnom 
období vykonávajú obsluhu kotolne.  
 
Súčasný stav prepojenia MsS a MsÚ: 
Kompetenčne MsS podliehajú na MsÚ oddeleniu komunálnych činností a životného prostredia 
(predtým odbor komunálnych činností). Koordináciu majú na starosti dvaja pracovníci. 
Vzhľadom na rozšírenie náplne týchto pracovníkov aj o iné činnosti (MAD, VO, CSS, PA, 
aktivační prac.) časový priestor na koordináciu a metodické riadenie bol obmedzený.  
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NÁVRH  ZEFEKTÍVNENIA  ČINNOSTÍ 
MESTSKÝCH   SLUŽIEB   NITRA  

(MSS) 
 

 
 
1.    ZDÔVODNENIE NÁVRHU: 
 
       a)  Stupne riadenia  

V súčasnej dobe MsS zabezpečujú 11 činností, ktoré sú v organizačnej štruktúre 
začlenené pod výkony 3 úsekov - úsek riaditeľa, úsek ekonomický a úsek prevádzkový, 
ktorý je ďale j členený do štyroch divízií. Tento systém riadenia je trojstupňový. 

  Cieľom zefektívnenia práce je znížiť stupeň riadenia a znížiť počet divízií. 
       b)  Stav pracovníkov 

K dnešnému dńu pracuje 91 pracovníkov, z čoho je 18 pracovníkov THP a 73 
pracovníkov je v kategórii robotník.  
Cieľom zmeny organizačnej štruktúry je zníženie počtu THP pracovníkov a zvýšenie 
počtu robotníkov v náväznosti na rozšírenie činností. 

       c)  Strojové vybavenie 
Mestské služby Nitra vykonávajú schválené činnosti strojným vybavením, ktoré je v 80 
% nevyhovujúce, za zenitom svojej životnosti, silne napadnuté koróziou vzniknutou 
dobou prevádzky a používaním v agresívnom prostredí, cieľom zmeny je obnova 
a zvýšenie počtu strojového parku pre všetky vykonávané činnosti. 

       d)  Kvalifikácia pracovníkov 
Nové moderné technicky vybavené strojové zariadenia sú vyžadujú vyššie kvalifikačné 
stupne vzdelania robotníkov. Cieľom je zvýšenie kvalifikácie formou doškolovania. 

       e) Finančná dotácia 
Zvýšenie počtu strojového vybavenia a následnou zmenou rajonizácie si vyžiada 
navýšenie dotácie. Cieľom zmeny je prepočítať výkony na jednotlivé činnosti a pripraviť 
požiadavky na výšku dotácie.  
 

 
2.     NÁVRH RIEŠENIA: 
  
 a)  Zmena organizačnej štruktúry 

 Zmenou organizačnej štruktúry prejsť na dvojstupňový systém riadenia. Kumuláciou    
 funkcií znížiť počet THP pracovníkov. Spracovať nový organizačný poriadok. 

         b)  Spracovanie nových plánov prác 
     Vypracovať novú rajonizáciu pre výkon všetkých činností. 
     Vypracovať postupnosť výkonu činností. 
     Vypracovať operačný plán zimnej údržby. 
     Úprava pracovnej doby v náväznosti na výkon špeciálnych činností. 
 c)   Obnova strojového parku  
 Na základe zhodnotenia technického stavu spracovať návrh na vyradenie nepoužitej 

techniky resp. odpredaj mechanizmov za šrotovú cenu. Spracovať návrh pre obnovu 
strojového parku pre všetky činnosti. 

         d)  Kapitálový transfer 
 Pre obnovu strojového parku poskytnúť kapitálový transfer z rozpočtu mesta. Možnosť 

použitia lízingovej splátky resp. bankového úveru alebo z euro fondov. 
 
 



 
 
 
         e)  Zvýšenie dodácie 
 Zmenou organizačnej štruktúry a navýšením ďalších činností zabezpečiť zvýšenie 

dotácie pre Mestské služby Nitra. 
          f) Zvyšovanie kvalifikácie 
    Nákupom novej dokonalejšej techniky zabezpečiť zvyšovanie kvalifikácie 

obsluhujúcich pracovníkov formou odborného doškolovania u výrobcov, dodávateľov 
alebo užívateľov. 

          g) Posilnenie mzdového fondu 
 Zvyšovať mzdový fond pre:  
               - zvyšovnie kvalifikácie pracovníkov. 
 - univerzálnych pracovníkov ovládajúcich viacero druhov strojovej techniky. 
 - zvýšenie počtu a úrovne pracovníkov zabezpečujúcich manuálne výkony       
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Nitre dňa 30.5. 2007      Ing. Štefan Forro 
          riaditeľ organizácie 
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NÁVRH NA ZVÝŠENIE FUNKČNÉHO PREPOJENIA NA  
MESTSKÝ ÚRAD NITRA 

 
 
 

Pre dokonalejšie poznanie výkonov činností a prenos potrieb výkonov Mestského úradu na 
organizáciu Mestské služby Nitra navrhujeme: 
 
 
1. Účasť určeného pracovníka MsS v klientskom centre Mestského úradu každý utorok v týždni. 

Okamžitý prenos požiadaviek na riešenie. 
 
2. Účasť riaditeľa alebo ním povereného zástupcu na porade vedúceho oddelenia KČ a ŽP, 

najmenej 1 x za 14 dní. 
 
3. Účasť riaditeľa alebo ním povereného zástupcu na porade vedenia MsÚ v Nitre 1 x v mesiaci 

podľa určenia termínu prednostom. 
 
4. Účasť riaditeľa v komisiách MsZ a VMČ na základe pozvania ich predsedov. 
 
5. Úzka spolupráca s ostatnými oddeleniami MsÚ. 
 
6. Náplňove vyčleniť pracovníkov MsÚ zvlášť pre oblasť MsS. 



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

Nitra 06.06.2007  
    

 Číslo materiálu: 270/07 
 
 
Mestskému zastupiteľstvu 
Nitre 
 
 
k bodu: Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry Adele Gáborovej 

 za vynikajúcu umeleckú činnosť a podporu mladých tvorcov 
  
 

 
 
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 udelenie Ceny mesta Nitry 
       Adele Gáborovej 

za vynikajúcu umeleckú činnosť 
a podporu mladých tvorcov 
u d e ľ u j e  

Spracovali:      Cenu mesta Nitry 
Dagmar Bojdová     Adele Gáborovej 
vedúca oddelenia kultúry a športu         za vynikajúcu umeleckú činnosť 
Ján Greššo      a podporu mladých tvorcov 
riaditeľ DAB v Nitre     u k l a d á 
       oddeleniu kultúry a športu MsÚ v Nitre 
  zabezpečiť akt udelenia Ceny mesta Nitry 
Napísala:      na slávnostnom zasadnutí MZ 
Ľudmila Bratová         
referentka oddelenia         
kultúry a športu      
         
Prizvať:       
 
            
        ............................................ 
           podpis predkladateľa 

 
 
 
 

 



 
Návrh 

       na udelenie Ceny  mesta Nitry  Adele Gáborovej  
za vynikajúcu umeleckú činnosť a podporu mladých tvorcov 
 
 
 

Dátum a miesto narodenia: 2. marec 1940 Brekov, okr. Humenné 
Povolanie: herečka  
Štátna príslušnosť: SR 
Bydlisko: Nitra, Štúrova 21 
 
 

Adela Gáborová - jedna z najvýraznejších osobností nitrianskeho aj slovenského 
divadelníctva. Herečka mnohých tvárí, dramatických premien, entuziazmu a nadšenia v práci, 
vysokej profesionality a nasadenia. Herečka nezameniteľná svojím štýlom a hereckým 
výrazom. Žena s jasným občianskym postojom. Umelec s etickým nábojom výnimočnosti 
a ľudskej spolupatričnosti.; s angažovanosťou v mnohých aktivitách; s cítením, 
humanistickou službou verejnosti v tom najširšom slova zmysle. 
Adela Gáborová – špičková značka mesta Nitra a jeho divadla. 
Divadla Andreja Bagara, ktorému je verná vyše 45 rokov. 

Narodila sa v Brekove, v malej dedinke v okrese Humenné. Svoje detstvo prežila 
v Košiciach. Po absolvovaní herectva na VŠMU v Bratislave (v roku 1961) sa stala členkou 
DAB v Nitre.  Už na začiatku svojho pôsobenia sa vyhraňovala ako výrazná charakterová 
herečka. Upútala schopnosťou analyzovať postavu a dať jej psychologickú presvedčivosť 
a zdôvodnenosť. Spomeňme: Anti (Antigona a tí druhí), Lidočka (Krečinskij sa žení), Mercy 
Lewisová (Skúška ohňom), Dorotka (Strakonický gajdoš), Jana (Líšky, dobrú noc!), Alma 
(Leto a dym). Jej doménou sa stali zložité, nejednoznačné charaktery plné dynamizmu 
s prídychom tragiky a melanchólie. Psychologicky presvedčivé charakterizácie stavia na 
logike vnútorného sveta postavy, ktorú spája s prehľadnou kresbou vonkajších výrazových 
znakov a s ujasnenosťou vzťahov: Ema Bovaryová (Pani Bovaryová), Zuzka (Statky-zmätky), 
Oľga (Vpád), Angelika (Pani úsvitu), Tereza (Škvrny na slnku), Katarína (Ostrovského 
Búrka), Komisárka (Optimistická tragédia), Jelena (Deti slnka), Soňa (Aristokrati), Anna 
(Anna Christie), Marika (Kým kohút nezaspieva). Od hereckých kreáciách, v ktorých spája 
lyriku s dramatizmom sa vyhraňovala do náročných úloh a stala sa jednou z opôr nitrianskeho 
divadla. Margaret (Margaret zo zámku), Faidra (Faidra), Kapuletová (Romeo a Júlia), Slúžka 
(Dom Bernardy Alby), Vilma (Šikuliáda), Mária Stuartová (Mária Stuartová), Arkadina 
(Čajka), Martia Andronica (Titus Andronicus), Herodias (Herodes a Herodias), Kristína 
(Smútok pristane Elektre). V nich odkrýva svoju neobyčajnú hereckú tvárnosť a schopnosť 
modelovať postavu z pradiva jemne navrstvených, hlboko prežitých detailov, presne 
postihujúcich rozpornosť zložitých charakterov. Spontánne herectvo preukázala aj 
v komediálnych úlohách: Ketty (Luhárka), Rosaura (Prefíkaná vdova), Zitka (Pozor na 
anjelov), Tognina (Impresário zo Smyrny). 
Adela Gáborová sa stala prvou dámou slovenskej monodrámy. Jej a Gonczova Dnešná Medea 
obišla nejeden domáci aj zahraničný festival. Talinsky Mittelfest v Cividalle del Friulli, 
hosťovania v Čechách, Maďarsku, Nemecku, či Rumunsku. Ale aj 3x Bunin, moje najmilšie,  
duševná záležitosť. 
Adela Gáborová vždy stála v divadle pri vzniku niečo nového, alternatívneho, neobjaveného, 
novátorského. Spoločne s kolegami a režisérom Jozefom Bednárikom zakladala Divadlo pod  



            2/ 
 
 
 
hradom (inscenácie Dve duše či Tristan, rašomón); bola pri vzniku v Divadle ZDVIH (Matka 
v Pytačkách – Medveďovi, v cool dráme Tvár v ohni).    

Adela Gáborová pravidelne spolupracuje ako režisérka, herečka aj pedagogička 
s ochotníckymi a amatérskymi súbormi „Kolpingova spoločnosť Bošany“ Láska je silnejšia, 
Slávik a ruža, O rybárovi; s poslucháčmi teologickej fakulty Jozef a my, Hra o Gorazdovi ; 
s telesne či sluchovo postihnutými (Spolok nepočujúcich Effeta – od Márnotratného syna po 
Dávid a Goliáš). 
Adela Gáborová vyučuje ako pedagóg na Činohernej a bábkarskej fakulte VŠMU 
v Bratislave, na Univerzite Konštantína Filozofa  v Nitre, Teologickej fakulte v Nitre. 
Adela Gáborová je predsedníčkou Združenia divadelníkov na Slovensku; je aj aktívnou 
členka asociácie Divadelná Nitra – hlavného organizátora tohto významného medzinárodného 
divadelného festivalu v Nitre. Je pravidelnou účastníčkou, organizátorkou (a aj vynikajúcou 
recitátorkou) na česko – slovenskom festivale Poděbradských dní poézie v Čechách.  

V 90. rokoch a dnes Adela Gáborová zužitkováva svoje herecké skúsenosti 
a majstrovstvo. V dramatických, komediálnych aj muzikálových polohách. Na čele týchto 
postáv stojí Lady Macbet v Shakespearovom Macbethovi (s Mariánom Labudom ako 
Macbethom a v réžii Vladimíra Morávka). Za túto grand rolu je Adela Gáborová odmenená 
DOSKOU za Najlepší ženský herecký výkon (rok 1999) a kritika ju oceňuje tak v Bratislave, 
Budapešti a Prahe (na doskách Národných divadiel), ale aj na festivaloch v Brne, Prahe, na 
Shakespearovskom festivale v poľskom Gdaňsku či v Bath vo Veľkej Británii. Britskí 
prestížni kritici píšu o nevídanom hereckom koncerte Adely Gáborovej a o jej „vskutku 
novom pohľade“ na postavu veľkej dramatickej šírky a hĺbky. Pridajme postavu Polónia 
v Shakespearovom Hamletovi v réžii Róberta Alfoldiho (uvedená na slávnom festivale 
BITEF), Vrátničku v Hre snov v interpretácii litovského režiséra Gintarasa Varnasa, či Dámu 
alebo Babičku v Pitínskeho inscenáciách Večera nad mestom a Mariša. Bola aj skvelou 
Polinou a jednou z Anfus v netradičných interpretáciách Čechovových hier Čajka a Tri sestry 
v réžii Svetozára Sprušanského. Stretnutie herečky so synom režisérom Petrom Gáborom na 
doskách nitrianskeho divadla prinieslo zážitok v kultovej postave Erži Orbánovej v Mačacej 
hre a naposledy v postave Zilly (Búrlivé výšiny). Gáborovej komediálny talent sme mohli 
vidieť v postavách: Rockefelerová (Vietor v korunách Sasafrasu), Smrtka (Perinbaba), 
Šnitlíková (Povraz s jedným koncom), pani Tótová (Tótovci). Muzikálovú polymúzickosť 
diváci oceňovali v projektoch Pacho sa vracia, Báthoryčka (Darvulia), Fidlikant na streche 
(Jenta), Grék Zorba (Despa), Adam Šangala (Pohánková); či naposledy v muzikále 
Divotvorný hrniec (Jekaterina). 
 

Adela Gáborová je herečka filmu, televízie aj rozhlasu. Spomeňme len TV inscenácie 
a filmy: Zbožňovaná, Vinník bez viny, Dievčatko z predmestia, V tomto meste, v tejto chvíli, 
Vyhnanci; Čenkovej deti, Jedenáste prikázanie, Nevera po slovensky, Sedím na konári a je mi 
dobre.  
V rozhlasovej tvorbe sa venuje hereckej tvorbe v rozhlasových hrách pre deti aj pre 
dospelých. Z tých posledných a najvýznamnejších spomeňme monodrámu Cézar a Drana. 
 

V minulom roku bola pani Adela Gáborová poctená Najvyšším štátnym 
vyznamenaním Pribinov kríž II. stupňa.    
 
 



 
Dôvodová správa 
 
 
 

Návrh na udelenie Ceny  mesta Nitry Adele Gáborovej predkladá primátor mesta Nitry na 
základe návrhu Komisie MZ v Nitre pre kultúru  a v súlade so všeobecne záväzným 
nariadením č. 1/1998 o udeľovaní ocenení mesta Nitry v znení neskorších zmien a dodatkov. 

Podaným návrhom sa v zmysle čl.5, ods.1 všeobecne záväzného nariadenia č.1/1998 
o udeľovaní ocenení mesta Nitry v znení neskorších zmien a dodatkov sa zaoberala na svojom 
rokovaní dňa 29. mája 2007 Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre kultúru a svojím 
uznesením č. 35/2007-KpK odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre  udeliť Cenu mesta 
Nitry  Adele Gáborovej za vynikajúcu umeleckú činnosť a podporu mladých tvorcov. 
  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

                                                                                                    V Nitre 16.5.2007 

                                                                                                     Číslo materiálu: 189/07 
 
Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre  
 
 
K bodu : Informatívna správa o stave spolupráce medzi partnerskými mestami 
 
Predkladá:                                                               Návrh na uznesenie:                
Ľubomír Martinka       Mestské zastupiteľstvo  
prednosta Mestského       v Nitre 
úradu v Nitre         
              p r e r o k o v a l o   
 
                   Informatívnu správu o stave              
                                                    spolupráce medzi  
Spracovala:        partnerskými mestami 
Mgr.Zuzana Kanásová 
Poverená vedením odd.     b e r i e   n a  v e d o m i e 
CR a propagácie mesta  
a NISYS       Informatívnu správu 
        o stave spolupráce 
        medzi partnerskými mestami. 
 
Napísala: 
Ing.Katarína Macúchová 
Referent pre partnerskú 
spoluprácu 
 
 
 
Prizvať:  - 
 
 
 
 
 
 
 
        .......................................... 
          podpis predkladateľa



Dôvodová správa 
 
Informatívna správa o stave spolupráce medzi partnerskými mestami je predkladaná na 
základe uznesenia č.237/1997-MR  Mestskej rady v Nitre zo dňa 24.4.2007 
 
Mesto Nitra udržiava partnerskú spoluprácu s deviatimi partnerskými mestami na základe 
oficiálnych zmlúv a dokumentov ktoré slúžia na podporu výmeny informácií na rôznych 
úrovniach (vzdelávanie, kultúra, šport, problematika mládeže a iné).  
Program partnerských miest pomáha obyvateľom priamo byť zainteresovaný 
v medzinárodných vzťahoch cez výmeny, z ktorých získava každý zainteresovaný. Umožňuje 
kultúrne výmeny, výmeny skúseností ideí, rozvoj priateľstva, lepšie porozumenie vlastnej 
spoločnosti, ekonomický a spoločenský rast. 
 
Kroměříž, ČR –  1972 
Gosford, Austrália  –1989 
Zielona Gora, Poľsko –1992 
Naperville, USA –1993 
Zoetermeer, Holandsko –1994 
České Budějovice, ČR - 1994 
Osijek, Chorvátsko – 1997 
Báčsky Petrovec, Srbsko – 1998 
Spišská Nová Ves, Slovensko – 1999 
 
Z dôvodu neplnenia účelu zmluvy, neporovnateľných podmienok samosprávy jednotlivých 
miest, jazykovej bariéry a následného odporučenia Mestskej rady v Nitre zo dňa 7.6.2005 bol 
zaslaný oficiálny list o ukončení formálnej partnerskej spolupráce partnerským mestám 
Jinotega (Nikaragua), Eretria (Grécko), Sumy (Ukrajina), v ktorom boli uvedené dôvody 
a termín nášho odstúpenia od zmluvy k 1.1.2006.  
 
 
Spolupráca s partnerskými mestami predstavuje výmenu skúseností, porovnávanie podmienok 
v jednotlivých mestách a spoločné hľadanie najlepších riešení, ktoré často vedú k vzniku 
inovačných riešení. Európska komisia považuje partnerstvo za dôležitý nástroj podpory 
rozvoja miest a posilnenia ich postavenia ako miesta sociálnej a kultúrnej integrácie. 
V posledných rokoch sa mesto Nitra zapojilo do projektov Európskej komisie v rámci 
spolupráce Nitry a partnerských miest, ktoré patria do členských krajín EU (České 
Budějovice, Kroměříž, Zielona Gora, Zoetermeer).  
 
Na základe podpísaných zmlúv a dohovorov z rokovaní sa uskutočňujú vzájomné oficiálne 
návštevy predstaviteľov miest, rôzne projekty, recipročné výmeny v oblastiach cestovného 
ruchu, školstva, kultúry, umenia, športu ako i výmeny pôsobiacich v rôznych oblastiach 
spoločenského života v Nitre a partnerských mestách. Spolupráca s partnerskými mestami sa 
rozvíja taktiež formou odborných workshopov, seminárov a konferencií.  
 
Oficiálne návštevy predstaviteľov partnerských miest, na základe pozvania primátora mesta 
Nitry, zahŕňajú návštevy počas mestských slávností Nitra, milá Nitra, Dní českej kultúry 
v Nitre. Oficiálna návšteva predstaviteľov Naperville a Gosford v Nitre sa uskutoční po 
odsúhlasení oboch strán, nakoľko sa jedná o veľké vzdialenosti.  
 
Oficiálne návštevy predstaviteľov mesta Nitra v partnerských mestách sa uskutočňujú na 
základe oficiálnych pozvaní z partnerských miest nasledovne:  
 



Báčsky Petrovec – august, České Budějovice – február, Kroměříž – jún, Osijek  - jún, Spišská 
Nová Ves – júl, Zielona Gora – september , Zoetermeer – október, Naperville, Gosford – 
tento rok sa oficiálna návšteva do týchto miest neplánuje. 
 
V roku 2007 pripravujeme medzinárodnú konferenciu s workshopom za účasti partnerských 
miest z Českej republiky, Poľska, Holandska. Realizácia projektu je naplánovaná na október 
2007 a závisí od úspešnosti predloženého projektu a následného schválenia finančných 
prostriedkov z európskeho programu Town-twinning. Témou tohto projektu bude hľadanie 
a vytváranie možností spolupráce s partnerskými mestami v oblastiach rozvoja cestovného 
ruchu miest so zameraním na pozitívnu motiváciu občanov k CR a regionálnu výchovu.  
 
Na záver roka pripravujeme vydanie informačnej publikácie o aktuálnych partnerských 
mestách.  
 



OFICIÁLNE PARTNERSKÉ MESTÁ NITRY:  
 
Kroměříž - Česká republika 
Starosta: p. Miloš Malý  od 30.10.2006  
 
Kontakty od roku 1966 
Prvá družobná dohoda o vzájomnej spolupráci medzi MsNV v Nitre a MsNV v Kroměříži, 
podpísaná v roku 1.decembra 1972. 
 
Dohoda medzi mesta Nitra a Kroměříž, podpísaná  25. septembra 2003na dobu neurčitú. 
Petr Dvořáček, starosta mesta Kroměříž a Ferdinand Vítek, primátor mesta Nitra 
Predmet zmluvy:  
Vzájomná spolupráca občanov, slúžiaca k výmene skúseností v oblasti vedy, kultúry, 
školstva, cestovného ruchu ako aj nadväzovaniu hospodárskych kontaktov medzi 
podnikateľmi oboch miest, vedúca k vzájomnému poznávaniu tradícií a kultúrneho bohatstva 
oboch národov predovšetkým účasťou mladej generácie pri budovaní spoločnej Európy.  
 
- Spolupráca je veľmi aktívna. 
- Pravidelné oficiálne návštevy predstaviteľov miest – Dni UNESCO v Kroměříži, Nitra milá 
Nitra Dni českej kultúry v Nitre  
- Aktívna účasť na realizovaných projektoch, odborných konferenciách v oblasti partnerskej 
spolupráce, cestovného ruchu, kultúry, športových podujatí, životného prostredia a 
mimovládnych organizácií.  
- výmena skúseností pracovníkov mestských úradov a poslancov MZ oboch miest.  
- Zapojenie do medzinárodných seminárov a projektov financovaných Európskou úniou 
- realizované projekty: 
- Recipročný projekt spoločnej propagácie na výstavách CR  doma i v zahraničí 
- Recipročný projekt výmeny skúseností mestských polícií 
- Projekt spolupráce materských škôl Ahoj Kamarát 
- Projekt pre základné školy „Nitra, moje mesto“ resp. Kliče od města s rozšírením na  
poznávanie partnerských miest  
- Projekt spolupráce pri tvorbe stratégie a marketingu v oblasti CR miest Nitra a Kroměŕíž 
a spolupráca medzi strednými a vysokými školami v tejto oblasti  
- Projekt spolupráce miestnych novín a časopisov – zasielanie príspevkov 
- poradenstvo pre informačné centrum v Kroměříž 
 
Plánované akcie na rok 2007 
 

- spoločná propagácia CR na výstavách (január) 
- účasť NR na konferencii o dobrovoľníctve (máj) 
- projekt materských škôl Ahoj kamarát, konferencia pedagógov v Nitre (apríl, 

október) 
- oficiálna delegácia Metskej rady Nitra v Kroměříži (jún) 
- oficiálna delegácia Kroměŕíža na mestských slávn. Nitra, milá Nitra (júl) 
- oficiálna delegácia Kroměŕíža Dňoch českej kultúry v Nitre (október) 
- Dni Nitry v Kroměříži – účasť nitrianskych umelcov (jún)  
- Nitrianske kultúrne leto – účasť kroměŕížskych umelcov (júl, august) 
- Recipročný projekt Nitra moje mesto resp. Kĺúče od mesta (jún, november) 
- Výtvarné setkáni v Kroměříži (júl)  
- Dni českej kultúry v Nitre (október) 
- Projekt spolupráce MsP Nitra a Kroměříž (máj alebo október) 
- Pracovná návšteva odd. Komunálnych činností (podľa dohody) 



Gosford - Austrália 
Primátor:  p. Laurie Maher od 1.4.2005 
 
Kontakty od roku 1987 
Prehlásenie o nadviazaní družobných stykov medzi mestami Nitra a Gosford, podpísaná           
10. septembra 1988  
Patricia Lesley Harrison, primátor mesta Gosford a Štefan Kochanský, primátor mesta Nitra 
 
Dohoda o spolupráci, podpísaná 30.júna 1989, na dobu neurčitú. 
Paul Alexander Mc. Lean, senátor Gosfordu a Štefan Kochanský, primátor mesta Nitra 
Predmet zmluvy:  
Napomáhanie k nadväzovaniu výmenných akcií v oblasti sociálnej, kultúrnej a športovej. 
Príprava a organizovanie výstavy informačných materiálov. 
Napomáhanie pri nadväzovaní kontaktov medzi mestskými organizáciami. 
 
Vykonávacia dohoda medzi partnerskými mestami, podpísaná 22.5.2002 
Rober Bell, primátor mesta Gosford a Jozef Prokeš, primátor mesta Nitry 
Predmet zmluvy:  
rozšírenie v týchto oblastiach: 
- kultúrno-umeleckej tvorby (divadlo, výtvarné umenie, kult. - umelecké podujatia) 
- mimovládnych organizácií 
- športových výmenných podujatí 
- výmeny informácií a propagačných materiálov 
- spolupráca medzi zastupiteľskými orgánmi. 
 
 - Spolupráca je napriek veľkej vzdialenosti aktívna. 
- Po dlhoročnej pauze opätovné nadviazania kontaktov, návšteva oficiálnych predstaviteľov 
mesta Gosford v Nitre v roku 2002.  
- Realizácia recipročných projektov v oblasti kultúry (divadlo, hudobné telesá). 
- projekt umeleckých škôl Nitry a Gosfordu 
- vystúpenia na kultúrno - spoločenských podujatiach  
- výstavy umeleckých diel  
 
Plánované akcie na rok 2007 
- Oficiálna návšteva predstaviteľov Gosfordu (máj presun na september) 
- Výstava Stephana Coplanda v Synagóge (máj) 
- Recipročný projekt medzi umeleckými školami (apríl presun do 2.polroku) 
 
 
 
 



Zielona Gora - Poľsko 
Primátor:  p. Janusz Kubicki od 27.11.2006 
 
Kontakty od roku 1987 
Dohoda o družobnej spolupráci medzi mestami Zielona Gora a Nitra na  roky 1989-1990, 
podpísaná 16.12.1988. 
Dohoda o spolupráci medzi mestami Nitra a Zielona Gora, podpísaná 18.9.1992, s  
platnosťou do konca roku 2001.  
Roman Doganowski, primátor mesta Zielona Gora a Silvester Štefanka, primátor mesta Nitra 
 
Zmluva o spolupráci medzi mestom Zielona Gora a mestom Nitra, podpísaná 11. septembra 
2004 na dobu neurčitú. 
Bozena Ronowicz, primátorka mesta Zielona Gora a Ferdinand Vítek, primátor mesta Nitra (v 
zastúpení p. Miloš Dovičovič)  
Predmet zmluvy:  
Podporovanie kontaktov medzi obyvateľmi miest, pokračovanie v stretnutiach na báze 
samosprávy, výmeny informácií a skúseností týkajúcich sa rozvoja oboch miest 
Prehlbovanie spolupráce v oblasti architektúry, ochrany pamiatok, ochrany a formovania ŽP, 
zdravotníckej a sociálnej starostlivosti a tiež vo vzdelávaní. 
Vzájomné obohacovanie kultúrneho života a to výmenou profesionálnych umelcov a 
amatérskych kultúrnych a folklórnych krúžkov, odborníkov v oblasti múzejníctva, a tiež 
formou usporiadania výstav. 
 
- Spolupráca pokračuje aktívne. 
- pravidelné oficiálne návštevy predstaviteľov miest – Dni vinobrania v Zielonej Gore, Nitra 
milá Nitra  
- Aktívna účasť na realizovaných projektoch, odborných konferenciách v oblasti partnerskej 
spolupráce, cestovného ruchu, kultúry, športových podujatí, životného prostredia a 
mimovládnych organizácií.  
- výmena skúseností pracovníkov mestských úradov oboch miest  
- Zapojenie do medzinárodných projektov, konferencií a seminárov financovaných Európskou 
úniou. 
- Recipročný projekt spoločnej propagácie na výstavách CR  doma i v zahraničí 
- Projekt tvorivých dielní mládeže s mentálnym postihnutím  
- Projekt spolupráce pri budovaní mestského informačného centra v Zielonej Gore   
 
Plánované akcie na rok 2007 
 

- spoločná propagácia CR na výstavách (január) 
- projekt programu Mládež – špeciálna škola  (máj) 
- oficiálna návšteva predstaviteľov Zielonej Gory na mestských slávnostiach Nitra, 

milá Nitra (júl) 
- Nitrianske kultúrne leto – účasť zielonogorských umelcov (júl, august) 
- oficiálna návšteva predstaviteľov Nitry v Zielonej Gory – winobranie 

(september) 
- účasť nitrianskych umelcov na Winobraní (September) 

 
 
 



Naperville - USA 
Primátor: p. George Pradel od r. 1998 
 
Kontakty od roku 1991 
Protokol o vzájomnej spolupráci medzi mestami Naperville a Nitra, podpísaná 17.11.1993, 
na dobu neurčitú. 
Samuel T. Macrane, primátor mesta Naperville a Silvester Štefanka, primátor mesta Nitra. 
 
Predmet zmluvy: 
Spolupráca v oblasti vedy, ekonómie a kultúry. Vytvorenie priamych kontaktov  medzi 
podnikmi a vedeckými inštitúciami za účelom organizovania návštev a výmeny delegácií. 
Postupné kroky pre realizáciu priateľskej činnosti v oblasti kultúrnych výmen, umenia, športu, 
zdravotníctva, cirkvi atď.  
 
- Spolupráca je veľmi aktívna. 
- Oficiálne návštevy predstaviteľov miest (10. výročie spolupráce–Naperville - november 
2003, 175. výročie založenia mesta Naperville-jún 2006).  
- V roku 2000 bol založený neoficiálny Klub priateľov Napervillu, ktorého členovia sa 
aktívne zapájajú do partnerskej spolupráce a spolupracujú pri koordinácii tejto činnosti s 
mestom. 
 
- Realizované projekty:  
- Poskytovanie štipendia pre študentov nitrianskych univerzít 
- Podpora Baseballového klubu v Nitre a pomoc pri budovaní ihriska 
- Spoločný projekt s UKF Nitra pri vzdelávaní odborníkov v sociálnej oblasti  
- Projekt prevencie kriminality mladých ľudí medzi políciou v Naperville a Mestskou 

políciou v Nitre   
- Dielčie projekty medzi organizáciami a inštitúciami obidvoch miest (Rotary Club, 

evanjelická cirkev, Ústav aplikovanej psychológie, Fakultná nemocnica) 
- realizácia výstav umelcov  
     
Plánované akcie na rok 2007 
 

- návšteva Sister City Commission v Nitre (marec,resp.  jún) 
- pokračovanie projektu spolupráce s UKF v sociálnej oblasti (september alebo 

október) 
- oficiálna návšteva predstaviteľov Naperville v Nitre (jún resp. júl) 

(na mestských slávn. Nitra, milá Nitra) 
 

 
 
 



Zoetermeer - Holandsko 
Primátor:  p. Jan Waaijer od 1.2.2004  
 
Kontakty od roku 1993 
Predbežná dohoda o spolupráci, podpísaná 28.1.1994 
Erris Oskam, vice-primátor mesta Zoetermeer a Silvester Štefanka, primátor mesta Nitra 
Dohoda o partnerskej spolupráci, podpísaná 30.6.1994,  na dobu neurčitú 
Dr. L. van Leeuwen, primátor mesta Zoetermeer a Silvester Štefanka, primátor mesta Nitra 
 
Predmet zmluvy: 
Spolupráca v oblasti školstva, výmenné stáže a pobyty študentov a učiteľov, spolupráca medzi 
knižnicami, podpora enviromentálnych iniciatív a programov v Nitre. Nadviazanie trvalých 
ekumenických kontaktov rôznych cirkví, ďalej kontaktov medzi športovými organizáciami, 
mimovládnymi organizáciami, polície, organizovanie výmenných programov. Spolupráca v 
oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Výmena kultúrnych programov. 
Pomoc pri nadväzovaní stykov medzi priemyselnými a obchodnými organizáciami, 
poradenské a informačné služby v oblasti CR. 
 
Dohoda o pláne cyklotrasy pre mesto Nitra, podpísaná 21.3.2000 
Gemma Smid-Marsman, viceprimátorka mesta Zoetermeer a Jozef Prokeš, primátor mesta 
Nitra 
 
- Spolupráca je veľmi aktívna 
- Pravidelné návštevy predstaviteľov miest (v roku 2006 v Nitre, v roku 2007 Zoetermeer) 
- Zapojenie do medzinárodných seminárov a projektov financovaných Európskou úniou. 
- Možnosti získavania know-how a poradenskej činnosti pri  príprave a koordinovaná 
projektov  
- Projekt spolupráce pri tvorbe a spracovaní strategického plánu rozvoja CR a tvorbe 
marketingu CR mesta  
-  Projekt spolupráce pri príprave projektu Európskeho hlavného mesta kultúry 2013.  
- Aktívna realizácia dielčich projektov:  
- stredné školy – recipročné výmenné stáže, prax holandských študentov v nitrianskych 

firmách 
- tréningové sústredenia mladých hádzanárov  
- špeciálna škola pre postihnuté deti,  
- združenie sluchovo-postihnutej mládeže EFFETA, 
- spolupráca medzi políciou v Zoetermeer a Mestskou políciou v Nitre 
 
Plánované akcie na rok 2007 
 

- projekt Dialogy – výmena umenia – dve časti (február, október) 
- pracovná návšteva v Zoetermeeri v rámci spolupráce pri projekte ECC 2013 

(marec, zrušené) 
- letné sústredenie mladých holandských hádzanárov v Nitre (máj) 
- projekt Charita, Stedelijk College a Strednej poľn.školy  (jún resp. september) 
- oficiálna návšteva predstaviteľov Nitry v Zoetermeeri (október) 
- výstava Marjon Kan v Nitre (október-november) 
- pracovná návšteva odd. ŽP, sociálnych služieb Nitra v Zoetermeeri (podľa 

dohody) 
 
 



České Budějovice -Česká republika 
Primátor:  p. Juraj Thoma od 2.11.2006 
 
Kontakty od roku 1944 
Dohoda o spolupráci miest České Budějovice a Nitra, podpísaná 7.5.1994, na dobu neurčitú 
Jaromír Talíř, primátor mesta České Budějovice a Silvester Štefanka, primátor mesta Nitra 
Predmet zmluvy: 
Podporovanie kontaktov, spolupráce a stretnutí predovšetkým v oblasti umenia, kultúry (napr. 
divadlo, hudba, knižnice múzeá a galérie), vedy a vzdelávania (VŠ, SŠ, ZŠ), cirkví, 
oznamovacích prostriedkov, pamiatkovej ochrany, výstavby miest a bytovej problematiky, 
ochrany ŽP, hospodárstva (priemysel, obchod, podnikanie), výstavníctva, zdravotníctva            
a sociálnej činnosti, turistiky, športu atď. 
 
- Spolupráca je aktívna. 
- Pravidelné oficiálne návštevy predstaviteľov miest (Dni slovenskej kultúry v Českých 
Budějoviciach, Nitra, milá Nitra, Dni českej kultúry v Nitre) 
- Aktívna účasť na realizovaných projektoch, odborných konferenciách v oblasti partnerskej 
spolupráce, cestovného ruchu, kultúry, športových podujatí, životného prostredia a 
mimovládnych organizácií.  
- výmena skúseností pracovníkov mestských úradov a poslancov MZ oboch miest.  
- Účasť na projektoch, pri ktorých sú získavané financie z Európskej únie. 
- Recipročný projekt spoločnej propagácie na výstavách CR  doma i v zahraničí 
- aktívna spolupráca univerzít oboch miest 
 
Plánované akcie na rok 2007 
 

- spoločná propagácia CR na výstavách (január) 
- účasť Nitry na Dňoch slovenskej kultúry v ČB (február) 
- návšteva predstaviteľov Nitry na Radničnom plese v ČB (február) 
- oficiálna návšteva Č. Budějovíc na mestských slávn. Nitra, milá Nitra (júl)  
- Nitrianske kultúrne leto – účasť českobudějovických umelcov (júl, august) 
- oficiálna delegácia Českých Budějovíc na Dňoch českej kultúry v Nitre (október) 
- Dni českej kultúry v Nitre - účasť českobudějovických umelcov (október) 
- pracovná návšteva Mestských služieb (podľa dohody) 
- pracovná návšteva sociálnych služieb (podľa dohody) 

 
 



Osijek - Chorvátsko 
Primátor: p. Anto Dapić od 15.6.2005  
 
Kontakty od roku 1996 
Charta - dohoda o partnerstve našich miest, podpísaná v decembri 1997, na dobu neurčitú 
Predmet zmluvy:  
spolupráca medzi zastupiteľskými orgánmi, výmena skúseností pracovníkov jednotlivých 
samospráv 
výmenné akcie kultúrno-umeleckej tvorby (divadlo, výtvarné umenie, kult. - umelecké 
podujatia, umelecké súbory), športových tímov, výmena informácií a propagačných 
materiálov 
výmeny mladých ľudí 
 
 
- spolupráca je aktívna. 
- pravidelné oficiálne návštevy predstaviteľov miest (Dni patrónov mesta Osijek, Nitra, milá 
Nitra) 
- Aktívna účasť na realizovaných projektoch, odborných konferenciách v oblasti partnerskej 
spolupráce, cestovného ruchu, kultúry, športových podujatí, životného prostredia a 
mimovládnych organizácií.  
- realizácia dielčich projektov v oblasti spolupráce stredných škôl,  
- zapájanie do spoločných medzinárodných projektov v oblasti cestovného ruchu, partnerskej 
spolupráce, kultúry a športu. 
- projekt spolupráce neziskových organizácia (RVC)  
- výmena skúseností malých a stredných podnikateľov 
 
Plánované akcie na rok 2007 
 

- účast na spoločnej propagácii na výstave v Bratislave (január) 
- účasť Nitry na konferencii neziskových organizácii - RVIC (2.polrok) 
- oficiálna delegácia do Osijeku - Dni patrónov (jún) 
- oficiálna návšteva Osijeku na mestských slávn. Nitra, milá Nitra (júl)  
- Nitrianske kultúrne leto – účasť osijeckých umelcov (júl, august) 
- futbalový turnaj žiakov v Nitre (február presun na máj) 
- Letné noci Osijeku -  účast na turnaji partnerských miest žiakov vo futbale (jún) 
- Pracovná návšteva odd. Kultúry a športu  (podľa dohody) 

 
 
 



Báčsky Petrovec - Srbsko 
Predseda: p. Ján Sabo od 12.10.2004  
 
Kontakty od roku 1989 
Zmluva o priateľstve, partnerstve a trvalej spolupráci, podpísaná 15.10.1998, na dobu 
neurčitú 
Juraj Červenák, predseda Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec a Vladimír Libant, primátor 
Nitry 
Predmet zmluvy: 
udržiavanie a rozširovanie spolupráce, partnerstva a priateľstva, sú: nielen medzi 
zastupiteľskými orgánmi, ale aj prostredníctvom podnikov, kultúrnych a osvetových inštitúcií, 
športových klubov, spoločenských organizácii a občanov. 
Kontakty  v rámci spoločenských, kultúrnych a športových stykov, ako aj spolupráca              
v oblasti hospodárstva. 
Jedným z cieľov vzájomnej spolupráce je snaha o podporu a udržiavanie slovenského 
národného povedomia. 
 
- Spolupráca je veľmi aktívna. 
- Pravidelné oficiálne návštevy predstaviteľov miest. (Slovenské národné slávnosti 
v Báčskom Petrovci, Nitra, milá Nitra)  
- Neoficiálne združenie Spolok Báčskeho Petrovca, ktoré združuje ľudí na základe 
dobrovoľnosti podieľať sa na spolupráci s rodákmi v Báčskom Petrovci aktívne spolupracuje 
pri predkladaní a realizovaní projektov.  
- Recipročné priateľské návštevy amatérskych športových klubov, záujmových spolkov a 
mestských polícií 
- Projekty spolupráce škôl - ZŠ Fatranská, Gymnázium Párovce.   
- Zbierky kníh pre Knižnicu v B. Petrovci a zasielanie slovenských periodík 
- Projekt spolupráce Mestskej polície v Nitre a Polície v Báčskom Petrovci  
- Metodická pomoc pri vzdelávaní, príprave projektov pre EU 
 
 
Plánované akcie na rok 2007 
 

- Družobná výmena ZŠ Fatranská, ZŠ J.A. Komenského (január, júl) 
- Družobná výmena – šachisti, poľovníci (počas roka) 
- Družobná výmena Gymnázium Párovská, Gymnázium J.Kollára (máj) 
- oficiálna návšteva Nitry na Slovenských národných slávnostiach v Báčskom 

Petrovci (august) 
- oficiálna návšteva Báčskeho Petrovca na mestských slávn. Nitra, milá Nitra (júl) 
- Nitrianske kultúrne leto – účasť báčskopetroveckých umelcov (júl, august) 
- zapojenie do projektu Ahoj kamarát – konferencia pedagógov MŠ v Nitre 

(október) 
- recipročný projekt spolupráce polícii v Nitre (máj presun na október) 

 
 
 



Spišská Nová Ves - Slovenská republika 
Primátor: p. Ján Volný od 12.12. 2006  
 
Kontakty od roku 1966 
Zmluva o partnerských vzťahoch, podpísaná 20.8.1999, na dobu neurčitú. 
Karol Mitrík, primátor mesta Spišská Nová Ves a Jozef Prokeš, primátor mesta Nitra 
Predmet zmluvy: 
Rozvíjanie spolupráce v oblasti školstva, kultúry, umenia, športu, CR a výmeny skúseností v 
oblasti miestnych samospráv. 
 
- Spolupráca pokračuje. 
- Pravidelné návštevy predstaviteľov miest (Nitra, milá Nitra, Spišské výstavné trhy)  
- Výmena skúseností pracovníkov jednotlivých samospráv. 
 
 
Plánované akcie na rok 2007 
 

- oficiálna delegácia Spišskej Novej Vsi na mestských slávn. Nitra, milá Nitra (júl) 
- účasť umelcov počas Nitrianskeho kultúrneho leta (júl, august) 
- Nitrianske kultúrne leto – účasť spišských umelcov (júl, august) 
- oficiálna delegácia Nitry na Spišských výstavných trhoch (júl) 
- pracovná návšteva odd. ŽP  (podľa dohody) 
- pracovná návšteva CVČ na Hôrke (podľa dohody) 

 
 
 
 



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

Nitra 06.06.2007  
    

 Číslo materiálu: 271/07 
 
 
Mestskému zastupiteľstvu 
Nitre 
 
 
k bodu: Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry Františkovi Pergerovi 

za vynikajúcu výtvarnú tvorbu a reprezentáciu slovenskej scénografie 
  
 

 
 
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 udelenie Ceny mesta Nitry 
       Františkovi Pergerovi 

za vynikajúcu výtvarnú tvorbu 
a reprezentáciu slovenskej scénografie 
u d e ľ u j e   

Spracovali:      Cenu mesta Nitry 
Dagmar Bojdová     Františkovi Pergerovi 
vedúca oddelenia kultúry a športu   za vynikajúcu výtvarnú tvorbu 
Dr. Ján Laca      a reprezentáciu slovenskej scénografie 

u k l a d á 
       oddeleniu kultúry a športu MsÚ v Nitre 
  zabezpečiť akt udelenia Ceny mesta Nitry 
Napísala:      na slávnostnom zasadnutí MZ 
Ľudmila Bratová         
referentka oddelenia         
kultúry a športu      
         
Prizvať:       
 
            
        ............................................ 
           podpis predkladateľa 

 
 
 
 



 
 
Návrh 

       na udelenie Ceny  mesta Nitry  Františkovi Pergerovi 
    za vynikajúcu výtvarnú tvorbu a reprezentáciu slovenskej scénografie 

 
 
 

Dátum a miesto narodenia: 15. jún 1937 Kružlovská Huta, okr. Bardejov 
Povolanie: scénograf, úžitkový grafik a maliar  
Štátna príslušnosť: SR 
Bydlisko: Nitra, Jazerná 27 
 

 
 
František Perger v roku 1958 absolvoval štúdium na Vyššej škole pedagogickej 

v Prešove,  v roku 1962 na VŠMU v Bratislave v triede prof. Ladislava Vychodila ukončil 
scénografiu. 
  Do - vtedy ešte Krajového – divadla v Nitre nastúpil 15. júla 1962, spočiatku ako 
výtvarník, od roku 1971 sa stal vedúcim scénografického útvaru a na tomto poste ostal až do 
odchodu na dôchodok.  
  František Perger prišiel s jasným a vyhraneným názorom na javiskové výtvarníctvo. 
Už jeho druhá scéna, navrhnutá v nitrianskom divadle k Šolochovovmu románu Rozoraná 
celina (tu pod názvom Jarné prívaly) dokumentovala jeho prehľadnosť v javiskovom 
priestore, na ktorý postavil mnoho simultánnych scén vytvárajúcich spolu pôsobivý, umne 
komponovaný javiskový obraz.  

Základným znakom Pergerovej tvorby je jednoduchosť a účelnosť, farebnosť 
a myšlienková jasnosť. Od detailizovania v počiatočnej fáze vlastnej tvorby prešiel postupne 
k významnému znaku, ktorý sa stal natoľko silným, že nahradil vyššou formou akýkoľvek 
druh opisnosti, ilustratívnosti a presnej čitateľnosti myšlienky inscenácie. Takto sa prejavil aj 
v návrhu scény k inscenácii Candoniho Túžby sobotňajšieho večera, keď na scénu postavil 
trojhrannú rozhľadňu zo surového dreva, vypínajúcu sa do výšky na pozadí pochmúrneho 
neba, pod ktorým sa stretávajú bolesti žien a ich túžby nenaplnené v sociálnej biede. 
Takéto scénické vyjadrenie použil aj v Bukovčanovej buffoniáde Luigiho srdce, kde utrpenie 
človeka obklopil bielymi kulisami, ktoré kontrapunkticky rezonovali s bolesťou Luigiho, 
sediaceho v žalári a čakajúceho na svoju popravu. 

Aj jeho výtvarné kreácie v tzv. jednoscénnych hrách, obyčajne interiérových, nesú 
v sebe znaky a polohy okolitého sveta, života, takže v scénach podľa jeho návrhov cítime 
vždy úplnú kompletnosť. 
Takýmito inscenáciami boli obidve Casonove hry Pani úsvitu a Dom so siedmimi balkónmi 
i Heltaiho Nemý rytier. 

Samozrejme, že na takomto malom priestore nemožno vymenovať všetky jeho 
inscenácie, ktoré boli vždy niečím zaujímavé, ale najmä presne umelecky a myšlienkovo 
čitateľné. Vynikajúce a kritikou výborne ohodnotené bola aj Rusnákova hra Líšky dobrú noc, 
Čapkova Matka,  Bryllov Jánočík, Lorcov Dom Bernardy Alby (uvedený na festivale 
Svetového divadla v Sofii), Euripidove Trójanky, Solovičov Meridián a mnoho ďalších. 
František Perger pripisoval okrem priestoru veľkú úlohu aj farbe. Pripisoval jej nielen 
emocionálnu ale aj myšlienkovo-obsahovú funkciu.  

 



 
           2/ 
 
 
Okrem scén navrhoval k mnohým inscenáciám aj kostýmy. Je autorom viacerých 

divadelných plagátov. Zúčastňoval sa na viacerých scénografických výstavách doma 
i v zahraničí, medzi inými aj na Kube. Navrhoval scény aj pre inscenácie v televízii, pre iné 
slovenské divadlá, a to  aj v zahraničí. 

Z jeho posledných scénografických prác v Divadle Andreja Bagara v Nitre ostane 
v pamäti tisícom divákov jeho scéna v slávnom Bednárikovom muzikáli Fidlikant na streche. 

Dodnes ešte tvorí v slovenských divadlách. 
 
 
 
 

 
Dôvodová správa 
 
 
 

Návrh na udelenie Ceny  mesta Nitry Františkovi Pergerovi predkladá primátor mesta 
Nitry na základe návrhu Komisie MZ v Nitre pre kultúru  a v súlade so všeobecne záväzným 
nariadením č. 1/1998 o udeľovaní ocenení mesta Nitry v znení neskorších zmien a dodatkov. 

Podaným návrhom sa v zmysle čl.5, ods.1 všeobecne záväzného nariadenia č.1/1998 
o udeľovaní ocenení mesta Nitry v znení neskorších zmien a dodatkov sa zaoberala na svojom 
rokovaní dňa 29. mája 2007 Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre kultúru a svojím 
uznesením č. 36/2007-KpK odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre  udeliť Cenu mesta 
Nitry  Františkovi Pergerovi  za vynikajúcu výtvarnú tvorbu a reprezentáciu slovenskej 
scénografie. 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
  
 
     
 
 
 



M E S T S K Ý    Ú R A D         V         N I T R E  
 
       Nitra, dňa : 28.05.2007 
 
       Číslo materiálu : 185/07 
Mestskému zastupiteľstvu 
v   N i t r e  
 
k bodu : Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 13/2007 
              o zmene názvu ulice v časti mesta Nitra – Staré Mesto  
 
Predkladá :       Návrh na uznesenie : 
Ľubomír  Martinka     Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
prednosta Mestského úradu v Nitre   p r e r o k o v a l o  
       Návrh Všeobecne záväzného nariadenia 
       Mesta Nitry č. 13/2007 o zmene názvu ulice 
       v časti mesta Nitra – Staré Mesto 
                                                                                    
                                                                                  a 
 
                                                                                   I. ALTERNATÍVA                 
                                        uznieslo sa na vydaní 
Spracovala:                Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Katarína Welnitzová     Nitry č. 13/2007 o zmene názvu ulice 
odborný referent referátu evidencie                v časti mesta Nitra – Staré Mesto 
obyvateľstva a domov    uložiť 
       zástupcovi prednostu MsÚ v Nitre 
       zabezpečiť prostredníctvom referátu 
       klientskeho centra  služieb 
Napísala :       - vyvesenie vydaného znenia VZN mesta 
Katarína Welnitzová     Nitry č.13/2007 o zmene názvu ulice v časti  
       mesta Staré Mesto 
       - na úradnej tabuli MsÚ T: do 10 dní 
       - zverejnenie spôsobom v meste obvyklým 
           T: do 30 dní 
Prizvať :       K :  referát organizačný 
0   

II. ALTERNATÍVA 
neuznieslo sa na vydaní               

                                                                                                                                                                             
                                                                                   Všeobecne záväzného nariadenia č. 13/2007 
                                                                                   o zmene názvu ulice v časti mesta  
                                                                                   Nitra – Staré Mesto 
 
 
 
 
       ---------------------------------------------------  
                                             podpis predkladateľa  



      
                                          N á v r h  
                                         Všeobecne záväzného nariadenia  
   Mesta Nitry č. 13/2007 o zmene 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 zmenu názvu ulici v časti  
mesta Staré Mesto. 
                                             § 2 
                                                  Obsah VZN 
 
          Ulica sa nachádza v katastrálnom území Nitra, v časti mesta Staré Mesto. 
Je pravou odbočkou Štefánikovej triedy, za križovatkou so Štúrovou ulicou v smere 
k časti obce Horné Krškany.  
 
          Pôvodný názov ulice:            ,,7. pešieho pluku“ 
          Ulici sa určuje nový názov:   „Karola Spišáka“ 
           
          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. 13/2007 o zmene 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  



 
     
                                             Dôvodová správa 
 
 
 
          V súlade s § 2b ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov obec určuje a mení nariadením názvy ulíc a iných verejných priestranstiev 
a v zmysle § 1 Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003, ktorou sa ustanovujú podrobnosti  
o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb. 
 

    Mestské zastupiteľstvo v Nitre, ktoré sa konalo dňa  22.3.2007 uložilo prednostovi MsÚ  spracovať 
a predložiť návrh na zmenu názvu ulice ,,7. pešieho pluku“ na ulicu  ,,Karola Spišáka“. 

 
          Ulica sa nachádza v časti mesta Staré Mesto, je pravou odbočkou Štefánikovej triedy, 
za križovatkou ulice Štúrovej v smere k časti obce Horné Krškany.  
  
          K predmetnému návrhu všeobecne záväzného nariadenia sú vydané  
nasledovné stanoviská : 
 
- Výboru mestskej časti č. 2 Staré Mesto  
Výbor mestskej časti č. 2 Staré Mesto žiada ponechať ulicu s pôvodným názvom „7. pešieho pluku“. 
Odporúča pomenovať Staré divadlo po zosnulom Karolovi Spišákovi.  
 
- Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre kultúru 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre kultúru prerokovala návrh  
na premenovanie ulice 7. pešieho pluku na ulicu Karola Spišáka 
n e o d p o r ú č a   ulicu  premenovať.  
Odporúča zriaďovateľovi – Nitrianskemu samosprávnemu kraju premenovať Staré divadlo   
Nitre na Divadlo Karola Spišáka.  
 
Stanovisko mestskej rady zo dňa 15.5.2007                
 
U z n e s e n i e                       
 
Mestská rada v Nitre  
p r e r o k o v a l a                        
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 13/2007 o zmene názvu ulice v časti mesta 
Nitra – Staré Mesto  
n e o d p o r ú č a  
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 
uzniesť sa na vydaní 
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry o zmene názvu ulice v časti mesta  
Nitra – Staré Mesto 
 
 
 



 



Číslo materiálu: 260/07-d  
 
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 66/2007-MZ zo dňa 22.03.2007 
 
 

K bodu: Návrh Organizačnej štruktúry a Organizačného poriadku MsÚ v Nitre 
 
Kontrola na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 21.6.2007 
 
 

I. 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
u k l a d á 
 

1. vedúcim zamestnancom, 
ktorí metodicky riadia organizácie s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta, spracovať analýzu činností týchto organizácií k 31.05.2007 s funkčnou prepojenosťou 
na MsÚ v Nitre a následne ju predložiť na zasadnutie MZ v Nitre. 
 
 

II. 
 

Plnenie 
 
 

Analýza činnosti  Správy materských škôl  v Nitre k 31.5. 2007 
 

I. Analýza súčasného stavu Správy materských škôl v Nitre 
SMŠ k 31.5.2007 spravuje 25 materských škôl ( ďalej MŠ), ktoré navštevuje 2 311 detí v 99 
triedach. SMŠ ďalej spravuje Centrum zdravia pre deti predškolského veku Párovské Háje 
a dve oddelenia Mestských detských jaslí v lokalite Chrenová v objekte  
MŠ Ľ. Okánika 6, Nitra a v lokalite Klokočina v objekte MŠ Bazovského 3, Nitra.  
Priemerný evidenčný počet zamestnancov k 31.5.2007 je 387. Z celkového počtu 
zamestnancov je 212 pedagogických zamestnancov, z toho 25 riaditeliek MŠ,  
81 nepedagogických zamestnancov na MŠ /upratovačky, údržbári, práčky/, 75   zamestnancov 
v ZŠS /kuchárky, prevádzkové pracovníčky/, z toho 7 vedúcich ZŠS,  10 zamestnancov SMŠ, 
1 referentka a 1 učiteľka Centra zdravia Párovské Háje a 7 zamestnancov Mestských detských 
jaslí, 1 zamestnanec referent – odd. l.  kontaktu  s občanmi v  klientskom centre MsÚ v Nitre. 
      Správa materských škôl (ďalej SMŠ) vykonáva odborné, ekonomické, personálne, 
technicko-hospodárske, administratívne a organizačné práce pre riadne naplnenie poslania 
predškolských zariadení a pre zabezpečenie činností zariadení školského stravovania,  
Centra zdravia pre deti predškolského veku a Mestských detských jaslí (ďalej MDJ).  
SMŠ v súlade s platnou právnou úpravou vykonáva najmä tieto činnosti : 

- poskytuje komplexnú starostlivosť deťom vo veku od 3 (prípadne od 2) až 6 rokov, 
prípadne 7 rokov v materských školách (ďalej len MŠ ), deťom vo veku od 1 do 3 
rokov v MDJ, 



- zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť detí  v príslušnom veku v MŠ a v Centre 
zdravia pre deti predškolského veku, 

- zabezpečuje prípravu a vydávanie stravy v zariadeniach školského stravovania a 
v školských jedálňach pri MŠ (ďalej len ZŠS  MŠ), 

- zabezpečuje údržbu a starostlivosť o majetok MŠ , ZŠS MŠ, Centra zdravia pre deti 
predškolského veku  a MDJ, 

- riadi finančné a materiálne zabezpečenie odborných úloh, 
- spravuje zverený hnuteľný a nehnuteľný majetok, 
- zabezpečuje odborný rast pedagogických a správnych zamestnancov, ktorí sú 

v zmluvnom vzťahu so SMŠ, ako ich zamestnávateľom,   
- vykonáva a dodržiava všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia Mestského 

zastupiteľstva a rozhodnutí primátora, 
- zostavuje svoj rozpočet a riadi vlastné financovanie, 
- riadi vlastnú personálnu a mzdovú oblasť, 
- riadi a koordinuje činnosť jednotlivých úsekov v rámci vnútorného členenia 

organizácie SMŠ. 
V zmysle § 7 ods.1 vyhlášky Ministerstva školstva a vedy SR č.353/1994 Z. z. 
o predškolských zariadeniach v znení zmien a doplnkov prebiehal od 26.02.2007 do 
02.03.2007 zápis detí do všetkých MŠ v Nitre. Samotnému zápisu predchádzal od 19.2.2007 
do 23.02.2007 v MŠ „Týždeň otvorených dverí“, kedy sa rodičia mohli oboznámiť 
s prostredím MŠ, s pedagogickým personálom a aktivitami MŠ. Rodič mal právo navštíviť 
akúkoľvek MŠ v meste Nitra. Po tzv. prieskume rodičov prebiehal zápis detí centrálne na 
SMŠ. Počet zapísaných detí počas zápisu do materských škôl v Nitre (ďalej MŠ) k 31.05.2007 
na školský rok 2007/08 je 667. Od 1.9.2007 bude v meste Nitra prevádzkovaných 25 MŠ s 97 
triedami.  

 
 

 
Úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu v jednotlivých MŠ je na veľmi dobrej úrovni čo 
potvrdili aj výsledky hodnotenia Štátnej školskej inšpekcie z komplexných inšpekcií 
vykonávaných v uplynulom roku v MŠ. V rámci zvyšovania úrovne odborného riadenia 
zabezpečila SMŠ v Nitre pre koordinátorky MŠ dvojdňové školenie ohľadne legislatívy 
v školstve a vo verejnej správe. Každá koordinátorka po ukončení školenia absolvovala 
skúšky a obdržala certifikát. V oblasti ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov 
zabezpečujeme pre učiteľky MŠ absolvovanie  prípravy vedúcich pedagogických 
zamestnancov. Odborné sekcie SMŠ pravidelne organizovali pre pedagogických 
zamestnancov odborné prednášky, semináre, tvorivé dielne v spolupráci s metodicko-
pedagogickými centrami v Bratislave, v Banskej Bystrici, UKF v Nitre. Na vysokej odbornej 
úrovni je aj spolupráca MŠ s Krajskou pedagogicko-psychologickou poradňou a DYScentrom 
v oblasti prevencie patologických javov a zisťovania školskej zrelosti detí. V rámci obvodov 
MŠ boli organizované rôzne športové a kultúrne podujatia detí a učiteliek z jednotlivých MŠ, 
ktoré sú prínosom k skvalitneniu spolupráce medzi MŠ, ako i vo vzájomnej výmene 
poznatkov a skúseností medzi pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami.       

SMŠ finančne zabezpečovala účasť a  prezentáciu činnosti jednotlivých materských 
škôl a sekcií pri SMŠ na „Fóre pedagogiky“, ktoré sa konalo od 14.6.2006 do 16.6.2006 
v Bratislave. 

 
 

 
 



I. 1  Analýza činnosti Centra zdravia Párovské Háje 
V priebehu I. polroka 2006 sa v Centre zdravia Párovské Háje robili úpravy vonkajšieho 
areálu /výsadba okrasných stromov, kríkov a kvetov/. Centrum zdravia  využívajú na 
viacdňové pobyty  deti z materských škôl v Nitre. V roku 2006 sa zúčastnilo jednodňových až 
štvordňových pobytov 654 detí z MŠ v meste Nitra v 35 turnusoch. 
Prosociálne, environmentálne hry, cvičenia a ostatné aktivity s deťmi počas pobytu realizuje 
učiteľka MŠ, plnenie úloh CO v zmysle Programu výchovy a vzdelávania detí materských 
škôl boli realizované v spolupráci s Mestskou políciou v Nitre. Edukačný proces realizovaný 
v Centre zdravia  efektívne podporil obsah Rozvíjania poznania realizovaný v jednotlivých 
materských školách. Bezprostredný kontakt detí s prírodou obohatil ich zážitkové učenie 
a emocionálne prežívanie. Pozitívom je aj fakt, že aj deti zo sociálne znevýhodnených rodín 
sa mohli zúčastniť na takomto pobyte, čo by pre ne nebolo možné v iných Školách v prírode 
z finančného dôvodu 
Oblasti a úlohy plnené v Centre zdravia: 
1. Riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana 
2. Zdravotná výchova 
3. Pohyb  a pobyt v prírode a ochrana prírody a krajiny 
4. Prosociálna výchova 
5. Dopravná výchova 
 
 
I. 2  Analýza činnosti Mestských detských jasiel   
Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa 29.6.2006 uznesením č. 138/2006-MZ od 
1.9.2006 boli schválené Mestské detské jasle začlenené pod Správu materských škôl v Nitre.  
MDJ sa nachádzajú v lokalite Chrenová v budove MŠ Ľ. Okánika 6, Nitra – jedno oddelenie 
s počtom detí 20 a v lokalite Klokočina v budove MŠ Bazovského 3, Nitra – jedno oddelenie 
s počtom detí 20. Poslaním jaslí je poskytnúť deťom počas trvania pracovnej doby rodičov 
výchovnú starostlivosť a opateru, zabezpečiť im správny psychický a fyzický vývoj. 
 MDJ riadi vedúca detských jaslí a výchovno-vzdelávaciu činnosť s deťmi zabezpečujú detské 
zdravotné sestry a učiteľky mestských detských jaslí. Opatera detí je doplnkom rodinnej 
starostlivosti. Výchovná práca je cieľavedomá, plánovitá, zohľadňujúca individuálne a vekové 
zvláštnosti detí. Opatrovateľská služba v detských jasliach je určená pre deti od 1 do 3 rokov 
a poskytuje sa podľa prevádzkovej doby jaslí na dobu podľa požiadavky rodičov. Priestory 
pre vytvorenie a sprevádzkovanie mestských detských jaslí si vyžiadali rekonštrukciu 
a úpravu vnútorných priestorov. Bola nutná oprava hygienických zariadení, vybudovanie 
sprchy, oprava podláh, omietky, vymaľovanie priestorov. Ďalej bolo potrebné zakúpenie 
detských postelí,  hračiek a ostatného vybavenia pre fungovanie mestských detských jaslí.  
Cieľom  detských jaslí je: 
 

• Starostlivosť o deti 
• Sociálne návyky  
• Stravovacie návyky 
• Jazyková výchova  
• Rozvoj myslenia 
• Podpora kreativity a motoriky 

 
 
I.  3  Analýza činnosti materiálno-technického zabezpečenia – údržba, opravy 

      Zrealizovala sa oprava kotolne v MŠ Dolnočermánska. V MŠ Nábrežie mládeže 
a v MŠ Ľ. Okánika bolo v dôsledku havarijného stavu potrebné realizovať opravu kanalizácie 



a opravu vnútorného vodovodu. V MŠ Beethovenova a v MŠ Za humnami  bola uskutočnená 
oprava strechy. Veľkú finančnú čiastku si vyžiadala  celková oprava a rekonštrukcia 
vodovodného potrubia v MŠ Zvolenská, nakoľko pôvodné potrubie bolo hrdzavé a prasknuté 
na viacerých miestach a voda unikala pod budovu. V priestoroch zariadenia školského 
stravovania pri MŠ Párovská ul. sa vykovala rekonštrukcia potrubia dodávky tepla. V Centre 
zdravia v Párovských Hájoch  a  v MŠ Janíkovce boli uskutočnené práce spojené s plynovou 
prípojkou. . V rámci údržby sa realizovali drobné murárske opravy a maľovka  jedálne  na MŠ 
Zvolenská, maľovky suterénu MŠ Janikovce po rekonštrukcii kotolne MŠ 
  Na  všetkých zariadeniach školského stravovania sme postupne začali realizovať výmenu 
osvetlenia, nakoľko pôvodné svietidlá majú nevyhovujúcu intenzitu osvetlenia a nespĺňajú 
hygienické parametre a výmena kuchynského zariadenia. 
      Priebežne sa realizovali a naďalej realizujú v materských školách revízie bleskozvodov, 
elektrických zariadení, odborné obhliadky kotolní, kontroly komínov. 
 

Rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou podľa novej Organizačnej štruktúry 
a Organizačného poriadku MsÚ v Nitre riadi vedúca Útvaru školského úradu. Útvar 
školského úradu zároveň bude vykonávať prenesený výkon štátnej správy na materských 
školách. 
 
 
 
 
 
Spracovali: Mgr. Margita Sládečková 
         Mgr. Kvetoslava Mikulová 
 
 
 
 
 
 
V Nitre, dňa 30.5.2007        Mgr. Margita Sládečková 
       vedúca Útvaru školského úradu 
        MsÚ v Nitre  



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

     V Nitre dňa 25. 5. 2007 
 

Číslo materiálu:  54/07-a 
 

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

  v Nitre na II. polrok 2007 
 
 
 
 
Predkladajú:     Návrh na uznesenie:    
  
predsedovia stálych komisií MZ  tvorí prílohu č. 1   
        
 
Spracovali: 
predsedovia  
stálych komisií MZ      
 
 
      Ing. Anton Letko             .............................. 
Napísali: 
predsedovia stálych komisií MZ,  Ing. Rudolf Hlavačka       ............................... 
Katarína Lehoťáková 
referát organizačný    RNDr. Marta Rácová       ............................... 
 
      Ivan Gavalovič                 ............................... 
 
      Ing. Jozef Belica               ............................... 
 
      prof. Ing. Ján Jech, CSc.   ............................... 
 
Prizvať:     Ing. Miroslav Mikulášik    .............................. 
     -       
      Eva Hlaváčová                   .............................. 
   
                               _________________________________ 
         podpisy predkladateľov 
 



 
Príloha č. 1: 
 
 
 
Návrh na uznesenie:       
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
p r e r o k o v a l o   
návrh časových plánov zasadnutí stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre                   
na II. polrok 2007 
b e r i e   n a   v e d o m i e  
časové plány zasadnutí stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre na II. polrok 2007 
podľa predloženého návrhu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N Á V R H 
   časového plánu práce 

Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre podnikateľskú činnosť, 
            správu majetku  a cestovný ruch na II. polrok 2007__________ 

 
 
 
16. júla 
1. Prerokovanie a schválenie časového plánu práce Komisie Mestského zastupiteľstva  v Nitre      
    pre podnikateľskú činnosť, správu majetku a cestovný ruch na II. polrok 2007  
2. Prerokovanie materiálov týkajúcich sa nakladania s majetkom mesta 
3. Rôzne  
 
6. augusta 
1. Prerokovanie materiálov týkajúcich sa nakladania s majetkom mesta  
2. Prerokovanie materiálov týkajúcich sa podnikateľskej činnosti a cestovného ruchu 
3. Rôzne  
 
10. septembra 
1. Prerokovanie materiálov týkajúcich sa nakladania s majetkom mesta  
2. Prerokovanie materiálov týkajúcich sa podnikateľskej činnosti a cestovného ruchu 
3. Prerokovanie činnosti v oblasti cestovného ruchu na území mesta  
4. Rôzne  
 
8. októbra   
1. Prerokovanie materiálov týkajúcich sa nakladania s majetkom mesta  
2. Prerokovanie materiálov týkajúcich sa podnikateľskej činnosti a cestovného ruchu 
3. Rôzne  
 
12. novembra 
1. Prerokovanie materiálov týkajúcich sa nakladania s majetkom mesta  
2. Prerokovanie materiálov týkajúcich sa podnikateľskej činnosti a cestovného ruchu 
3. Rôzne  
 
3. decembra 
1. Prerokovanie materiálov týkajúcich sa nakladania s majetkom mesta  
2. Prerokovanie materiálov týkajúcich sa podnikateľskej činnosti a cestovného ruchu 
3. Prerokovanie činnosti v oblasti cestovného ruchu na území mesta  
4. Rôzne  
 
 
                                                                               
           Ing. Anton Letko  
                             predseda 
                                                                   Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre  
     pre podnikateľskú činnosť, správu majetku a cestovný ruch                         
 
 
 



Časový plán práce Komisie MZ v Nitre pre financovanie a rozpočet    
                                             na II. polrok 2007 
 

2. august 
1/  Návrh príjmovej časti rozpočtu mesta na rok 2008     
2/  Vyhodnotenie rozpočtu mesta Nitry za I. polrok 2007  
3/  Prerokovanie materiálov – rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta 
4/  Rôzne 

 

13. september  
1/ Prerokovanie nevyhnutných požiadaviek do návrhu rozpočtu na rok 2008  
2/ Prerokovanie materiálov – rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta 
3/ Rôzne 

 

4. október  
1/ Prerokovanie materiálov – rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta  
2/ Rôzne 

 
15. november 
1/ Návrh  viacročného rozpočtu mesta Nitry na roky 2008 - 2010   
2/ Vyhodnotenie rozpočtu mesta za I. – III.Q 2007 
3/ Prerokovanie materiálov – rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta 
4/ Rôzne 
 
6. december 
1/ Prerokovanie materiálov – rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta 
2/ Rôzne 
 

 
 
 
 

Ing. Rudolf Hlavačka 
predseda Komisie MZ v Nitre 
pre financovanie  a rozpočet 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



Plán práce komisie MZ v Nitre pre školstvo, mládež a šport 
na 2. polrok 2007 

 
 
4.júl 
1. Organizačné zabezpečenie  školského roka 2007/2008 na školách a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitra 
2.  Informácia o športovo-výchovných podujatiach v rámci Klokočinského jarmoku 
3. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Nitra – informácie o návrhoch komisie 
školstva, mládeže a športu 
3.  Rôzne 
 
22.august 
1.  Príprava rozpočtu na rok 2007 
2. Finančné zabezpečenie chodu MŠ a ZŠ v šk. roku 2007/2008 
3. Výsledky pasportizácie športových ihrísk a športových zariadení 
4. Rôzne  
 
 
26. september 
1. Stretnutie riaditeľov základných a stredných škôl v Nitre – aktuálne problémy vo výchove a 
vzdelávaní 
2.Činnosť Správy MŠ v Nitre 
3.Rôzne 
 
24. október 
1. Aktuálne problémy, podnety a návrhy doručené komisii 
2. Informácia o činnosti CVČ Domino 
3.  Rôzne 
 
28. november 
1. Informácia o činnosti SŠ aRZ mesta Nitry 
2. Informácia o čerpaní rozpočtu mesta  
3. Príprava plánu práce na 1. polrok 2008 
4. Rôzne 
 
12. december 
1. Zhodnotenie činnosti komisie za rok 2007 
2. Rôzne 
 

 
 

 
                                 RNDr. Marta Rácová, v.r. 

                                  predsedníčka komisie 
 
 
 
 
 



 
Plán práce  

Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre kultúru 
                 na 2. polrok 2007 

 
 
10. júl 

1. Kontrola plnenia uznesení 
2. Informácia o projekte Európske hlavné mesto kultúry 2013 
3. Informácia o prebiehajúcom projekte Nitrianske kultúrne leto a zároveň pozvánka na 

jednotlivé vystúpenia 
4. Rôzne 

 
28. august 

1. Kontrola plnenia uznesení 
2. Informácia o projekte Európske hlavné mesto kultúry 2013 
3. Informácia o pripravovanom projekte Klokočinský jarmok 
4. Informácia o pripravovanom projekte Divadelná Nitra 
5. Rôzne 

 
11. september 

1. Kontrola plnenia uznesení 
2. Informácia o projekte Európske hlavné mesto kultúry 2013 
3. Informácia o príprave projektu Nitrianska hudobná jeseň  2007 
4. Rôzne 

 
9. október 

1. Kontrola plnenia uznesení 
2. Informácia o projekte Európske hlavné mesto kultúry 2013 
3. Informácia o príprave podujatia Zbory mestu 2007 
4. Rôzne 

 
13. november 

1. Kontrola plnenia uznesení 
2. Informácia o projekte Európske hlavné mesto kultúry 2013 
3. Informácia o príprave podujatia Vianoce 2007 
4. Časový plán práce komisie na 1. polrok 2008 
5. Rôzne 

 
4. december 

1. Kontrola plnenia uznesení 
2. Informácia o projekte Európske hlavné mesto kultúry 2013 
3. Vyhodnotenie práce komisie za rok 2007 
4. Rôzne 

 
  
 
   Eva Hlaváčová 
predsedníčka komisie 

 



Plán práce  
Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre územné plánovanie, 

architektúru a investičnú činnosť  
na 2. polrok 2007 

 
Zasadnutia komisie sú navrhnuté vždy v stredu zo začiatkom o 16.00 hod. 
 
 
 
 08.08. 2007       - rozostavanosť – investície Mesta    
                           - informácie o „GMIS“ a „DTN“    
 
 
12.09.2007 -  investičné akcie /Mesto a VMČ/  

   do návrhu rozpočtu na rok 2008     
 
 
17.10.2007 - stretnutie s architektami a zástupcami spol., ktorí    

  sú zainteresovaní do procesov výstavby v meste Nitra  
- územné plány – pripravenosť a informačný obsah    

 
 
14.11.2007 - vyhodnotenie plánu investícií Mesta za rok 2007    

   - dopad novej organizačnej štruktúry na chod úradu    
  vo vzťahu k výstavbe a vybavovaniu      

 
 
19.12.2007 - celkové vyhodnotenie práce komisie v roku 2007    

  a prerokovanie plánu práce na I. polrok 2008  
                            
 
 
 
poznámka:  na každom zasadnutí komisie budú prejednávané všetky doručené 

materiály z MZ, MR a od  primátora  
 
 
 
návrh časového plánu zasadnutí komisie predkladá  
predseda komisie Dpt. Ivan Gavalovič  
 
 
 
V Nitre dňa 29.05.2007  
 
 
 
 
 



 
N á v r h  č a s o v é h o  p l á n u  p r á c e  

Komisie MZ-a v Nitre pre sociálne veci, bytové otázky a zdravotníctvo              
na II. polrok 2007 

 
 
 
 
05.09.2007   1. Kontrola plnenia uznesení 
                     2. Informácia zo zasadnutia MR a MZ 
                     3. Umiestňovanie žiadateľov do DOS 
                     4. Aktuálne otázky a ich riešenia 
                     5. Rôzne 
 
03.10.2007   1. Kontrola plnenia uznesení 
                     2. Informácia zo zasadnutia MR a MZ 
                     3. Umiestňovanie žiadateľov do DOS 
                     4. Aktuálne otázky a ich riešenia 
                     5. Rôzne 
 
07.11.2007   1. Kontrola plnenia uznesení 
                     2. Informácia zo zasadnutia MR a MZ 
                     3. Umiestňovanie žiadateľov do DOS 
                     4. Aktuálne otázky a ich riešenia 
                     5. Rôzne 
 
05.12.2007   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  
                                                                                                    predseda komisie    
 
 
Nitra dňa 11.04.2007   
 
Za správnosť:  
Ing. Zuzana Molnárová 
Kristína Nichtová  
sekretárky komisie 

 

 



NÁVRH ČASOVÉHO PLÁNU PRÁCE 
Komisie MZ v Nitre pre životné prostredie, verejnoprospešné služby 

a verejný poriadok na II. polrok 2007 
 
Júl 11.07.2007 o 1530 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:  Správa o stave a riešení divokých skládok 
                                Informácia o lesoparku  a prameňoch na Zobore a stojatých vodách  
6.Rôzne: -podnety od obyvateľov mesta 
    -podnety a pripomienky od členov komisie 
 
August 13.08.2007 o 1530 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: Likvidácie odpadov, čistota okolo odpadových nádob a iné 
                               Návrh a možnosti realizácie separovaného zberu  
6.Rôzne: -podnety od obyvateľov mesta 
    -podnety a pripomienky od členov komisie 
               -iné 
 
September 7.09.2007o 1530 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 letnej sezóny z pohľadu verejného poriadku  
6.Rôzne: -podnety od obyvateľov mesta 
    -podnety a pripomienky od členov komisie 
    -iné 
 
Október 10.10.2007 o 1530 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 : Operačný plán zimnej údržby   
6.Rôzne: -podnety od obyvateľov mesta 
    -podnety a pripomienky od členov komisie 
    -iné 



 
November 8.11.2007 o 1530 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 : Zhodnotenie práce VPP, čistenie, údržba trávnikov. 
6.Rôzne: -podnety od obyvateľov mesta 
    -podnety a pripomienky od členov komisie 
    -iné 
 
December 7.12.2007 o 1530 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 za rok 2007           
6.Rôzne: -podnety od obyvateľov mesta 
    -podnety a pripomienky od členov komisie 
    -iné 
 
 
 
 
 
                    prof. Ing. Ján Jech, CSc.  
                                        predseda komisie   
                                             pre ŽP, VPS a VP 
 
 

 

V Nitre, dňa  14.05.2007 
 

Za správnosť: Ing. T. Vencelová            

                       sekretárka komisie 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



NÁVRH ČASOVÉHO PLÁNU PRÁCE 
Komisie MZ pre dopravu  Nitre na II. polrok 2007  schválený na zasadnutí komisie 

konanom dňa 22.05.2007 
 
Júl 24.07.2007 o 15 00 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 stavu miestnych komunikácií v meste Nitra a rozsah 

prevedenia bežnej a súvislej údržby v I. polroku 2007 
6.Rôzne: -podnety od obyvateľov mesta 
    -podnety a pripomienky od členov komisie 
 
September 25.09.2007 o 15 00 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: a) návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov cestného fondu 
                               b) prerokovanie Generelu dopravy 
6.Rôzne: -podnety od obyvateľov mesta 
    -podnety a pripomienky od členov komisie 
    -iné 
 
Október 23.10.2007 o 15 00 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 : Stav príprav na zimnú údržbu MK a prerokovanie operačného plánu 

zimnej údržby r. 2007/2008; 
6.Rôzne: -podnety od obyvateľov mesta 
    -podnety a pripomienky od členov komisie 
    -iné 
 
November 20.11.2007 o 15 00 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 : a) Návrh budovania a rozširovania cyklotrás pre r. 2008 
                                 b) Návrh časového a obsahového plánu na prvý polrok 2008  
6.Rôzne: -podnety od obyvateľov mesta 
    -podnety a pripomienky od členov komisie 
    -iné 



 
December 11.12.2007 o 15 00 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 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
                    predseda komisie: 
                                                                              Ing. Miroslav Mikulášik 
 
  
 

V Nitre, dňa  28.05.2007 
 

Za správnosť: Ing. E.Danišová 

                       sekretárka komisie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
                                                
 
                                                                                                V Nitre  dňa  06.06.2007 
                                                                                                Číslo materiálu:  237/07 
 
 
 
Mestskému  zastupiteľstvu  
v  Nitre      
 
 
K bodu: Návrh na prijatie daru pre Mesto Nitra (Mgr. Kučerková) 
             
 
 
Predkladá :                                                                     Návrh na uznesenie :  
 
Mgr. Ľubomír Martinka                                                 „ na osobitnej strane „ 
prednosta Mestského úradu 
v Nitre                                                                              
 
 
 
Spracovala :                                                                    
 
Ing. Mária Foltýnová  
referent                                                                       
 
 
 
 
Napísala : 
 
Emília Svetlíková  
referent 
 
 
 
Prizvať : 
                                                                                                                                                       
          
                                                                                                                                         
                    
                                                                                      _________________________  
                                                                                             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 prijatie daru pre Mesto Nitra (Mgr. Kučerková)  
 
s c h v a ľ u j e   
 
prijatie  daru, nehnuteľnosť v katastrálnom území Zobor, parcela č. 1709/3 – zastavaná plocha 
o výmere 13 m2 z vlastníctva vedenom na liste vlastníctva č. 1432 a to od vlastníčky, Magda 
Kučerková, bytom Chmeľová dolina 48 Nitra, v podiele 1/1 
 
u k l a d á 
 
vedúcemu oddelenia správy majetku 
zabezpečiť uzatvorenie darovacej zmluvy, podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia. 
 
                                                                                                     T: 30. 9. 2007 
                                                                                                     K: MR 
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Návrh na prijatie daru pre Mesto Nitra (Mgr.Kučerková)  
 
 
     V súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitry č. 1/2006 o hospodárení 
s majetkom Mesta Nitry predkladáme Návrh na prijatie daru pre Mesto Nitra (Mgr. 
Kučerková). 
 
     Vlastníčka pozemku parc. č. 1709/3 – zastavaná plocha o výmere 13 m2 katastrálne územie 
Zobor ponúkla darom do vlastníctva Mesta Nitra pozemok vedený na liste vlastníctva č. 1432. 
Pozemok sa nachádza v komunikácii Chmeľová dolina. Pre vlastníčku je pozemok 
nevyužiteľný a preto ho daruje Mestu. 
 
Mestský úrad v Nitre: 
Súhlasí  s prijatím daru parc. č. 1709/3 – zastavaná plocha o výmere 13 m2 katastrálne územie 
Zobor. 
 
Výbor mestskej časti č. 6 – Zobor a Dražovce 
Súhlasí s ponukou Mgr. M. Kučerkovej ohľadom darovania parc. č. 1709/3 katastrálne 
územie Zobor, nakoľko sa táto parcela nachádza v komunikácii Chmeľová dolina.  
 
Komisia MZ v Nitre pre podnikateľskú činnosť, správu majetku a cestovný ruch: 
Na riadnom zasadnutí konanom dňa 24.4.2007 odporučila prijatie daru parc. č. 1709/3 
o výmere 13 m2 katastrálne územie Zobor do majetku Mesta Nitry.  
 
     Na základe  stanovísk, výboru mestskej časti, prerokovania v komisii pre podnikateľskú 
činnosť, správu majetku a cestovný ruch predkladáme návrh na prijatie daru pre Mesto Nitra 
(Mgr. Kučerková)  a  odporúčame  schváliť  prijatie  daru nehnuteľnosť v katastrálnom území 
Zobor parcela č. 1709/3 – zastavaná plocha o výmere 13 m2 z vlastníctva vedenom na liste 
vlastníctva č. 1432 a to od vlastníčky: Magda Kučerková, bytom Chmeľová dolina 48, Nitra. 
 
Mestská rada v Nitre na riadnom zasadnutí konanom dňa 15.5.2007 uznesením  
č. 353/2007-MR odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť prijatie daru 
nehnuteľnosť katastrálne územie Zobor parc. č. 1709/3 – zastavaná plocha o výmere 13 m2 

z vlastníctva vedenom na LV č. 1432 a to od vlastníčky: Magda Kučerková, bytom Chmeľová 
dolina 48 Nitra, v podiele 1/1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 
 
 
        V Nitre dňa  06.06.2007 
          
 
        Číslo materiálu :  238/07 
 
 
 
 
Mestskému  zastupiteľstvu 
v N i t r e 
 
 
 
K bodu : Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
    ( Zuzana Fukasová, Podhorská 11, Nitra ) 
 
 
 
Predkladá :       Návrh na uznesenie : 
 
 
Mgr. Ľubomír Martinka      Na osobitnej strane 
prednosta Mestského úradu 
v Nitre 
 
Spracovala : 
 
 
JUDr. Darina Gullar 
referent 
 
Napísala : 
 
 
JUDr. Darina Gullar 
referent 
 
 
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 
( Zuzana Fukasová, Podhorská 11, Nitra ) 
 
 
 
n e s c h v a ľ u j e  
 
 
 
odpredaj časti pozemku na parc.č. 567/4 o výmere 80 m2, kat.úz. Zobor, pre  Zuzanu 
Fukasovú, bytom Podhorská 11, Nitra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťouz vo vlastníctve Mesta Nitry 
( Zuzana Fukasová, Podhorská 11, Nitra ) 
 
 
 
 V súlade s § 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 nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry na 
základe žiadosti : 
Zuzana Fukasová, Podhorská 11, Nitra 
 
Žiadateľka p. Zuzana Fukasová, bytom Podhorská 11, Nitra listom zo dňa 15.1.2007 
a 26.2.2007 adresovanými primátorovi Mesta Nitra požiadala Mesto Nitra o odkúpenie časti 
pozemku parc.č. 567/4 , diel 5 o výmere 80 m2, kat.úz. Zobor, podľa geometrického plánu č. 
243 – 251- 134 – 83 zo dňa 25.7.1983 ako ostatnú plochu za cenu 1,- Sk. Svoju žiadosť 
odôvodnila tým, že ide o pozemok, ktorý hraničí s pozemkom v jej osobnom vlastníctve, bol 
jej majetkom, ktorý v roku 2001 darovala Mestu Nitra v záujme usporiadania pozemkov jej 
susedov – hlavne umožnenia prístupu a ďalšieho nakladania s majetkom. 
Stanovisko oddelenia majetku k predmetnej žiadosti  : 
 
 Oddelenie majetku MsÚ  navrhuje žiadosti p. Fukasovej o odpredaj časti parc.č. 567/4, 
kat.úz. Zobor o výmere 80 m2  n e v y h o v i e ť, nakoľko jej obsah nie je celkom presný 
pretože neinformuje pravdivo, pričom náš návrh odôvodňujeme nasledovne :  
Žiadateľke p. Fukasovej bol rozhodnutím MsNV č. 69/1983 – POU/Li zo dňa 8. septembra 
1983 pridelený pozemok do osobného užívania a to parc. č. 567/3 o výmere 600 m2 v kat.úz. 
Zobor, za účelom výstavby rodinného domu. Následne jej bol tento pozemok dohodou 
o zriadení práva osobného užívania odovzdaný do osobného užívania. Táto dohoda bola 
registrovaná štátnym notárstvom v konaní č. R II 142/85. Listom zo dňa 18.8.1989                     
p. Fukasová požiadala o pridelenie aj susedného pozemku do osobného užívania a to parc.č. 
567/4 o výmere 171 m2. MsNV v Nitre však na parc.č. 567/4 neuzatvoril s menovanou 
dohodu o zriadení práva osobného užívania pozemku, nakoľko dohodu nepodpísal.  
Vlastníctvo k parc.č. 567/4, kat.úz. Zobor tak p. Fukasová nadobudla bez vedomia jej 
vlastníka – Mesta Nitry a to notárskou zápisnicou o osvedčení, v konaní č. N 67/98, N 
68/98. 
Po zistení tejto skutočnosti Mestom Nitra bola p. Fukasová upozornená na neoprávnené 
nadobudnutie vlastníckeho práva k danej parcele uvedeným spôsobom ako aj možnosť 
spätného nadobudnutia parc.č. 567/4 do vlastníctva Mesta Nitry aj súdnou cestou. 
Následne darovacou zmluvou č. 1/2001/SMM zo dňa 11.5.2001 p. Fukasová darovala Mestu 
Nitra celú parc.č 567/4, kat.úz. Zobor, pričom v bode VII, ods.1 tejto darovacej zmluvy 
uviedla :“ 
Túto darovaciu zmluvu uzatvárajú účastníci slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, teda tak, 
aby v budúcnosti nevznikli žiadne pochybnosti o tom, čo chceli je obsahom vyjadriť“.  
Aj napriek existencii tejto darovacej zmluvy však p. Fukasová parc.č.567/4 nikdy neuvoľnila 
a bez právneho dôvodu ju užívala a užíva ju dodnes. Medzičasom p. Fukasová požiadala 
Mesto Nitra o prenájom danej parcely na neurčito a potom na dobu určitú, na obdobie 15 
rokov, pričom požadované prenájmy jej neboli MZ schválené. Taktiež uznesením MZ č. 
16/2005 zo dňa 20.1.2005 nebol menovanej schválený ani odpredaj parc.č. 567/4,kat.úz. 
Zobor. Následne bola p. Fukasová opakovane vyzvaná na uvoľnenie parc.č. 567/4 



odstránením oplotenia , ku ktorému však dodnes nedošlo a preto Mesto Nitra podalo voči p. 
Fukasovej a jej manželovi dňa 18.5.2005 návrh na vypratanie pozemku. Vzápätí dňa 
25.5.2005 podala žalobu voči Mestu Nitra aj právna zástupkyňa p. Fukasovej, JUDr. 
Strýčeková  o určenie vlastníckeho práva  k nehnuteľnosti – pozemku parc.č. 567/4, kat.úz. 
Zobor, ktorú žalobu navrhujeme zamietnuť , nakoľko p. Fukasová nepreukázala na základe 
akého právneho dôvodu by sa mala stať výlučnou vlastníčkou daného pozemku. V dôsledku 
toho súdny návrh Mesta Nitry na vypratanie pozemku bol prerušený na neurčito, do 
právoplatného skončenia veci o určenie vlastníckeho práva k pozemku parc.č. 567/4, ktorá 
doposiaľ skončená nebola, nakoľko JUDr. Strýčeková sústavne žiadala o odročenia 
pojednávania vo veci na neurčito. Naposledy JUDr. Strýčeková dohodou zo dňa 21.11.2006  
požiadala Mesto Nitra  o súhlas s prerušením konania , najdlhšie do 15.4.2007, ktorú dohodu 
primátor Mesta Nitra dňa 13.12.2006 podpísal. K tejto dohode podávalo oddelenie správy 
majetku vyjadrenie. Doposiaľ sme neobdržali nový termín pojednávania vo veci.  
Okrem toho takto zaberaným pozemkom p. Fukasová bráni v otáčaní motorových 
vozidiel na konci slepej uličky, ako aj prístupu nákladným autom, čo je v rozpore s 
dopravnou vyhláškou a následne v značnom rozsahu obmedzuje vlastníkov susedných 
pozemkov, najmä vlastníkov pozemku parc.č. 584 a parc.č. 626 v riadnom vykonávaní 
ich vlastníckych práv. 
 
VMČ č. 6 Zobor a Drážovce na svojom zasadnutí, konanom dňa 18.04.2007 sa zaoberal 
žiadosťou p. Fukasovej ohľadom odkúpenia pozemku p.č. 567 diel č.5 o výmere 80 m2 
a doporučuje majetkoprávne vysporiadať parcelu v prospech p. Z. Fukasovej. 
  
Komisia MZ v Nitre pre podnikateľskú činnosť, správu majetku a cestovný ruch    na   svojom 
zasadnutí, konanom dňa 24.04.2007 prerokovala predloženú žiadosť a neodporúča odpredaj 
nehnuteľnosti. 
 
Mestská rada v Nitre  na svojom zasadnutí, konanom dňa 15.5.2007  
 
p r e r o k o v a l a   predložený návrh  na  nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta 
Nitry ( Zuzana Fukasová, Podhorská 11, Nitra ) a 
 
o d p o r u č i l a 
predkladateľovi ( oddeleniu majetku ) dopracovať materiál o stanovisko VMČ a predložiť na 
zasadnutie mestského zastupiteľstva. 
   
Vzhľadom na uvedený skutkový stav veci a stanovisko Komisie MZ v Nitre pre 
podnikateľskú činnosť, správu majetku a cestovný ruch predkladáme návrh na nakladanie 
s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry ( Zuzana Fukasová ) a odporúčame 
 
n e s c h v á l i ť 
 
odpredaj časti pozemku na parc.č. 567/4, o výmere 80 m2, kat.úz. Zobor, pre Zuzanu 
Fukasovú, bytom Podhorská 11, Nitra.  
  
 
 
 
 
 







 



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

 
                                                
 
                                                                                                V Nitre dňa  06.06.2007 
                                                                                                Číslo materiálu : 239/07 
 
Mestskému  zastupiteľstvu 
v  Nitre      
 
 
K bodu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve  Mesta Nitry  
              (Ľuboš Mikuš a manželka) 
             
 
 
Predkladá :                                                                     Návrh na uznesenie :  
 
Mgr. Ľubomír Martinka                                               „ na  osobitnej strane „ 
prednosta Mestského úradu 
v Nitre                                                                              
 
 
 
Spracovala :                                                                    
 
Ing. Mária Foltýnová  
referent                                                                       
 
 
 
 
Napísala : 
 
Emília Svetlíková  
referent 
 
 
 
Prizvať : 
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                            
 
 
                    
                                                                                      _________________________  
                                                                                             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 nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (Ľuboš Mikuš 
a manželka) 
 
 
s c h v a ľ u j e   
 
odpredaj pozemku parc. č. 4805/1 – zastavaná plocha o výmere 1 282 m2  

v katastrálnom území Nitra Ľubošovi Mikušovi a manželke, obaja bytom Hlboká 69 Nitra, za 
cenu 800,--  Sk/m2  
s podmienkou zriadenia vecného bremena spočívajúcom v povinnosti vlastníka pozemku 
trpieť uloženia existujúcich inžinierskych sietí a prístupu k nim, v prípade ich opráv, 
rekonštrukcií v prospech správcov sietí  
 
u k l a d á 
 
vedúcemu oddelenia správy majetku 
zabezpečiť uzatvorenie  kúpnej  zmluvy, podľa schvaľovacej časti uznesenia s podmienkou 
úhrady kúpnej ceny po vystavení faktúry. 
 
                                                                                                     T: 31. 10. 2007 
                                                                                                     K: MR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 3 - 
 
Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry  
(Ľuboš Mikuš a manželka) 
 
 
     V súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitry č. 1/2006 o hospodárení 
s majetkom Mesta Nitry predkladáme Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami na základe 
žiadosti Ľuboša Mikuša a manželky Dany, ktorí požiadali o odkúpenie pozemku parc. č. 
4805/1 – zastavaná plocha o výmere 1 282 m2 k. ú. Nitra, vo vlastníctve Mesta, vedenom na 
LV č. 3681. 
Pán Ľuboš Mikuš a manželka sú vlastníkmi susedných pozemkov parc. č. 4805/2 a 4805/3. 
Na parcele č. 4805/1 majú záujem vytvoriť športovo – oddychovú zónu pre obyvateľov 
mestskej časti Čermáň. 
 
Mestský úrad v Nitre: 
     V zmysle schváleného územného plánu mesta Nitry navrhované funkčné využitie je určené 
na vybavenosť a doplnkové bývanie v lokalite Čermáň. Z dôvodu vlastníctva susedných 
pozemkov žiadateľov súhlasíme s predajom pozemku za účelom  vytvorenia športovo – 
oddychovej zóny pre obyvateľov mestskej časti Čermáň. 
     Na prípadné jestvujúce inžinierske siete a ich ochranné pásma na predmetnom pozemku 
žiadateľ založí vecné bremeno do LV. 
     Pozemok parc. č. 4804 ponechať ako peší chodník pre verejnosť. 
 
Výbor mestskej časti č. 3 
     Súhlasí s odpredajom pozemku parc. .č 4805/1 o výmere 1 282 m2 v katastrálnom území 
Nitra.  
 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre podnikateľskú činnosť, správu majetku 
a cestovný ruch na riadnom zasadnutí konanom dňa 24.4.2007 odporučila odpredaj pozemku 
za cenu 800,-- Sk/m2. 
 
     Na základe stanovísk odborných oddelení, výboru mestskej časti, prerokovania v komisii 
MZ pre podnikateľskú činnosť, správu majetku a cestovný ruch predkladáme návrh na 
nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (Ľuboš Mikuš a manželka) 
a odporúčame  schváliť odpredaj pozemku parc. č. 4805/1 – zastavaná plocha o výmere  
1 282 m2  v katastrálnom území Nitra Ľubošovi Mikušovi a manželke, obaja bytom Hlboká 69 
Nitra, za cenu 800,--  Sk/m2  
s podmienkou zriadenia vecného bremena spočívajúcom v povinnosti vlastníka pozemku 
trpieť uloženie existujúcich inžinierskych sietí a prístupu k nim, v prípade ich opráv a 
rekonštrukcií v prospech správcov sietí  
 
Mestská rada v Nitre na zasadnutí dňa 15.5.2007 uznesením č. 356/2007-MR odporučila 
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť odpredaj pozemku parc. č. 4805/11 – zastavaná 
plocha o výmere 1 282 m2  v katastrálnom území Nitra Ľubošovi Mikušovi a manželke, obaja 
bytom Hlboká 69 Nitra, za cenu 800,-- Sk/m2 s podmienkou zriadenia vecného bremena 
spočívajúcom v povinnosti vlastníka pozemku trpieť uloženie existujúcich inžinierskych sietí 
a prístupu k nim, v prípade ich opráv a rekonštrukcií v prospech správcov sietí  
 
       



 
 
 
 

 
 

 



 
 

M e s t s k ý    ú r a d     v     N i t r e 
 
         V Nitre dňa 06.06.2007 
         Číslo materiálu: 240/07 
Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre 
 
 
 
K bodu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry 
              (Ing. Karol Žitný) 
 
 
                 
Predkladá:                 Návrh na uznesenie: 
 
Mgr. Ľubomír Martinka         Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
prednosta                                p r e r o k o v a l o 
Mestského úradu v Nitre        návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta 
     Nitry (Ing. Karol Žitný) 
                                                n e s c h v a ľ u j e 
Spracovala:    odpredaj časti pozemkov parc. č. 2075/1, parc. č. 2075/3  

                        a parc. č. 2039/1 o celkovej výmere cca 800 m2 katastrálne 
Mária Tužinská   územie Nitra Ing. Karolovi Žitnému, Čajkovského 10, Nitra 
referent              IČO: 40 686 574 
 
 
Napísala:      

 

Mária Tužinská     
referent           

                
            

Prizvať: -          
 
 

 
  

        
                     

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

                  podpis predkladateľa 
 
 



 
 
Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Ing. Karol Žitný) 
 
 
V súlade s § 15 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta  Nitry č. 1/2006  o hospodárení 
s majetkom mesta Nitry predkladáme návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve  
Mesta Nitry na základe žiadosti.  

Ing. Karol Žitný, Čajkovského 10, Nitra 
požiadal o odpredaj časti pozemkov parc. č. 2075/1, parc. č. 2075/3 a parc. č. 2039/1 
o celkovej výmere cca 800 m2 kat. úz. Nitra za účelom vybudovania polyfunkčného objektu 
v súlade s územným plánom zóny mesta Nitry. Ide o pozemok na rohu ulíc Coboriho 
a Štefánikova pred 13-poschodovým obytným domom naproti Krajského úradu v Nitre. 
 
Mesto Nitra je vlastníkom pozemkov v katastrálnom území Nitra 
- parc. č. 2075/1 – ostatná plocha o výmere 8237 m2 
- parc. č. 2075/3 – ostatná plocha o výmere  258 m2 
- parc. č. 2039/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 34700 m2. 
 
Stanovisko Mestského úradu v Nitre 
V zmysle ÚPN mesta Nitry schváleného Mestským zastupiteľstvom v Nitre uznesením č. 
169/2003-MZ zo dňa 22.5.2003 a jeho zmien a doplnkov predmetná časť pozemku parc. č. 
2075/1 a 2039/1 zasahuje do polohy navrhovanej na vytvorenie námestia ukončujúceho 
výhľadovú ďalšiu etapu riešenia pešej zóny v polohe Štefánikovej ulice prepájajúcej jadrovú 
polohu centra mesta (Svätoplukovo námestie) s administratívnym centrom. Do 
podrobnejšieho riešenia vyššie uvedeného zámeru neodporúčame riešiť odpredaj 
predmetných častí parciel. 
 
Výbor mestskej časti č. 2 Staré mesto 
sa stotožňuje so stanoviskom odboru strategických činností a neodporúča odpredaj 
požadovaných nehnuteľností. 
 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre podnikateľskú činnosť, správu majetku 
a cestovný ruch  
na zasadnutí konanom dňa 24.04.2007 prerokovala predloženú žiadosť a uznesením č. 
124/2007 neodporučila odpredaj pozemkov. 
 
Žiadateľ nemá finančné záväzky voči mestu Nitra. 
Na základe  žiadosti  a  predložených stanovísk sme na zasadnutie mestskej rady predložili 
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (Ing. Karol Žitný) a  to  
neschváliť  odpredaj časti  pozemkov  parc.  č.  2075/1,  parc.  č.  2075/3  a  parc.  č.  2039/1  
o  celkovej  výmere cca 800 m2 katastrálne  územie Nitra Ing. Karolovi Žitnému, 
Čajkovského 10, Nitra, IČO: 40 686 574. 
 
Mestská rada v Nitre na zasadnutí konanom dňa 15.05.2007 uznesením č. 354/2007-MR 
odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre neschváliť odpredaj časti pozemkov parc. č. 
2075/1, parc. č. 2075/3 a parc. č. 2039/1 o celkovej výmere cca 800 m2 katastrálne územie 
Nitra Ing. Karolovi Žitnému, Čajkovského 10, Nitra, IČO: 40 686 574.    
   
 



 

 



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

 
                                                
 
                                                                                                   V Nitre dňa 06.06.2007      
                                                                                                   Číslo materiálu :  243/07 
 
Mestskému  zastupiteľstvu  
v Nitre      
 
 
K bodu: Návrh na odpredaj voľných bytov, spoločných častí domu, spoločných zariadení  
              a pozemku, na základe vyhodnotenia ponukového konania 
 
 
Predkladá :                                                                      Návrh na uznesenie :  
 
Ľubomír Martinka                                                            „ na osobitnej strane „ 
prednosta  
Mestského úradu v Nitre                                                                                                                
 
 
 
 
Spracovala : 
 
Ing. Mária Foltýnová 
referent 
 
 
 
 
 
Napísala : 
 
Emília Svetlíková 
referent 
 
 
 
 
Prizvať: - 
 
 
                                                                                        .......................................... 
                                                                                           podpis predkladateľa                                                 
 

 
 



 
 

- 2 - 
Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 
 
Návrh na  odpredaj voľných bytov, spoločných častí domu, spoločných zariadení a pozemku, 
na základe vyhodnotenia ponukového konania  
 
s c h v a ľ u j e      
 
odpredaj bytov v ponukovom konaní: 
 
1. odpredaj bytu č. 4, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa  
    v obytnom dome Štiavnická ul. 2, súp. č. 686 a ideálnej časti pozemku parc. č. 846  
    katastrálne územie Chrenová, pre Ing. Ladislava Bódiho, bytom, Svätoplukova 24, Nitra    
    za cenu  811.270,-- Sk               
 
2. odpredaj bytu č. 30, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa  
   v obytnom dome Jurkovičova ul. 26,  súp. č. 396 a ideálnej časti pozemku parc. č.     

7619 a 7618 katastrálne územie Nitra pre Andreja Bódiho, bytom Svätoplukova 24, Nitra 
   za cenu 789.327,-- Sk 
 
3. odpredaj bytu č. 59, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa  
   v obytnom dome  Jurkovičova   ulica  č. 23,  súp. č. 392 a ideálnej časti  pozemku parc. č.     
   7574  katastrálne územie Nitra, pre MVDr. Janu Bódiovú,  bytom Svätoplukova 24, Nitra 
    za cenu 777.777,– Sk 
 
4. odpredaj bytu č. 41, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa  
    v obytnom dome Novomeského ul. 4, súp. č. 513 a ideálnej časti pozemku parc. č. 7237  
    katastrálne územie Nitra pre Ing. Zuzanu Paučírovú, bytom Jurkovičova 29, Nitra 
    za cenu 1,353.000,-- Sk 
 
5. odpredaj bytu č. 25, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
    v obytnom dome Novomeského 69, súp. č. 509 a ideálnej časti pozemku parc. č. 7295  
    a 7296  katastrálne územie Nitra pre Jána Karkoška, bytom Pod Katrušou 5, Nitra  
   za cenu 1,352.001,-- Sk 
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6. odpredaj bytu č. 6, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa  
    v obytnom dome  Hollého ul. 2, súp. č. 1497 a ideálnej časti pozemku parc. č. 2270 a parc.  
    č. 2271 katastrálne územie Nitra pre Michala Karaba, trvale bytom Obrancov mieru 20,  
    Moldava nad Bodvou, prechodný pobyt Sitnianska 2, Nitra 
    za cenu 1,402.140,-- Sk 
 
7. odpredaj bytu č. 16, spoločných častí domu, spoločných zariadení, nachádzajúcich sa  
    v obytnom dome Hollého ul. 6, súp. č. 1498 a ideálnej časti pozemku parc. č. 2267  
    katastrálne územie Nitra pre Ing. Tatianu Gubovú, trvale bytom Cabaj č. 383, Cabaj-Čápor, 
    prechodný pobyt Fatranská 10, Nitra 
    za cenu 1,250.000,-- Sk 
 
u l o ž i ť  
 
vedúcemu  oddelenia  majetku 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnych zmlúv podľa schvaľovacej časti uznesenia s podmienkou 
úhrady kúpnej ceny po vystavení faktúry 
 
 
 
                                                                                                                          T: 30.09.2007 
                                                                                                                           K: MR                                         
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Návrh na odpredaj voľných bytov, spoločných častí domu, spoločných zariadení 
a pozemku na základe vyhodnotenia ponukového konania  
 
V súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitry č. 2/1995, § 7 a) a dodatku č. 9 
o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov na území Mesta Nitry v znení dodatkov 
predkladáme návrh na odpredaj voľných bytov, spoločných častí domu, spoločných zariadení 
a pozemku na základe vyhodnotenia ponukového konania. 
Uznesením č. 115/2007-MZ, zo dňa 22. 3. 2007 Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo 
Návrh na odpredaj voľných bytov vo vlastníctve Mesta Nitry v zmysle VZN č. 2/1995 
o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov na území Mesta Nitry. 
 
Do ponukového konania  bol predložený odpredaj voľných bytov podľa údajov v tabuľke: 
 
 
Ulica Číslo 

vchodu 
Číslo 
bytu 

Poschodie Izbovitosť Východisková  
cena 
(byt + pozemok) 
 

Štiavnická      2 4 1 garsónka    628.248,00 
Jurkovičova 26 30 2 garsónka    572.300,00 
Jurkovičova  23 59 12 garsónka    540.577,00 
Novomeského   4 41 9 2-izbový    999.847,00 
Novomeského 69 25 príz. 3-izbový 1,175.227,00 
Hollého   2 6 1 3-izbový    991.920,00 
Hollého    6 16 4 2-izbový    847.079,00 
 
K vyhodnoteniu  ponukového konania bolo predložených 94 platných ponúk, z toho: 

 
- 14 ponúk na byt Štiavnická 2  
- 17 ponúk na byt Jurkovičova 26  
- 10 ponúk na byt Jurkovičova 23 
- 16 ponúk na byt Novomeského 4 
-   7 ponúk na byt Novomeského 69 
- 20 ponúk na byt Hollého 6 
- 10 ponúk na byt Hollého 2  

 
Vyhodnotenie  ponúk sa uskutočnilo dňa 16.05.2007. Víťaznou ponukou sa stala ponuka 
s najvyššou kúpnou cenou. 
 
- Víťazom ponuky na byt Štiavnická 2 (garsónka) sa stal Ladislav Bódi, bytom Svätoplukova  
  24, Nitra           
   Ponúknutá cena: 811.270,-- Sk 
- Víťazom ponuky na byt Jurkovičova 26 (garsónka)  sa stal Andrej Bódi,  bytom      
   Svätoplukova 24, Nitra  
   Ponúknutá cena: 789.327,-- Sk 
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- Víťazom ponuky na byt Jurkovičova 23 (garsónka) sa stala MVDr. Jana Bódiová, bytom    
   Svätoplukova 24, Nitra   
   Ponúknutá cena:  777.777,-- Sk 
- Víťazom ponuky na byt Novomeského 4 (2-izbový) sa stala Ing. Zuzana Paučírová, bytom   
   Jurkovičova 29, Nitra 
   Ponúknutá cena: 1,353.000,-- Sk 
- Víťazom ponuky na byt Novomeského 69 (3-izbový) sa stal Ján Karkoška, bytom Pod  
   Katrušou 5, Nitra 
   Ponúknutá cena: 1,352.001,-- Sk 
- Víťazom ponuky na byt Hollého 6 (2-izbový) sa stala Tatiana Gubová, bytom Cabaj –  
   Čápor, prechodný pobyt Fatranská 10, Nitra 
   Ponúknutá cena: 1,250.000,-- Sk 
- Víťazom ponuky na byt Hollého 2 (3-izbový) sa stal Michal Karaba, bytom Obrancov mieru  
   20, Moldava nad Bodvou, prechodný pobyt Sitnianska 2, Nitra 
   Ponúknutá cena: 1,402.140,-- Sk 
 
Všetky ponúknuté byty boli odpredané. 
 
Na základe uvedeného predkladáme na rokovanie Mestskej rady návrh na odpredaj voľných 
bytov, spoločných častí domu, spoločných zariadení a pozemku, na základe vyhodnotenia 
ponukového konania a to    
 
s c h v á l i ť    
 
odpredaj bytov v ponukovom konaní: 
 
1. odpredaj bytu č. 4, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa  
    v obytnom dome Štiavnická ul. 2, súp. č. 686 a ideálnej časti pozemku parc. č. 846  
    katastrálne územie Chrenová, pre Ing. Ladislava Bódiho, bytom,  bytom Svätoplukova 24,  
    Nitra      
    za cenu  811.270,-- Sk               
 
2. odpredaj bytu č. 30, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa  
   v obytnom dome Jurkovičova ul. 26,  súp. č. 396 a ideálnej časti pozemku parc. č.     

7620 a 7618 katastrálne územie Nitra pre Andreja Bódiho, bytom Svätoplukova 24, Nitra 
   za cenu 789.327,-- Sk 
 
3. odpredaj bytu č. 59, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa  
   v obytnom dome  Jurkovičova   ulica  č. 23,  súp. č. 392 a ideálnej časti  pozemku parc. č.     
   7574  katastrálne územie Nitra, pre MVDr. Janu Bódiovú,  bytom Svätoplukova 24, Nitra 
    za cenu 777.777,– Sk 
 
4. odpredaj bytu č. 41, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa  
    v obytnom dome Novomeského ul. 4, súp. č. 513 a ideálnej časti pozemku parc. č. 7237  
    katastrálne územie Nitra pre Ing. Zuzanu Paučírovú, bytom Jurkovičova 29, Nitra 
    za cenu 1,353.000,-- Sk 
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5. odpredaj bytu č. 25, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
    v obytnom dome Novomeského 69, súp. č. 509 a ideálnej časti pozemku parc. č. 7295  
    a 7296  katastrálne územie Nitra pre Jána Karkoška, bytom Pod Katrušou 5, Nitra  
   za cenu 1,352.001,-- Sk 
 
6. odpredaj bytu č. 6, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa  
    v obytnom dome  Hollého ul. 2, súp. č. 1497 a ideálnej časti pozemku parc. č. 2270 a parc.  
    č. 2271 katastrálne územie Nitra pre Michala Karaba, trvale bytom Obrancov mieru 20,  
    Moldava nad Bodvou, prechodný pobyt Sitnianska 2, Nitra 
    za cenu 1,402.140,-- Sk 
 
7. odpredaj bytu č. 16, spoločných častí domu, spoločných zariadení, nachádzajúcich sa  
    v obytnom dome Hollého ul. 6, súp. č. 1498 a ideálnej časti pozemku parc. č. 2267  
    katastrálne územie Nitra pre Ing. Tatianu Gubovú, trvale bytom Cabaj č. 383, Cabaj-Čápor, 
    prechodný pobyt Fatranská 10, Nitra 
    za cenu 1,250.000,-- Sk 
 
 
Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí konanom dňa 05.06.2007 s odpredajom bytu 
súhlasí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
                                                
 
                                                                                                   V Nitre dňa  06.06.2007      
                                                                                                   Číslo materiálu :  248/07 
 
Mestskému  zastupiteľstvu 
v Nitre      
 
 
K bodu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
              (Prekop Ľubomír a manželka Eva) 
 
Predkladá :                                                                      Návrh na uznesenie :  
 
Ľubomír Martinka                                                           „ na osobitnej strane „ 
prednosta 
Mestského úradu v Nitre                                                                                                                
 
 
 
 
Spracovala : 
 
Ing. Mária Foltýnová 
referent 
 
 
 
 
 
Napísala : 
 
Emília Svetlíková 
referent 
 
 
 
 
Prizvať: - 
 
 
 
 
                                                                                        .......................................... 
                                                                                           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  nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Prekop Ľubomír 
a manželka Eva)  
 
s c h v a ľ u j e      
 
odpredaj pozemku parc. č. 748/18 – záhrada o výmere 244 m2 katastrálne územie 
Dolné Krškany pre Ľubomíra Prekopa a manželku, obaja bytom Biovetská 42 Nitra, za 
cenu  500,-- Sk/m2 
 
u k l a d á 
 
vedúcemu oddelenia majetku 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnych zmlúv podľa schvaľovacej časti uznesenia 
s podmienkou úhrady kúpnej ceny po vystavení faktúry 
 
 
                                                                                                      T: 30. 9. 2007 
                                                                                                      K: MR 
 
 
u r č i ť 
 
stratu účinnosti uznesenia, ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 31.10.2007. 
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Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 

(Prekop Ľubomír a manželka Eva) 
 
V súlade s § 9 Zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
a 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 žiadostí: Ľubomíra Prekopa a manželky Evy, obaja bytom Biovetská 42, ktorí 
požiadali o odkúpenie pozemku parc. č. 748/18 – záhrada o výmere 244 m2, katastrálne 
územie  Dolné Krškany na ul. Biovetská. 
Pozemok priamo susedí s pozemkom parc. č. 748/17 vo vlastníctve žiadateľov. Parcelu 
užívajú 21 rokov. Domnievali sa, že im aj táto výmera bola pridelená do trvalého spoločného 
užívania. V dohode o zriadení osobného užívania je vedená výmera 400 m2, čo majú 
žiadatelia na svojom liste vlastníctva č. 851.  
Pozemok – záhradu zveľaďovali  21 rokov a preto žiadajú, čo najnižšiu cenu za m2. 
 
Útvar hlavného architekta: Vo svojom stanovisku zo dňa 18.5.2007 uvádza: 
Predmetná parc. č. 748/18 k. ú. Dolné Krškany v zmysle schváleného územného plánu mesta 
Nitry je funkčne určená na bývanie. V územnopriestorovom celku Dolné Krškany z hľadiska 
územného rozvoja predmetnej lokality je možné predmetnú parcelu využiť na záhradu k 
jestvujúcemu domu (nie je to stavebná parcela) 
 
Výbor mestskej časti č. 1 – Dolné Krškany, Horné Krškany: odporúča odpredaj 
požadovanej parcely. 
 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre podnikateľskú činnosť, správu maejtku 
a cestovný ruch: 
Na svojom zasadnutí konanom dňa 25.05.2007 prerokovala materiál a     o d p o r u č i l a 
odpredaj za cenu 500,-- Sk. 
 
Na základe uvedeného predkladáme návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve 
Mesta Nitry (Prekop Ľubomír a manželka Eva) a odporúčame   schváliť 
odpredaj pozemku parc. č. 748/18 – záhrada, o výmere 244 m2 katastrálne územie Dolné 
Krškany pre Ľubomíra Prekopa a manželku, obaja bytom Biovetská 42, Nitra  
za cenu ........ Sk/m2. 
 
Mestská rada v Nitre na zasadnutí konanom dňa 5.6.2007 odporučila Mestskému 
zastupiteľstvu v Nitre schváliť odpredaj pozemku parc. č. 748/18 – záhrada, o výmere 244 m2 
katastrálne územie Dolné Krškany pre Ľubomíra Prekopa a manželku, obaja bytom Biovetská 
42 Nitra, za cenu 500,-- Sk/m2. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



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

 
                                                
 
                                                                                                   V Nitre  dňa 06.06.2007      
                                                                                                   Číslo materiálu :  249/07 
 
Mestskému  zastupiteľstvu  
v Nitre      
 
 
K bodu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
              (Ing. Milan Bencz a Ing. Vladimír Ondrejčák) 
 
Predkladá :                                                                      Návrh na uznesenie :  
 
Ľubomír Martinka                                                          „  na osobitnej strane „ 
prednosta 
Mestského úradu v Nitre                                                                                                                
 
 
 
 
Spracovala : 
 
Ing. Mária Foltýnová 
referent 
 
 
 
 
 
Napísala : 
 
Emília Svetlíková 
referent 
 
 
 
 
Prizvať: - 
 
 
 
 
                                                                                        .......................................... 
                                                                                           podpis predkladateľa                                                  
 

 



 
- 2 - 

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. Milan Bencz 
a Ing. Vladimír Ondrejčák)  
 
n e s c h v a ľ u j e      
 
odpredaj časti parc. č. 6312/1 – zastavaná plocha o výmere 36 m2 katastrálne územie Nitra pre 
Ing. Milana Bencza a Ing. Vladimíra Ondrejčáka, obaja bytom Južná 23, Nitra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- 3 - 

 
Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 

(Ing. Milan Bencz a Ing. Vladimír Ondrejčák) 
 
 
V súlade s § 9 Zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
a 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 žiadostí: Ing. Milana Bencza a Ing. Vladimíra Ondrejčáka, ktorí požiadali 
o odkúpenie časti mestského pozemku do vlastníctva, časť parc. č. 6312/1  o celkovej  výmere 
36 m2.  
Uvedený pozemok chcú využívať ako parkovisko pre dve osobné autá, nakoľko v lokalite na 
Južnej ulici je nedostatok parkovacích miest. 
 
Útvar hlavného architekta: Vo svojom stanovisku uvádza: 
Nesúhlasíme s odpredajom časti predmetnej parcely, nakoľko v rámci dostavby obytnej 
skupiny Nitra – Čermáň budú vybudované nové parkovacie miesta pri obytných blokoch 4C 
a F1; F3; F4 napojené  kolmo na jestvujúcu komunikáciu (viď príloha situačný výkres). Na 
navrhované parkoviská bolo vydané právoplatné stavebné povolenie pod č. DaCH 
15153/2005-2006 zo dňa 10.3.2006. 
 
Výbor mestskej časti č. 3 – Čermáň:  
sa stotožňuje s vyjadrením architektov, n e o d p o r ú č a     odpredaj časti parcely. 
 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre podnikateľskú činnosť, správu majetku 
a cestovný ruch 
Na svojom zasadnutí konanom dňa 25.05.2007 prerokovala a    n e o d p o r ú č a    odpredaj 
časti parcely. 
 
Na základe uvedeného predkladáme návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve 
Mesta Nitry (Ing. Milan Bencz a Ing. Vladimír Ondrejčák) a odporúčame   n e s c h v á l i ť 
odpredaj časti parc. č. 6312/1 – zastavaná plocha o výmere 36 m2 katastrálne územie Nitra pre 
Ing. Milana Bencza a Ing. Vladimíra Ondrejčáka, obaja bytom Južná 23, Nitra 
 
Mestská rada v Nitre na zasadnutí konanom dňa 5.6.2007 odporučila Mestskému 
zastupiteľstvu v Nitre neschváliť odpredaj časti parc. č. 6312/1 – zastavaná plocha o výmere 
36 m2 katastrálne územie Nitra pre Ing. Milana Bencza a Ing. Vladimíra Ondrejčáka, obaja 
bytom Južná 23, Nitra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 

 
 
 



 
                            M e s t s k ý    ú r a d    v    N i t r e 
 
 
 
                                                                                                   V Nitre 06.06.2007 
                                                                                                   Číslo materiálu : 253/07  
 
 
 
Mestskému zastupiteľstvu  
v  N i t r e   
 
 
K bodu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
              ( Ing. Milan Dekan ) 
 
 
 
 
Predkladá :                                                                  Návrh na uznesenie :  
Mgr.Ľubomír Martinka                                               Na osobitnej strane                                                      
prednosta                                                                      
Mestského úradu 
v Nitre                                                                           
 
 
 
Spracovala : 
Ing. Kvetoslava Duchoňová                                            
referentka                                                                        
 
 
 
 
                                                                                        
Napísala :                                                                   
Ing. Kvetoslava Duchoňová                                     
referentka                                                                         
 
 
 
 
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. Milan Dekan ) 
 
 
n e s c h v a ľ u j e 
 
odpredaj pozemku parc. č.177/1 – zast. pl. a nádvoria o výmere 600m2  v k.ú. Horné Krškany 
Ing. Milanovi Dekanovi ,  bytom Janka Kráľa č. 132, Nitra  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry                                             
                                                         ( Ing. Milan Dekan ) 
        
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: 
Ing. Milana Dekana , ul. Janka Kráľa č. 132, Nitra,   o odkúpenie pozemku parc. č. 177/1 – 
zast. pl. a nádvoria o výmere 600m2 v kat. území Horné Krškany za účelom zriadenia 
administratívnej budovy. 
Parcela č. 177/1 je  vlastníctvom Mesta Nitry na LV č. 7185. Jedná sa o plochu pred 
okresným archívom na ul. Pod Katrušou. 
Mestský úrad v Nitre 
Odbor strategických činností, oddelenie urbanizmu a architektúry dalo nasledovné vyjadrenie: 
„ Podľa Územného plánu mesta Nitry /ÚPN/ schváleného Mestským  zastupiteľstvom v Nitre, 
uznesením č. 169/03-MZ zo dňa 22.05.2003 a Všeobecne záväzného nariadenia /VZN/ mesta 
Nitry č.3/2003 zo dňa 22.5.2003, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta 
Nitry sa predmetný pozemok nachádza v oblasti funkčne určenej pre vybavenosť 
a čiastočne pre prístup peší. 
Z hľadiska priestorového usporiadania je na predmetnom pozemku navrhovaná na ploche 
určenej pre vybavenosť zástavba uličná voľná do maximálnej výšky 4 nadzemných podlaží. 
V prípade dostavby predmetnej parcely je nutné dodržať v polohe od Novozámockej ulice 
stavebnú čiaru s objektom postaveným na pozemku s p.č. 172/8 v k.ú. H. Krškany. 
Od severozápadnej hranice parcely susediacej s miestnou komunikáciou – „ Pod Katrušou“, 
požadujeme dodržať odstupovú vzdialenosť minimálne 10 metrov. 
V prípade zámeru dostavby pozemku s p.č. 177/1 odporúčame vypracovanú dokumentáciu vo 
fáze rozpracovanosti konzultovať na Odbore strategických činností  MsÚ v Nitre.   
VMČ č. 1 Dolné Krškany, Horné Krškany prerokoval predloženú žiadosť a odporúča 
odpredať uvedený pozemok pánovi Ing. Milanovi Dekanovi. 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre podnikateľskú činnosť, správu majetku 
a cestovný ruch na riadnnom zasadnutí konanom dňa 24.04.2007 prerokovala žiadosť 
a odporúča schváliťodpredaj pozemku za cenu 1000,-Sk/m2  
Vzhľadom na vyššieuvedené sme predložili MR  návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo 
vlastníctve Mesta Nitry ( Ing. Milan Dekan ) 
s c h v á l i ť 
odpredaj pozemku parc. č.177/1 – zast. pl. a nádvoria o výmere 600m2  v k.ú. Horné Krškany 
za cenu .....,-Sk/m2  vrátane DPH Ing. Milanovi Dekanovi ,  bytom Janka Kráľa č. 132, Nitra  
Mestská rada na svojom 9. zasadnutí , konanom dňa 05.06.2007 prerokovala návrh na 
nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Ing. Milan Dekan) a  odporúča 
n e s c h v á l i ť 
odpredaj pozemku parc. č.177/1 – zast. pl. a nádvoria o výmere 600m2  v k.ú. Horné Krškany 
za cenu .....,-Sk/m2  vrátane DPH Ing. Milanovi Dekanovi ,  bytom Janka Kráľa č. 132, Nitra  
a pozemok parc. č. 177/1 zaradiť medzi nehnuteľnosti určené na odpredaj formou OVS. 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
                                    M e s t s k ý    ú r a d    v    N i t r e 
 
                                                
 
                                                                                                   V Nitre, dňa : 06.06.2007 
                                                                                                   Číslo materiálu : 255/07 
 
 
 
 
Mestskému zastupiteľstvu  
v  N i t r e   
 
K bodu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
             ( KAMENÁRSTVO – Vladimír Kothay ) 
 
 
 
 
Predkladá :                                                                     Návrh na uznesenie :  
Mgr. Ľubomír Martinka                                                 Na osobitnej strane 
prednosta Mestského úradu 
v Nitre                                                                              
 
 
 
Spracovala :                                                                    
Ing. Kvetoslava Duchoňová 
referentka                                                                       
 
 
 
 
Napísala : 
Ing. Kvetoslava Duchoňová 
referentka 
 
 
 
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 
( KAMENÁRSTVO – Vladimír Kothay ) 
 
 
n e s c h v a ľ u j e 
odpredaj pozemku v kat. území Nitra a to časti parcely  KN č. 2158  – zast. pl. a nádvoria    
o výmere cca 84m2   pre Vladimíra Kothaya, bytom Sitnianska 5, Nitra ani prenájom  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                 Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
                                        ( KAMENÁRSTVO – Vladimír Kothay ) 
 
 
 
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  
Kamenárstvo – Vladimír Kothay, Cintorínska 11, 949 01 Nitra, ktorý požiadal o odkúpenie 
alebo prenájom časti parcely č. 2158 o výmere 84m2 v kat. území Nitra. Žiadateľ má uvedenú 
plochu  t.č. prenajatú NZ č. 418/06/SM na dobu určitú do termínu 17.05.2007. Tento termín je 
zároveň termínom povolenia dočasnej stavby pre expozíciu kamenárskych výrobkov, ktorú tu 
prevádzkuje.  
Mestský úrad v Nitre  
Odbor strategických činností dal nasledovné vyjadrenie : „Odporúčame iba prenájom časti 
parcely č. 2158 o výmere 84m2 k.ú. Nitra z dôvodu budúcej prestavby resp. reorganizácie 
nástupného priestoru do Mestského cintorína vrátane komplexného riešenia potrieb 
parkovania náštevníkov“. 
Mestské služby, Tehelná č.2, Nitra „súhlasia s predĺžením prenájmu parcely č. 2158 o výmere 
84m2 v kat. území Nitra, ktorú má prenajatú firma Kamenárstvo – Vladimír Kothay, 
Cintorínska 11, 99 01 Nitra. S odpredajom predmetnej parcely nesúhlasíme“. 
VMČ č. 2 – Staré mesto súhlasí s prenájmom na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 
mesiace. 
Komisia MZ v Nitre pre podnikateľskú činnosť, správu majetku a cestovný ruch na riadnnom 
zasadnutí konanom dňa 25.5.2007 prerokovala predloženú žiadosť a odporúča uzatvorenie 
zmluvy o nájme 
Vzhľadom na stanoviská odborných útvarov, výboru mestskej časti ako i komisie MZ v Nitre 
pre podnikateľskú činnosť, správu majetku a cestovný ruch predkladáme návrh na nakladanie 
s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry ( Kamenárstvo -  Vladimír Kothay )     
n e s c h v á l i ť 
odpredaj pozemku v kat. území Nitra a to časti parcely  KN č. 2158  – zast. pl. a nádvoria    
o výmere cca 84m2   pre Vladimíra Kothaya, bytom Sitnianska 5, Nitra 
Mestská rada na svojom 9. zasadnutí , konanom dňa 05.06.2007 prerokovala návrh na 
nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (KAMENÁRSTVO – Vladimír 
Kothay ) a  odporúča 
n e s c h v á l i ť 
odpredaj pozemku v kat. území Nitra a to časti parcely  KN č. 2158  – zast. pl. a nádvoria    
o výmere cca 84m2   pre Vladimíra Kothaya, bytom Sitnianska 5, Nitra  
a navrhuje ukončenie nájomnej zmluvy a vypratanie nájomníka z pozemku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
                                               M e s t s k ý    ú r a d    v    N i t r e 
 
                                                
 
 
 
                                                                                                   V Nitre 06.06.2007 
                                                                                                   Číslo materiálu : 256/07 
 
Mestskému zastupiteľstvu  
v  N i t r e   
 
 
K bodu: Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 199/2006-MZ zo dňa                      
               07.09.2006 ( Martin Kukučka ) 
 
 
 
 
 
Predkladá :                                                                      Návrh na uznesenie :  
Mgr. Ľubomír Martinka                                                  Na osobitnej strane 
prednosta Mestského úradu 
v Nitre 
 
 
 
 
Spracovala : 
Ing. Kvetoslava Duchoňová 
referentka 
 
 
 
 
Napísala : 
Ing. Kvetoslava Duchoňová 
referentka 
 
 
 
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.199/2006-MZ zo dňa 
07.09.2006  ( Martin Kukučka ) 
 
s c h v a ľ u j e 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.199/2006-MZ zo dňa 07.09.2006 tak, že 
- v schvaľovacej časti sa vypúšťa znenie : 
 „ za cenu 2500,- Sk/m2 “ 
a nahrádza sa znením 
 „ za cenu 1500,-Sk/m2 “   
 
- v ukladacej časti sa vypúšťa znenie : 
„ T : 31.03.2007 “ 
a nahrádza sa znením  
„ T : 31.08.2007 “                                                               
 
- dopĺňa sa o určovaciu časť : 
„ určiť stratu účinnosti uznesenia ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 31.10.2007 “ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh   na  zmenu   uznesenia   Mestského    zastupiteľstva   v    Nitre   č. 199/2006 - MZ  
zo dňa 07.09. 2006 (Martin Kukučka) 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre na 48. riadnom zasadnutí dňa 07.09.2006 uznesením 
č.1991/2006-MZ  
prerokovalo  
Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry ( Martin Kukučka ) 
schválilo 
odpredaj pozemku  novovytvorenej parcely č. 1198/1 – ost. plocha o výmere 215m2 , 
odčlenenej z parc. č. 4512/5 - vinica o výmere 866m2  zapísanej v LV č.1 pred THM podľa  
GP č.35140348 -  17/2004  v kat. území Zobor za cenu 2500,-Sk/m2  vrátane DPH Martinovi 
Kukučkovi, Damborského 7, Nitra 
uložilo   
vedúcemu oddelenia správy majetku 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia s úhradou kúpnej 
ceny po vystavení faktúry  
                                                                                                                    T: 31.03.2007   
                                                                                                                     K: MR                                               
 
Oddelenie majetku písomne oboznámilo  žiadateľa so schváleným  uznesením č.199/2006-
MZ a požiadalo Martina Kukučku  o zaslanie písomného súhlasu s podmienkami odkúpenia.  
Po urgencii dňa 14.05.2007 Mesto Nitra  obdržalo odpoveď od žiadateľa, ktorý napísal: 
„ Uznesením č. 199/2006-MZ mi bol mestským zastupiteľstvom schválený odpredaj pozemku 
na p.č. 1198/1 o výmere 215m2 v k.ú. Zobor za cenu 2500,-Sk za 1m2 vrátane DPH. Môj 
záujem o odkúpenie predmetného pozemku aj naďalej trva, no kúpna cena je podľa môjho 
názoru neprimeraná a nezodpovedá skutočnej a ani trhovej hodnote pozemku. Pozemok dlhú 
dobu nebol a nie je využívaný a ani udržiavaný zo strany mesta. Prístup na pozemok vedie iba 
cez moju parcelu a jeho prípadnému využitiu na komerčné účely bráni jeho malá  výmera. 
Vzhľadom k tomu, si dovoľujem navrhnúť cenu za 1m2 1000,- Sk vrátane DPH. V prípade, 
že uvedenú cenu budete akceptovať, týmto zároveň dávam svoj súhlas  na vypracovanie 
kúpnej zmluvy.    
Komisia MZ v Nitre pre podnikateľskú činnosť, správu majetku a cestovný ruch na riadnnom 
zasadnutí konanom dňa 25.05.2007 prerokovala predloženú žiadosť a odporúča zníženie 
kúpnej ceny na 1500,-Sk/m2 vrátane DPH. 
Na základe vyššieuvedeného predkladáme na rokovanie mestskej rady návrh na zmenu 
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 199/2006-MZ zo dňa 07.09.2006 ( Martin 
Kukučka ) a to  
s c h v á l i ť 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.199/2006-MZ zo dňa 07.09.2006 tak, že 
- v schvaľovacej časti sa vypúšťa znenie : 
 „ za cenu 2500,- Sk/m2 “ 
a nahrádza sa znením 
 „ za cenu .......,-Sk/m2 “   
- v ukladacej časti sa vypúšťa znenie : 
„ T : 31.03.2007 “ 
a nahrádza sa znením  
„ T : 31.08.2007 “                                                               
- dopĺňa sa o určovaciu časť : 
„ určiť stratu účinnosti uznesenia ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 31.10.2007 “ 
 



Mestská rada na svojom 9. zasadnutí , konanom dňa 05.06.2007 prerokovala návrh na 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 199/2006 – MZ zo dňa 07.09.2006  
( Martin Kukučka ) a  odporúča 
s c h v á l i ť 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.199/2006-MZ zo dňa 07.09.2006 tak, že 
- v schvaľovacej časti sa vypúšťa znenie : 
 „ za cenu 2500,- Sk/m2 “ 
a nahrádza sa znením 
 „ za cenu 1500,-Sk/m2 “   
- v ukladacej časti sa vypúšťa znenie : 
„ T : 31.03.2007 “ 
a nahrádza sa znením  
„ T : 31.08.2007 “                                                               
- dopĺňa sa o určovaciu časť : 
„ určiť stratu účinnosti uznesenia ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 31.10.2007 “ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



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

 
  
         V Nitre dňa 06.06.2007 
 
         Číslo materiálu: 257/07 
Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre 
 
 
K bodu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
              (Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra) 
               
   
Predkladá:                Návrh na uznesenie: 
 
Mgr. Ľubomír Martinka        Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
prednosta                                p r e r o k o v a l o 
Mestského úradu v Nitre       návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta  

Nitry (Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra) 
                                                s c h v a ľ u j e  
Spracovala:                             1. odpredaj novovytvoreného pozemku v kat. úz. Zobor, parc. č.  

     886/5 – zast. pl. o výmere 62 m2 odčleneného z pozemku  
Mária Tužinská      parc. č. 886/1 geometrickým plánom č. 52/2006 zo dňa     
referent        02.10.2006 Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti,  

     Nábrežie za  hydrocentrálou 4, Nitra, IČO: 36 550 949  
                   2. zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez 
Napísala:                   parcelu č. 886/1 kat. úz. Zobor v prospech vlastníka pozemku 
         parc. č. 886/5 kat. úz. Zobor  
Mária Tužinská     u k l a d á 
referent      vedúcemu oddelenia majetku 
       zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy s podmienkou úhrady 
       kúpnej ceny po vystavení faktúry a dohody o zriadení vecného 
Prizvať: -                                   bremena              
                                   T: 31.07.2007 
           K: MR 
                                                   u r č u j e 
        stratu účinnosti uznesenia, ak kúpna zmluva a dohoda  
                                                   o zriadení vecného bremena nebude uzatvorená v termíne do 
                              31.08.2007                  
           

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

                  podpis predkladateľa 
                        



Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Západoslovenská 
vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra) 
 
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.   
 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra 
je investorom líniovej stavby Lupka – Zobor – prepojenie vodojemov, v rámci ktorej sa má 
vybudovať podzemná automatická tlaková stanica ATS v súlade s projektovou 
dokumentáciou. Najvhodnejšie umiestnenie je v areáli amfiteátru, na križovatke ulíc 
Svätourbanská a Studená. Vybudovať stavbu je dôležité pre obyvateľov Zobora z dôvodu 
nedostatku vody najmä v letnom období.K tomuto účelu požiadala o odkúpenie časti pozemku 
parc. č. 886/1 o výmere 62 m2 kat. úz. Zobor. Podľa geometrického plánu č. 52/2006 zo dňa 
02.10.2006 by mala byť predmetom kúpy novovytvorená parcela č.886/5 – zast. pl. o výmere 
62 m2 odčlenená z pozemku parc. č. 886/1 kat. úz. Zobor. 
Mesto Nitra je vlastníkom pozemku parc. č. 886/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
11659 m2 kat. úz. Zobor. 
 
Stanovisko MsÚ v Nitre 
K odpredaju časti predmetnej parcely pre stavbu automatickej tlakovej stanice nemá 
pripomienky za podmienky, že žiadateľ bude pre vstup k ATS využívať jestvujúcu bránku 
v oplotení amfiteátra nachádzajúcu sa cca v polovici pozemku na ul. Studená. 
 
Výbor mestskej časti č. 6 Zobor, Dražovce  
odporúča posunúť umiestnenie objektu smerom ku Studenej ulici, neodpredať pozemok parc. 
č. 886/1 kat. úz. Zobor, užívanie riešiť dlhodobým prenájmom. 
 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre podnikateľskú činnosť, správu majetku 
a cestovný ruch 
na zasadnutí konanom dňa 24.04.2007 prerokovala predloženú žiadosť a uznesením č. 
136/2007 neodporučila odpredaj pozemku, odporučila posunúť plánovaný objekt smerom do 
ulice Studenej a prenajať pozemok na dobu neurčitú za nájomné vo výške 400,--Sk/m2/rok. 
 
So žiadateľom sme konzultovali možnosť posunu plánovanej stavby smerom do ulice 
Studená. S prepracovaním projektovej dokumentácie nesúhlasí. Poloha umiestnenia ATS bola 
vybratá ako najvhodnejšia. K projektovej dokumentácii na umiestnenie podzemného objektu 
automatickej tlakovej stanice ATS (pôdorysných rozmerov 3 x 4 m) v areáli amfiteátra na 
parc. č. 886/1 v križovatke ulíc Svätourbanskej a Studenej obdržal súhlas odboru 
strategických činností MsÚ v Nitra v roku 2004. Na stavbu „Lupka – Zobor – prepojenie 
vodojemov“ bolo žiadateľovi vydané územné rozhodnutie zn. SP 8166/2005-004-Ing. Ur zo 
dňa 25.10.2005 právoplatné 13.01.2006. 
 
Na základe žiadosti a obdržaných vyjadrení sme na rokovanie mestskej rady predložili návrh 
na nakladanie s nehnuteľnosťou (Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra) a to 
neschváliť odpredaj novovytvoreného pozemku parc. č. 886/5 – zast. pl. o výmere 62 m2  
odčleneného z parc. č. 886/1 kat. úz. Zobor geometrickým plánom č. 52/2006 zo dňa 
02.10.2006 pre Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 
Nitra, IČO: 36 550 949.   
 



Mestská rada v Nitre na zasadnutí konanom dňa 05.06.2007 odporučila Mestskému 
zastupiteľstvu v Nitre schváliť odpredaj novovytvoreného pozemku v kat. úz. Zobor, parc. č. 
886/5 – zast. pl. o výmere 62 m2 odčleneného z pozemku parc. č. 886/1 geometrickým 
plánom č. 52/2006 zo dňa 02.10.2006 pre Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť, Nábrežie 
za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO: 36 550 949 za cenu 800,--Sk + DPH. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 





 
 
 
 



 
 

M e s t s k ý   ú r a d   v N i t r e 
 
         
        V Nitre dňa 06.06..2007 
          
        Číslo materiálu : 268/07 
 
Mestskému  zastupiteľstvu 
v N i t r e 
 
 
 
K bodu :   Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 83/2007–MZ   
                  zo dňa 22.3.2007 (Daniela Čermanová a manž., Rázusova 792/11, Nitra) 
 
 
 
Predkladá :      Návrh na uznesenie : 
 
Mgr. Ľubomír Martinka     „ na osobitnej strane „ 
prednosta Mestského úradu 
v Nitre 
 
 
Spracovala : 
 
JUDr. Darina Gullar 
referent 
 
 
Napísala: 
 
JUDr. Darina Gullar 
referent 
 
 
 
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. 83/2007 – MZ zo dňa 
22.3.2007. (Daniela Čermanová a manž., bytom Rázusova 792/11, Nitra) 
 
 
s c h v a ľ u j e  
 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 83/2007 – MZ zo dňa 22.3.2007 a to 
tak, že : 
 
v schvaľovacej časti uznesenia vypúšťa znenie : „ a prenájom pozemku užívaného na 
záhradu parc.č. 4110/1 – záhrada o výmere 486 m2, kat.úz. Nitra za cenu 25, - Sk/m2/rok „ 
a nahrádza ho znením : „ odpredaj časti pozemku parc.č. 4110/1 – záhrada , vstup do domu 
a východ do átria o výmere cca 230 m2, ( presnú výmeru určí geometrický plán), za cenu 300,-
Sk/m2, s tým, že kupujúci uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 
a poplatky spojené s povolením vkladu kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností. 
Zvyšnú časť  par.č. 4110/1 – záhrada o výmere cca 260 m2 prenajať za cenu 25,- Sk/m2/rok, 
na dobu neurčitú.“ 
 
v ukladacej časti vypúšťa znenie : „ T: 31.05.2007“ a nahrádza znením : „ T . 15.08.2007 „ 
 
a dopĺňa o určovaciu časť : 
 „u r č u j e  stratu účinnosti uznesenia ak  kúpna a nájomná zmluva nebudú uzatvorené do 
termínu 15.10.2007“ . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh na zmenu uzneseniaMestského zastupiteľstva v Nitre č. 83/2007 – MZ zo dňa 
22.3.2007. (Daniela Čermanová a manž., Rázusova 792/11, Nitra) 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre na svojom zasadnutí, konanom dňa 22.3.2007 prerokovalo 
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry ( Daniela Čermanová 
a manž. , Rázusova 792/11, Nitra ) a uznesením č. 83/2007 – MZ   
 
s c h v á l i l o   
 
odpredaj pozemku pod radovým rodinným domom, parc.č. 4104 – zastav. pl. a nádvorie 
o výmere 153 m2, kat.úz. Nitra za cenu 800,- Sk/m2 ( do bezpodielového spoluvlastníctva ) 
a prenájom pozemku užívaného na záhradu parc.č. 4110/1 – záhrada o výmere 486 m2, kat.úz. 
Nitra za cenu 25,- Sk/m2/rok pre Danielu Čermanovú r. Adamcovú a manž. Pavla Čermana r. 
Čermana. 
Uložilo vedúcemu oddelenia správy majetku zabezpečiť uzatvorenie kúpnej a nájomnej 
zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia v termíne do 31.5.2007. 
 
Následne  p. Čermanová a manž. požiadali o usporiadanie pozemku parc.č. 4110/1 – záhrada 
za prijateľnejších podmienok  a to o odkúpenie aspoň časti parcely č. 4110/1 ( vstup do domu  
a východ do átria ) za maximálnu cenu 100,- Sk/m2. Svoju žiadosť odôvodňujú ich 
finančnými možnosťami ako dôchodcovia. 
 
VMČ č. 2 – Staré mesto  súhlasí s odpredajom časti parc.č. 4110/1( vyznačenej zelenou 
farbou – vstup do domu a východ do átria ). Odpredaj zvyšnej časti parcely ( vyznačenej 
červenou farbou – ochranné pásmo vedľa domu ) ponecháva na zváženie mestskému 
zastupiteľstvu. 
 
Komisia MZ v Nitre pre podnikateľskú činnosť, správu majetku a cestovný ruch  na svojom 
zasadnutí konanom dňa 25.05..2007 predložený materiál prerokovala predloženú žiadosť 
a odporúča schváliť odpredaj časti pozemku parc.č. 4110/1 ( vstup do domu o výmere cca 72 
m2 a východ do átria o výmere cca 150 m2, pričom presnú výmeru určí geometrický plán ) za 
cenu 300,- Sk/m2, s tým, že kupujúci uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického 
plánu a poplatky spojené s vkladom kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností. Zvyšnú časť 
pozemku parc.č. 4110/1 ( ochranné pásmo vedľa domu o výmere cca 264 m2 ) neodporúča 
odpredať.  
 
Na základe žiadosti a stanovísk predkladáme návrh na zmenu uznesenia Mestského 
zastupiteľstva v Nitre č. 83/2007 – MZ zo dňa 22.3.2007 na rokovanie mestskej rady 
 
 
Mestská rada v Nitre  na svojom zasadnutí konanom dňa 5.6.2007 p r e r o k o v a l a návrh 
na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstvu v Nitre č. 83/2007 – MZ zo dňa 22.3.2007.  
( Daniela Čermanová a manž., bytom Rázusova 792/11, Nitra ) 
 
 
o d p o r u č i l a 
 
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 
 



 
s c h v á l i ť 
 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 83/2007 – MZ zo dňa 22.3.2007 a to 
tak, že : 
 
v schvaľovacej časti uznesenia vypúšťa znenie : „ a prenájom pozemku užívaného na 
záhradu parc.č. 4110/1 – záhrada o výmere 486 m2, kat.úz. Nitra za cenu 25, - Sk/m2/rok „ 
a nahrádza ho znením : „ odpredaj časti pozemku parc.č. 4110/1 – záhrada , vstup do domu 
a východ do átria o výmere cca 230 m2, ( presnú výmeru určí geometrický plán), za cenu ....... 
Sk/m2, s tým, že kupujúci uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 
a poplatky spojené s povolením vkladu kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností. 
Zvyšnú časť  par.č. 4110/1 – záhrada o výmere cca 260 m2 prenajať za cenu 25,- Sk/m2/rok, 
na dobu neurčitú.“ 
 
v ukladacej časti vypustiť znenie : „ T: 31.05.2007“ a nahradiť znením : „ T . 15.08.2007 „ 
 
a doplniť o určovaciu časť : 
 „u r č i ť stratu účinnosti uznesenia ak  kúpna a nájomná zmluva nebudú uzatvorené do 
termínu 15.10.2007“ . 

 
 
      

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



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

 
 
                V Nitre dňa 06.06.2007 

                           Číslo materiálu: 274/07 
 
Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre 
 
 
K bodu: Návrh na dlhodobý prenájom služobného bytu v Základnej škole Topoľová ul. 8  
              v Nitre (Mgr. Alena Dingová) 
              
    
 
Predkladá:                 Návrh na uznesenie: 
 
Mgr. Ľubomír Martinka               Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
prednosta                    p r e r  o k o v a l o             
Mestského úradu v Nitre              návrh na dlhodobý prenájom služobného bytu v Základnej  
                         škole Topoľová ul. 8 v Nitre (Mr. Alena Dingová) 
           s ch v a ľ u j e             
Spracovala:          prenájom časti nehnuteľnosti súpisné číslo 638 o výmere  

74,29 m2 nachádzajúcej sa na parc. č. 900 kat. úz. Chrenová      
Mária Tužinská         - Základná škola Topoľová ul. 8 v Nitre pre Mgr. Alenu  
referent           Dingovú, bytom Dlhá 1, Nitra ako služobný byt na dobu  
                      určitú, počas trvania pracovného pomeru v Základnej 

       škole Topoľová 8 v Nitre s výškou nájomného podľa  
Napísala:          platných predpisov 

           u k l a d á 
Mária Tužinská         riaditeľke ZŠ Topoľová 8 v Nitre 
referent           zabezpečiť zatvorenie nájomnej zmluvy podľa                   
                       schvaľovacej časti uznesenia 
 
Prizvať: -  

                  T: 31.08.2007 
                             K: MR  

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

 
 



 
 

Návrh na dlhodobý prenájom služobného bytu v Základnej škole Topoľova ul. 8 
v Nitre (Mgr. Alena Dingová) 

              
V súlade s VZN č. 1/2006 o hospodárení s majetkom mesta Nitry predkladáme návrh na 
dlhodobý prenájom služobného bytu na základe žiadosti. 
 
Zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na 
obce a zákonom č. 447/2001 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov, sa Mesto Nitra stalo vlastníkom budovy súpisné číslo 638 
postavenej na pozemku parc. č. 900 – zast. plocha a nádvorie o výmere 3750 m2 katastrálne 
územie Chrenová. Ide o objekt Základnej školy na ulici Topoľová  8 v Nitre, v ktorom sa 
nachádza neobývaný byt. O prenájom tohto bytu požiadala  

Mgr. Alena Dingová, bytom Dlhá 1, Nitra, zástupkyňa riaditeľky školy 
vzhľadom k závažným rodinným dôvodom, zmene rodinnej situácie. 
 
Riaditeľstvo Základnej školy Topoľová 8 v Nitre 
odporúča vyhovieť žiadateľke, ktorá byt súrne potrebuje. 
 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre školstvo, mládež a šport 
na zasadnutí konanom dňa 23.05.2007 odporučila žiadateľke vyhovieť. 
 
Mesto Nitra neeviduje neuhradené pohľadávky voči žiadateľke. 
 
Na základe žiadosti a predložených vyjadrení sme na rokovanie mestskej rady predložili 
návrh na dlhodobý prenájom služobného bytu v Základnej škole Topoľová ul. 8 v Nitre (Mgr. 
Alena Dingová) a to schváliť prenájom časti nehnuteľnosti súp. č. 638 o výmere 74,29 m2 na 
parc. č. 900 kat. úz. Chrenová pre Mgr. Alenu Dingovú, bytom Dlhá 1, Nitra ako služobný byt 
na dobu určitú, počas trvania pracovného pomeru v Základnej škole Topoľová 8 v Nitre 
s výškou nájomného podľa platných predpisov.  
 
Mestská rada v Nitre na zasadnutí konanom dňa 05.06.2007 odporučila Mestskému 
zastupiteľstvu v Nitre schváliť prenájom časti nehnuteľnosti súp. č. 638 o výmere 74,29 m2 na 
parc. č. 900 kat. úz. Chrenová pre Mgr. Alenu Dingovú, bytom Dlhá 1, Nitra ako služobný byt  
na dobu určitú, počas trvania pracovného pomeru v Základnej škole Topoľová 8 v Nitre 
s výškou nájomného podľa platných predpisov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 



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

 
         V Nitre dňa 06.06.2007 
 
         Číslo materiálu: 281/07 
Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre 
 
 
K bodu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (spoločný  
              projekt mesta Nitry a súkromného sektoru, nehnuteľnosti na odpredaj a  

  dlhodobý prenájom 
           
   
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 nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve  
       Mesta Nitry (spoločný projekt mesta Nitry a súkromného  
Spracovali:    sektoru, nehnuteľnosti na odpredaj a dlhodobý prenájom) 
     s c h v a ľ u j e  
JUDr. Darina Gullar               vypísanie obchodnej verejnej súťaže 
referent     1. pre spoločný projekt mesta Nitry a súkromného sektoru na  
Mária Tužinská        objekt DK ORBIS s pozemkami pod budovou a priľahlými 
referent        pozemkami so zámerom vybudovania hotela (návrh pod   
         por. č. 1) 
     2. na odpredaj nehnuteľností (návrh pod por. č. 2 – 8)  
Napísala:        3. na dlhodobý prenájom nehnuteľností (návrh pod por. č.  
         9 a 10) 
Mária Tužinská       v zmysle špecifických podmienok zadaných mestom Nitra  
referent                     u k l a d á  
                  vedúcemu oddelenia majetku           

               spracovať návrh súťažných podmienok podľa schvaľovacej  
 časti uznesenia  
     

    
             T: 31.08.2007 
          K: MR 
 
                                           
                                  

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

                  podpis predkladateľa 
 
 
 
 



 
Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (spoločný projekt 
mesta Nitry a súkromného sektoru, nehnuteľnosti na odpredaj a dlhodobý prenájom) 
 
V súlade s § 15 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 1/2006 o hospodárení 
s majetkom mesta Nitry predkladáme návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve 
mesta Nitry. Ide o voľné nehnuteľnosti pre spoločný projekt mesta Nitry a súkromného 
sektoru na vybudovanie hotela, nehnuteľnosti na odpredaj a dlhodobý prenájom, ktoré budú 
využité v súlade so špecifickými podmienkami zadanými Mestom Nitra formou  obchodnej 
verejnej súťaže. 
Nehnuteľnosť pre spoločný projekt Mesta Nitry a súkromného sektoru  
1. budova súp. č. 72 na parc. č. 1190/1 - Dom kultúry ORBIS, Štefánikova 42, Nitra,  
    pozemok  parc. č. 1190/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2043 m2, priľahlé  
    pozemky parc. č. 1190/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1663 m2, parc. č. 1190/3  
    – ostatná plocha o výmere 705 m2, parc. č. 1190/4 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere  
   1327 m2, parc. č. 1190/5 – ostatná plocha o výmere 349 m2, parc. č. 1190/6 – zastavaná  
   plocha a nádvorie o výmere 270 m2, parc. č. 1190/7 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere  
   34 m2, parc. č. 1191/19 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 36 m2, parc. č. 1191/20 –  
   zastavaná plocha a nádvorie o výmere 48 m2, parc. č. 1191/21 – zastavaná plocha a nádvorie  
   o výmere 148 m2 kat. úz. Nitra (príloha č. 1). 
    Účelom spoločného projektu mesta je vytvorenie spoločnosti pre vybudovanie hotela so  
    službami. O víťazovi súťaže rozhodnú najlepšie podmienky vstupu mesta do spoločnosti za  
    splnenia špecifických podmienok zadaných mestom Nitra. 
 
Nehnuteľnosti na odpredaj 
 2. parc. č. 2215 – zast. pl. a nádvorie o výmere 2918 m2 kat. úz. Nitra, Dom opatrovateľskej  
     služby súp. č. 1495, Hollého ul. (príloha č. 2)  
 3. - parc. č. 8598/1 – ostatná plocha o výmere 2244 m2 kat. úz. Nitra, Popradská ul. (príloha  
       č. 3)  
     - parc. č. 8600 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2261 m2 kat. úz. Nitra, Popradská  
       ul.(príloha č. 3) 
 4. parc. č. 748 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 74 m2 kat. úz. Nitra, verejné WC súp.  
     č. 1716, Štúrova ul. (príloha č. 4) 
 5. - parc. č. 7220/1 – orná pôda o výmere 24862 m2 kat. úz. Nitra, Dolnočermánska ul.  
     (príloha č. 5)   
     - parc. č. 7220/98 – orná pôda o výmere 1017 m2 kat. úz. Nitra, Dolnočermánska ul.  
       (príloha č. 5) 
 6. - parc. č. 4005/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1531 m2 kat. úz. Nitra,  
        Novozámocká ul., oproti kasárňam (príloha č. 6) 
      - parc. č. 4005/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 191 m2 kat. úz. Nitra,  
        Novozámocká ul., oproti kasárňam (príloha č. 6) 
      - parc. č. 4005/3 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 105 m2 kat. úz. Nitra,  
        Novozámocká ul., oproti kasárňam – oceľový sklad (príloha č. 6) 
      - parc. č. 4005/4 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 174 m2 kat. úz. Nitra,  
         Novozámocká ul., oproti kasárňam – sklad (príloha č. 6) 
      - parc. č. 4005/5 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 133 m2 kat. úz. Nitra,  
        Novozámocká ul., oproti kasárňam – dielňa a sklad súp. č. 873 (príloha č. 6) 
      - parc. č. 4005/9 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 239 m2 kat. úz. Nitra,  
        Novozámocká ul., oproti kasárňam (príloha č. 6)  
      - parc. č. 4006 – orná pôda o výmere 3291 m2 kat. úz. Nitra, Novozámocká ul., oproti  



        kasárňam (príloha č. 6) 
 7. - parc. č. 273/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4945 m2 kat. úz. Nitra, Parkové  
       Nábrežie (príloha č. 7) 
     - parc. č. 273/2 – ostatná plocha o výmere 5924 m2 kat. úz. Nitra, Parkové nábrežie  
       (príloha č. 7) 
 8. - parc. č. 177/1 – zastavaná plocha a nádvoria o výmere 600 m2 kat. úz. Horné Krškany,  
       plocha okresným archívom na ul. Pod Katrušou (príloha č. 8) 
       Uchádzač o odpredaj nehnuteľnosti musí dodržať účel využitia podľa schváleného  
       územného plánu mesta Nitry. O víťazovi súťaže rozhodne najvyššia cena. 
 
Nehnuteľnosti na dlhodobý prenájom, minimálne 10 rokov 
  9. pozemky v mestskom parku - areál Sihoť (príloha č. 9) 
      - parc. č. 161 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 491 m2 kat. úz. Nitra 
      - parc. č. 162 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 345 m2 kat. úz. Nitra  
      - parc. č. 163 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 99 m2 kat. úz. Nitra - sklad súp. č.  
        943 
      - parc. č. 164 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 281 m2 kat. úz.Nitra - sklad súp. č.  
        943 
      - parc. č. 165 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2371 m2 kat. úz. Nitra. 
      Účelom prenájmu je využitie pre šport, kultúru, spoločenské aktivity. O víťazovi súťaže  
      rozhodne predložený projekt. 
 
10. Ihrisko Centra voľného času Domino, Štefánikova ul. (príloha č. 10) 
      pozemok parc. č. 2014 – ostatná plocha o výmere 1516 m2 kat. úz. Nitra. 
      Účelom prenájmu je využitie pre šport. Záujemca je povinný zveľadiť jestvujúce ihrisko.  
      O víťazovi súťaže rozhodne predložený projekt. 
 
Na rokovanie mestskej rady sme predložili návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo 
vlastníctve mesta Nitry (spoločný projekt mesta Nitry a súkromného sektoru, nehnuteľnosti na 
predaj, dlhodobý prenájom) a to schváliť  
vypísanie obchodnej verejnej súťaže 
1. pre spoločný projekt mesta Nitry a súkromného sektoru na objekt DK ORBIS s pozemkami  
    pod budovou a priľahlými pozemkami so zámerom vybudovania hotela (návrh pod por. č.  
    1) 
2. na odpredaj nehnuteľností (návrh pod por. č. 2 – 7) 
3. na dlhodobý prenájom nehnuteľností (návrh pod por. č. 8 a 9) 
v zmysle špecifických podmienok zadaných mestom Nitra. 
 
Mestská rada v Nitre na zasadnutí konanom dňa 05.06.2007 odporučila Mestskému 
zastupiteľstvu v Nitre po doplnení materiálu o bod č. 8 v časti „nehnuteľnosti na odpredaj“ 
schváliť vypísanie obchodnej verejnej súťaže  
1. pre spoločný projekt mesta Nitry a súkromného sektoru na objekt DK ORBIS s pozemkami  
    pod budovou a priľahlými pozemkami so zámerom vybudovania hotela (návrh pod por. č.  
    1) 
2. na odpredaj nehnuteľností (návrh pod por. č. 2 – 8) 
3. na dlhodobý prenájom nehnuteľností (návrh pod por. č. 9 a 10) 
v zmysle špecifických podmienok zadaných mestom Nitra. 
 
 
 





















 



 
M e s t s ký       ú r a d       v    N i t r e 

 
 
                                                                                                V Nitre  dňa 06.06. 2007 
                                                                                                Číslo materiálu : 283/07 
 
 
Mestskému zastupiteľstvu 
v   Nitre 
 
 
 
 
K bodu : Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra  
    (Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra, Priemyselná ul. č. 9  Nitra) 
  
 
 
 
Predkladá:                                                          Návrh na uznesenie:  
Mgr. Ľubomír Martinka                                    „ na osobitnej strane „ 
prednosta Mestského úradu                                 
v Nitre                                                                      
 
 
 
 
Spracovala:                                                                      
Ing. Marta Pospišová                                               
referent                                 

        
                     

                                 
Napísala:                             
Emília Svetlíková                                                  
referent    
 
 
 
 
Prizvať: 
Ing. Juraj Moravčík                  
Ing. Kornélia Dubecká          
 

                                                                                    
––––––––––––––––––––––-                                               
     podpis predkladateľa 

 
 



- 2 - 
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 Nitra (Práčovne a čistiarne s.r.o. 
Nitra, Priemyselná ul. č. 9  Nitra) 
  
s c h v a ľ u j e   
 

1.) odpredaj nehnuteľností, ktoré sú predmetom Zmluvy o kúpe prenajatej veci, zo dňa 
25.8.1993 a Dodatku č. 1 v katastrálnom území Nitra. 
Ide o tieto nehnuteľnosti: 

a.) stavby 
- trafostanica na parc. č. 3954 
- stavba, súpisné  č. 84 – úpravňa vody na parc. č. 3955/1 
- stavba, súpisné č. 84 – šatne, vákuová destilácia na parc. č. 3955/2 
- sklad, súpisné č. 84 na parc. č. 3956/1 
- kožušníctvo, súpisné č. 84 – čistiareň kožuchov na parc. č. 3956/2 
- kotolňa, súpisné č. 84 na parc. č. 3956/3 
- administratívna budova, súpisné č. 84 na parc. č. 3956/4 
- dom, súpisné č. 84 – údržba na parc. č. 3959 
- čistiareň, súpisné č. 84 – čistenie kobercov na parc. č. 3960 
- práčovňa, súpisné č. 84 na parc. č. 3961/1 
- administratívna budova, súpisné č. 84 na parc. č. 3961/2 
- garáž na parc. č. 3962/9 
- bufet na parc. č. 3962/11 
- zberňa na parc. č. 3962/12 

b.) pozemky 
- parc. č. 3954 – zastavaná plocha o výmere 68 m2 
- parc. č. 3955/1 – zastavaná plocha o výmere 310 m2 
- parc. č. 3955/2 – zastavaná plocha o výmere 263 m2 
- parc. č. 3956/1 – zastavaná plocha o výmere 912 m2 
- parc. č. 3956/2 – zastavaná plocha o výmere 194 m2 
- parc. č. 3956/3 – zastavaná plocha o výmere  389 m2 
- parc. č. 3956/4 – zastavaná plocha o výmere 309 m2 
- parc. č. 3957 – zastavaná plocha o výmere 55 m2 
- parc. č. 3958 – zastavaná plocha o výmere 73 m2 
- parc. č. 3959 – zastavaná plocha o výmere 547 m2 
- parc. č. 3960 – zastavaná plocha o výmere 694 m2 
- parc. č. 3961/1 – zastavaná plocha o výmere 2 441 m2 
- parc. č. 3961/2 – zastavaná plocha o výmere 235 m2 
- parc. č. 3962/1 – zastavaná plocha o výmere 6 754 m2 
- parc. č. 3962/7 – zastavaná plocha o výmere 317 m2 
- parc. č. 3962/8 – zastavaná plocha o výmere 328 m2 
- parc. č. 3962/9 – zastavaná plocha o výmere 39 m2 
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- parc. č. 3962/10 – zastavaná plocha o výmere 52 m2 
- parc. č. 3962/11 – zastavaná plocha o výmere 106 m2 
- parc. č. 3962/12 – zastavaná plocha o výmere 86 m2 
- parc. č. 3962/13 – zastavaná plocha o výmere 57 m2 
- parc. č. 3962/14 – zastavaná plocha o výmere 31 m2 
- parc. č. 3962/15 – zastavaná plocha o výmere 13 m2 
- parc. č. 3962/16 – zastavaná plocha o výmere 11 m2 
- parc. č. 3962/17 – zastavaná plocha o výmere 29 m2 
 
spoločnosti Práčovne a čistiarne, s.r.o. Nitra, Priemyselná ulica č. 9 Nitra, IČO: 31438890  
za cenu 12 mil. Sk. 
 

2.) kompenzáciu za služby pre obyvateľov mesta Nitra, vo výške 9 mil. Sk do roku 2012 
spoločnosťou Práčovne a čistiarne, s.r.o. Nitra 

 
 
u k l a d á   
vedúcemu oddelenia majetku 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy a zmluvy na kompenzáciu služieb, podľa schvaľovacej 
časti uznesenia 
 
         T:  31. 8. 2007 
         K: MR 
 
u r č u j e 
 
stratu účinnosti, ak kúpna zmluva a zmluva na kompenzáciu služieb nebudú uzatvorené do 
31.10.2007 
 
z r u š u j e  
 
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 82/2007-MZ zo dňa 22.3.2007. 
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Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra 
Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra, Priemyselná ul. č. 9  Nitra) 

 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznesením č. 82/2007-MZ z 22.3.2007   
n e s c h v á l i l o    zníženie kúpnej ceny stanovenej Zmluvou o kúpu prenajatej veci 
uzatvorenej dňa 25.8.1993 o sumu 16,700.000,-- Sk  a 
 
o d p o r u č i l o  
 
primátorovi mesta Nitry 
 
1.) Rokovať so spoločnosťou Práčovne a čistiarne, s.r.o. Nitra o vstupe mesta Nitry do tejto  
     spoločnosti navýšením základného imania o pohľadávkach k súčasnému dňu. 
 
2.) Rokovať so spoločnosťou Práčovne a čistiarne, s.r.o. Nitra o zníženie kúpnej ceny  
     a kompenzácii 
 
Práčovne a čistiarne, s.r.o. Nitra majú k dnešnému dňu uhradené splátky, vo výške 
27,270.000,-- Sk. Zostáva uhradiť 18,070.583,-- Sk. 
 
     Podľa podkladov predložených spoločnosťou Práčovne a čistiarne, s.r.o. Nitra, ponúkajú 
zvýhodnenie obyvateľov mesta, sociálne organizácie, športové kluby a pod. sumou 1,8 mil. 
Sk ročne. 
Ide o: 
- bezplatné služby pre sociálne zariadenia v meste Nitra (Azylový dom, DOS-ky, Diecézna 
charita a pod., športové kluby, Únia pre slabozrakých a nevidiacich a podobné organizácie 
v meste Nitra, 
- nižšie ceny služieb oproti okolitým mestám, 
- zľavy za služby pre matky s deťmi, vo výške 20 %, 
- zľavy za služby pre dôchodcov, vo výške 10 %, 
- zľavy pre občanov Nitry, vo výške 10 % (júl – august) 
 
     V prílohe listu bol i prehľad investícií za roky 1993 – 2007, vo výške 20,526.751,-- Sk a za 
obdobie rokov 2007 – 2012 plánujú investíciu, vo výške 18 mil. Sk. 
 
     Citovaným uznesením č. 82/2007-MZ z 22.3.2007 sa zaoberalo riadne valné 
zhromaždenie, dňa 12.04.2007, z ktorého podľa zápisnice vyplýva, že valné zhromaždenie  
n e s ú h l a s í    so vstupom mesta do spoločnosti Práčovne a čistiarne, s.r.o. Nitra, 
navýšením základného imania o pohľadávku a poveruje spoločníkov Ing. Dubeckú  
a Ing. Moravčíka rokovať s primátorom mesta Doc. Ing. Jozefom Dvončom, CSc. 
 
     Na základe týchto vyjadrení Práčovne a čistiarne, s.r.o. Nitra predkladáme na rokovanie 
Mestskej rady v Nitre, takto spracovaný materiál. 
 
Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí konanom dňa 5. 6. 2007 materiál prerokovala 
a odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre    s c h v á l i ť   
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1.) odpredaj nehnuteľností, ktoré sú predmetom Zmluvy o kúpe prenajatej veci, zo dňa  
     25.8.1993 a Dodatku č. 1 v katastrálnom území Nitra. 

Ide o tieto nehnuteľnosti: 
a.) stavby 

- trafostanica na parc. č. 3954 
- stavba, súpisné  č. 84 – úpravňa vody na parc. č. 3955/1 
- stavba, súpisné č. 84 – šatne, vákuová destilácia na parc. č. 3955/2 
- sklad, súpisné č. 84 na parc. č. 3956/1 
- kožušníctvo, súpisné č. 84 – čistiareň kožuchov na parc. č. 3956/2 
- kotolňa, súpisné č. 84 na parc. č. 3956/3 
- administratívna budova, súpisné č. 84 na parc. č. 3956/4 
- dom, súpisné č. 84 – údržba na parc. č. 3959 
- čistiareň, súpisné č. 84 – čistenie kobercov na parc. č. 3960 
- práčovňa, súpisné č. 84 na parc. č. 3961/1 
- administratívna budova, súpisné č. 84 na parc. č. 3961/2 
- garáž na parc. č. 3962/9 
- bufet na parc. č. 3962/11 
- zberňa na parc. č. 3962/12 

b.) pozemky 
- parc. č. 3954 – zastavaná plocha o výmere 68 m2 
- parc. č. 3955/1 – zastavaná plocha o výmere 310 m2 
- parc. č. 3955/2 – zastavaná plocha o výmere 263 m2 
- parc. č. 3956/1 – zastavaná plocha o výmere 912 m2 
- parc. č. 3956/2 – zastavaná plocha o výmere 194 m2 
- parc. č. 3956/3 – zastavaná plocha o výmere  389 m2 
- parc. č. 3956/4 – zastavaná plocha o výmere 309 m2 
- parc. č. 3957 – zastavaná plocha o výmere 55 m2 
- parc. č. 3958 – zastavaná plocha o výmere 73 m2 
- parc. č. 3959 – zastavaná plocha o výmere 547 m2 
- parc. č. 3960 – zastavaná plocha o výmere 694 m2 
- parc. č. 3961/1 – zastavaná plocha o výmere 2 441 m2 
- parc. č. 3961/2 – zastavaná plocha o výmere 235 m2 
- parc. č. 3962/1 – zastavaná plocha o výmere 6 754 m2 
- parc. č. 3962/7 – zastavaná plocha o výmere 317 m2 
- parc. č. 3962/8 – zastavaná plocha o výmere 328 m2 
- parc. č. 3962/9 – zastavaná plocha o výmere 39 m2 

            -     parc. č. 3962/10 – zastavaná plocha o výmere 52 m2 
            -     parc. č. 3962/11 – zastavaná plocha o výmere 106 m2 
            -     parc. č. 3962/12 – zastavaná plocha o výmere 86 m2 
            -     parc. č. 3962/13 – zastavaná plocha o výmere 57 m2 
            -     parc. č. 3962/14 – zastavaná plocha o výmere 31 m2 
            -     parc. č. 3962/15 – zastavaná plocha o výmere 13 m2 
            -     parc. č. 3962/16 – zastavaná plocha o výmere 11 m2 
            -     parc. č. 3962/17 – zastavaná plocha o výmere 29 m2 
 
spoločnosti Práčovne a čistiarne, s.r.o. Nitra, Priemyselná ulica č. 9 Nitra, IČO: 31438890  
za cenu 12 mil. Sk. 
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2.) kompenzáciu za služby pre obyvateľov mesta Nitra, vo výške 9 mil. Sk do roku 2012 
spoločnosťou Práčovne a čistiarne, s.r.o. Nitra 

 
 
u l o ž i ť   
vedúcemu oddelenia majetku 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy a zmluvy na kompenzáciu služieb, podľa schvaľovacej 
časti uznesenia 
 
         T:  31. 8. 2007 
         K: MR 
 
u r č i ť 
 
stratu účinnosti, ak kúpna zmluva a zmluva na kompenzáciu služieb nebudú uzatvorené do 
31.10.2007 
 
z r u š i ť   
 
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 82/2007-MZ zo dňa 22.3.2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 
 
 
 
 
 



 
 

M e s t s k ý    ú r a d    v   N i t r e 
 
 
 
        V Nitre dňa  05.06.2007 
          
        Číslo materiálu :  287/07 
 
 
 
 
Mestskému  zastupiteľstvu 
v   Nitre 
 
 
 
K bodu : Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 23/2002-MZ  
               zo dňa 31. januára 2002 a zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.  
               270/2001-MZ zo dňa 6. septembra 2001 (Združenie Mikov Dvor) 
 
 
 
Predkladá :       Návrh n a uznesenie : 
 
 
Jozef Dvonč                          „ na osobitnej strane “ 
primátor mesta Nitry 
 
 
Spracovala : 
 
 
Ing. Marta Pospišová 
referent 
 
Napísala : 
 
 
Emília Svetlíková 
referent 
 
 
Prizvať : - 
 
      
        
       _____________________________ 
        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 zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 23/2002-MZ zo dňa 31. 
januára 2002 a zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 270/2001-MZ zo dňa 6. 
septembra 2001 (Združenie Mikov Dvor)  
 
s c h v a ľ u j e  
 
zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 23/2002-MZ zo dňa 31. januára 2002 
a zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 270/2001-MZ zo dňa 6. septembra 
2001 a to tak, že v schvaľovacej časti vypustiť pôvodné znenie: 
„1. prijatie daru nehnuteľnosti parc. č. 62/4 – orná pôda o výmere 5 855 m2 v katastrálnom 
území Dolné Krškany II. od vlastníka Ing. Romana Stískala, Štiavnická 5, Nitra. 
2. prijatie daru nehnuteľnosti parc. č. 62/66 – zastavaná plocha o výmere 1 270 m2 
v katastrálnom území Dolné Krškany II. od vlastníka JUDr. Pavla Veroa, Kmeťkova 23, Nitra 
Realizované v súčasnej dobe darovacími zmluvami o prísľube daru s odovzdaním darovanej 
nehnuteľnosti po kolaudácii komunikácie a inžinierskych sietí“ 
a nahradiť znením:  
„ prijatie daru nehnuteľností pozemkov v katastrálnom území Mikov Dvor parc. č. 62/4 – orná 
pôda o výmere 5 861 m2 a parc. č. 62/81 – orná pôda o výmere 726 m2 po nadobudnutí 
vlastníctva Združením Mikov Dvor, Kupecká 16, Nitra, IČO: 3786290, zastúpené predsedom 
Ing. Jurajom Kočišom, za podmienky, že pozemky nebudú zaťažené ťarchami a  pozemok 
parc. č. 62/131 – zastavaná plocha o výmere 753 m2 zapísanej na liste vlastníctva č. 7428 od 
Združenia Mikov Dvor, Kupecká 16 Nitra, IČO: 37866290“ v ukladacej časti vypustiť znenie 
„T: 30.10.2001“ nahradiť ho znením „T: 30.10.2007“ 
doplniť o určovaciu časť 
 
„ u r č i ť 
 
stratu účinnosti uznesenia ak darovacia zmluva nebude uzatvorená v termíne do 31.12.2007“ 
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Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 23/2002-MZ zo dňa  
31. januára 2002 a zmena uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 270/2001-MZ zo dňa  
6. septembra 2001 (Združenie Mikov Dvor)  
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre na svojom zasadnutí konanom dňa 6. septembra 2001  
s c h v á l i l o 
uznesením č. 270/2001-MZ 
1.) prijatie daru nehnuteľnosti parc. č. 62/4 – orná pôda o výmere 5 855 m2 v katastrálnom  
     území Dolné Krškany II. od vlastníka Ing. Romana Stískala, Štiavnická 5, Nitra 
2.) prijatie daru nehnuteľnosti parc. č. 62/66 – zastavaná plocha o výmere 1 270 m2  
     v katastrálnom území Dolné Krškany II. od vlastníka JUDr. Pavla Veroa, Kmeťkova 23,  
     Nitra 
realizované v súčasnej dobe darovacími zmluvami o prísľube daru s odovzdaním darovanej 
nehnuteľnosti po kolaudácii komunikácie a inžinierskych sietí. 
Po spracovaní geometrického plánu bolo na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa 
31. januára 2002  s c h v á l e n á  zmena uznesenia č. 270/2001-MZ zo dňa 6. septembra 2001 
pod číslom 23/2002-MZ, kde bola iba upravená výmera parc. č. 62/4 – orná pôda o výmere 
5 861 m2. 
Následne v novembri 2001 mestu Ing. Stískal ponúkol bezodplatný prevod parc. č. 62/81, ale 
na liste vlastníctva bolo záložné právo v prospech Ing. Miroslava Strapka a manželky. 
Touto ponukou sme sa ani nezaoberali, z dôvodu záložného práva. 
Medzitým prebiehali rokovania na investičnom oddelení ohľadom vybudovania inžinierskych 
sietí.  
Dňa 11. marca 2002 mesto uzatvorilo s Ing. Stískalom darovaciu zmluvu č. 14/2001/SMM na 
nehnuteľnosť 62/4 – orná pôda o výmere 5 861 m2 v katastrálnom území Dolné Krškany II. 
a bol zaslaný 15. marca 2002 návrh na Správu katastra Nitra na vklad vlastníckeho práva, 
ktorý bol prerušený dňa 15.5.2002, kde bolo oznámené, že na parc. č. 62/4 je zriadené záložné 
v prospech Daňového úradu Nitra I. a na liste vlastníctva je upovedomenie o spôsobe 
vykonania exekúcie Ex 3/2000 predajom nehnuteľností. 
Keďže Ing. Stískal nebol schopný preukázať zánik záložného práva, mesto požiadalo 
o stiahnutie návrhu a Správa katastra Nitra, listom doručeným dňa 8.7.2002 zastavila správne 
konanie o návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.  
K uzatvoreniu zmluvy s Dr. Verom neprišlo, vzhľadom k tomu, že neboli splnené požiadavky 
oddelenia verejnoprospešných služieb a dopravy. 
Združenie Mikov Dvor, Kupecká 16 Nitra, ponúklo darom mestu Nitra v katastrálnom území 
Mikov Dvor parc. č. 62/131 – zastavaná plocha o výmere 753 m2,  ktorej vlastníkom je 
„združenie“ a po usporiadaní na svoj list vlastníctva pozemky parc. č. 62/4 – orná pôda 
o výmere 5 861 m2 a parc. č. 62/81 – orná pôda o výmere 726 m2, ktoré chce „Združenie“ 
získať vydražením. 
V predmetnej lokalite je 52 stavebných pozemkov, k dnešnému dňu je užívaniaschopných 42 
rodinných domov. Tieto nie je možné skolaudovať, napriek tomu, že sú vybudované 
inžinierske siete (voda, kanalizácia, alebo rozvody), vrátane verejného osvetlenia, ale nie je 
vybudovaná  komunikácia a parc. č. 62/4 a 62/81 sú na liste vlastníctva evidované ako orná 
pôda. 
Vlastníci pozemkov v tejto lokalite sú ochotní investovať do pozemkov (parc. č. 62/4 
a 62/81), ktorých vyvolávacia cena v 2. kole dražby predstavuje 810.000,-- Sk, ale požadujú 
od mesta prísľub, že predmetné pozemky zoberie od združenia ako dar.  
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Na pozemkoch je potrebné vybudovať komunikáciu, ktorých celková dĺžka predstavuje 
799,35 m, so šírkou 6 m a vetva „E“ v šírke 3 m s tým, že vetva „A, C a D“, budú mať 
jednostranný chodník o šírke 1,5 m a odrazový pruh 0,5 m a vetva B bude mať 2 jazdné pruhy 
o šírke 3 m, stredný deliaci pás o šírke 2 m a obojstranné chodníky šírky 1,5 m, takto boli 
komunikácie  naplánované podľa právoplatného územného rozhodnutia zo dňa 2.8.1999. 
Tieto komunikácie majú schválené názvy tak, ako to vidno i na priloženej situácii, vetva  
„A“ – Turčianska ulica, „B“ – Liptovská ulica, „C“ a „D“ - Tekovská ulica a  
„E“ - Hontianska ulica. 
 
Podľa predloženej žiadosti vlastníci pozemkov vložili vlastné finančné prostriedky na 
realizáciu inžinierskych sietí a verejného osvetlenia vyše 7 mil. korún. 
 
List Združenia Mikov Dvor bol predložený a prerokovaný na zasadnutí Mestskej rady v Nitre, 
konanej dňa 5.6.2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



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

 
 
        V Nitre dňa  06.06.2007 
          
        Číslo materiálu:  290/07 
 
 
 
Mestskému  zastupiteľstvu 
v Nitre 
 
 
 
K bodu : Návrh na zrušenie dvojitého vlastníctva k pozemkom 
                v katastrálnom území  Chrenová 
 
 
Predkladá :        Návrh na uznesenie : 
 
Jozef Dvonč                      „ na osobitnej strane “ 
primátor mesta Nitry 
 
 
Spracovala : 
 
Ing. Marta Pospišová 
referent 
 
 
 
Napísala : 
 
Emília Svetlíková 
referent 
 
 
 
Prizvať : - 
 
  
 
     
 
        
       _____________________________ 
        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 zrušenie dvojitého vlastníctva k pozemkom v katastrálnom území Chrenová 
 
s c h v a ľ u j e 
 
zrušenie dvojitého vlastníctva v katastrálnom území Chrenová, k 
 
- parc. č. 2337/30 – orná pôda o výmere 715 m2, 
- parc. č. 2337/31 – orná pôda o výmere 4 022 m2 
v prospech Mgr. Darii Csószovej, bytom Damborského 13, Nitra a Ing. Juraja Csósza, bytom 
Dolná Seč č. 94, každému v ½-ici k celku. 
 
- parc. č. 2337/32 – orná pôda o výmere 1 578 m2  
v prospech Romana Cerulíka, bytom Štefánikova trieda 59, Nitra, v podiele 1/1 
 
- parc. č. 2337/ - orná pôda o výmere 2 985 m2,  
- parc. č. 2337/34 – orná pôda o výmere 1 288 m2, 
- parc. č. 2337/36 – orná pôda o výmere 2 282 m2, 
- parc. č. 2337/37 – orná pôda o výmere 5 000 m2, 
v prospech SR – Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, Bratislava, IČO: 17335345, 
v podiele 1/1 
 
- parc. č. 2337/33 – orná pôda o výmere 1 050 m2 
v prospech Mgr. Darii Csószovej, v podiele 1/8-ina k cedlku, Ing. Juraja Csósza, v podiele 
1/8-ina k celku, Romana Cerulíka, v podiele 1/12-ina k celku a SR – Slovenského 
pozemkového fondu, v podiele 2/3-iny k celku 
 
u k l a d á 
 
vedúcemu oddelenia majetku 
zabezpečiť uzatvorenie zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 
 
                                                                                                          T: 15.07.2007 
                                                                                                          K: MR 
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Návrh na zrušenie dvojitého vlastníctva k pozemkom v katastrálnom území Chrenová 
 
V súlade s § 12 zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a 
Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitry č. 1/2006 o hospodárení s majetkom Mesta 
Nitry, predkladáme návrh na zrušenie dvojitého vlastníctva k pozemkom v katastrálnom 
území Chrenová. 
 
Mesto Nitra na základe Osvedčenia č. N 125/03, NZ 34501/03 a geometrického plánu 
nadobudlo dňa 12.6.2003 vlastníctvo k parc. č. 2337/28 – orná pôda o výmere 19 727 m2 
a Agrokombinát Zobor, š.p. v likvidácii dňa 18.6.2003 nadobudol vlastníctvo k  
parc. č. 2337/29 – orná pôda o výmere 18 920 m2 a následne sa stal vlastníkom predmetnej 
parcely SR – Slovenský pozemkový fond Bratislava, ktorý sa stal vlastníkom 3.12.2002. 
 
Následným geometrickým plánom dal Slovenský pozemkový fond parc. č. 2337/29 
prerozdeliť a odovzdal vlastníctvu reštituentom, rod. Kučerovej a Csószovej. 
 
Zrušenie dvojitého vlastníctva je možné dvomi spôsobmi, súdnou cestou – v tomto prípade 
nemá mesto nádej na úspech, alebo tak, že mesto súhlasí s výmazom svojho vlastníctva na 
listoch vlastníctva predmetných parciel v prospech zapísaných vlastníkov. V tomto čase tak, 
ako vyplýva zo zápisnice, ktorá je prílohou materiálu, nemôže ani jedna zo strán so svojím 
majetkom nakladať, lebo na liste vlastníctva je zapísaná obmedzujúca poznámka. 
 
Takto spracovaný materiál predkladáme na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 



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

 
             
 
 
                                                                                                          V Nitre  7.6.2007  
                                                                                                          Číslo materiálu: 291/07 
 
 
Mestskému zastupiteľstvu  
v Nitre 
 
 
K bodu: Návrh na schválenie záložného práva na práva nájomcu vyplývajúce zo Zmluvy 

o nájme nehnuteľností, (Zeon, s.r.o.)   
               
                         
Predkladá:                                                                         Návrh na uznesenie: 
Jozef Dvonč                                                         na osobitnej strane 
primátor mesta Nitry 
 
 
 
 
 
Spracoval: 
Mgr. Juraj Slíž 
vedúci oddelenia majetku 
 
 
 
 
 
Napísal: 
Mgr. Juraj Slíž 
vedúci oddelenia majetku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                .......................................... 
                                                               podpis predkladateľa 



 
 
 
Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 
 
Návrh na schválenie záložného práva na práva nájomcu vyplývajúce zo Zmluvy o nájme 
nehnuteľností, (Zeon, s.r.o.)  
 
s c h v a ľ u j e  
 
súhlas zo zriadením záložného práva na všetky súčasné a budúce práva, vrátane majetkových 
práv, peňažných nárokov a pohľadávok a vedľajších platieb, ktoré nájomca - Zeon, s.r.o. 
eviduje alebo bude evidovať v zmysle Zmluvy o nájme nehnuteľností, č.j. 268/2001/SMM 
vrátane dodatkov  voči prenajímateľovi – Mestu Nitra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Návrh na schválenie záložného práva na práva nájomcu vyplývajúce zo Zmluvy o nájme 
nehnuteľností, (Zeon, s.r.o.)  
     
Na základe žiadosti spoločnosti Zeon, s.r.o. zo dňa 1.6.2007 predkladáme návrh na schválenie 
záložného práva na práva nájomcu vyplývajúce zo Zmluvy o nájme nehnuteľností. 
 
 V súvislosti s uzatvorením úverovej zmluvy medzi Bank Austria Creditanstalt AG, 
rakúskou akciovou spoločnosťou, so sídlom Vordere Zollamtsstrasse 13, A-1030 Viedeň, 
Rakúsko a Zeonom, s.r.o., je Zeon, s.r.o. povinný pohľadávku banky zabezpečiť záložným 
právom na majetkové práva, ktoré nájomcovi vyplývajú Zmluvy o nájme nehnuteľností, č.j. 
268/2001/SMM vrátane dodatkov. 
 
 Zakladajú sa práva Zeonu, s.r.o. ako nájomcu, ktoré mu vyplývajú zo Zmluvy o nájme 
nehnuteľností, nie práva Mesta Nitry ako prenajímateľa. 
  
 V zmysle čl. 9.1. písm. b) Zmluvy o nájme nehnuteľností môže nájomca o takýto 
súhlas požiadať: 
 
„čl. 
9.1 Nájomca môže predložiť Mestskému zastupiteľstvu v Nitre žiadosť alebo viaceré žiadosti, 

aby Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo: 
 

(b) oprávnenie Nájomcu zaťažiť práva, ktoré mu z tejto Zmluvy vyplývajú, vrátane 
založenia, postúpenia alebo prevodu týchto práv, v prospech tretej osoby, 

 
9.2 Zmluvné strany tejto Zmluvy budú spolupracovať na tom, aby žiadosť, resp. žiadosti 

Nájomcu uvedené v odseku 9.1 tohto článku boli prerokované a bolo o nich rozhodnuté 
na najbližšom možnom zasadaní Mestského zastupiteľstva v Nitre po tom, čo ich 
Nájomca predloží. 

 
9.3 V prípade, že: 
 

(a) žiadosti uvedené v odseku 9.1, písm. (a) až (e) tohto článku nebudú schválené 
Mestským zastupiteľstvom v Nitre v súlade s požiadavkami Nájomcu uvedenými v 
príslušnej žiadosti, resp. žiadostiach, a to ani na treťom zasadaní Mestského 
zastupiteľstva v Nitre po tom, čo Nájomca uvedené žiadosti predložil, alebo 

 
(b) Prenajímateľ bez zbytočného odkladu neuzavrie dodatok, resp. dodatky k tejto 

Zmluve začleňujúce zmluvné podmienky vyplývajúce zo žiadostí uvedených v 
odseku 9.1 tohto článku do tejto Zmluvy, hoci ich uzavretie bolo riadne schválené 
Mestským zastupiteľstvom v Nitre vykonateľným uznesením, 

 
Nájomca je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy s účinnosťou ku dňu doručenia 
písomného oznámenia o odstúpení Prenajímateľovi bez toho, aby mal Nájomca 
akékoľvek ďalšie záväzky a povinnosti voči Prenajímateľovi.“ 
 



V prípade schválenia navrhujeme podmieniť súhlas tým, že v prípade výkonu záložného 
práva budú na nástupcu prevedené aj všetky povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o nájme 
nehnuteľností a Mestu Nitra zostane zachované právo započítať si pohľadávky, ktoré 
má alebo bude mať voči nájomcovi, aj voči nástupcovi a uplatniť si námietky, ktoré má 
alebo bude mať voči pohľadávke nájomcu, aj voči nástupcovi. 
 
 
Mesto Nitra stále eviduje voči Zeonu, s.r.o. pohľadávku vo výške 46.088.638,–Sk na 
zálohu na nájomné na 1., 5., 10., 15., 20., rok nájmu po uvedení I. fázy projektu do 
prevádzky. Doposiaľ bolo z tejto zálohy uhradené 5,5 mil. Sk. 
 
Zeon, s.r.o. zatiaľ zálohu na nájomné nezaplatil z dôvodu, že ohľadne pozemkov 
a stavebných povolení a kolaudačných rozhodnutí stále prebiehajú súdne spory a tak nie 
je si istý svojimi právami a užívaním stavby a tiež sa odvoláva na existenciu Zmluvy 
o budúcej kúpnej zmluve na kúpu pozemkov, na základe ktorej by sa mal stať 
vlastníkom pozemkov.  
 
Ohľadne zaplatenia zálohy na nájomné, súdnych sporov a kúpy pozemkov prebiehajú 
medzi zúčastnenými stranami rokovania. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mesto Nitra 

Zeon, spol. s r. o. 
Kapitulská 3 

811 01 Bratislava 
 

V Nitre, dňa 22. 5. 2007 
 
Vážené dámy a páni, 

na základe Vami poskytnutej informácie a žiadosti vystavujeme nasledovné potvrdenie: 

 
Mesto Nitra ako prenajímateľ týmto v zmysle ods. 9.1 (b) Zmluvy o nájme nehnuteľností č. 
268/2001/SMM uzavretej medzi Mestom Nitra („prenajímateľ“) a CITYGROVE NORTH 
s.r.o., dňa 27. júna 2001 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 21. januára 2003, Dodatku č. 2 zo dňa 12. 
decembra 2003 a Dodatku č. 3 zo dňa 17. decembra 2003 („Zmluva o nájme nehnuteľností“), z 
ktorej boli práva a povinnosti spoločnosti CITYGROVE NORTH s.r.o. postúpené a prevedené 
na spoločnosť Zeon, spol. s r.o. („nájomca“) Zmluvou o postúpení uzavretou medzi 
CITYGROVE NORTH s.r.o. a nájomcom dňa 28. januára 2004, s ktorou prenajímateľ vyjadril 
súhlas dňa 28. januára 2004, 

 
súhlasí 

 
s uzavretím Zmluvy o zriadení záložného práva na majetkové práva medzi nájomcom ako 
záložcom a Bank Austria Creditanstalt AG, rakúskou akciovou spoločnosťou so sídlom Vordere 
Zollamtsstrasse 13, A-1030 Viedeň, Rakúsko („banka“). Predmetom záložného práva podľa 
uvedenej Zmluvy o zriadení záložného práva na majetkové práva sú všetky súčasné a budúce 
práva, vrátane majetkových práv, peňažných nárokov a pohľadávok a vedľajších platieb, ktoré 
nájomca eviduje alebo bude evidovať v zmysle Zmluvy o nájme nehnuteľností voči 
prenajímateľovi. Tento predmet záložného práva má slúžiť ako zabezpečenie v prospech banky 
na všetky existujúce, budúce a podmienené nároky vrátane ich príslušenstva (ako sú úroky, úroky 
z omeškania, náhrada škody, zmluvné pokuty, výdavky, poplatky a príslušenstvo), ktoré banka 
eviduje voči nájomcovi v zmysle alebo v súvislosti s Úverovou zmluvou, ktorú uzavrie banka 
a nájomca („Zmluva o úvere“) a príslušnými zabezpečovacími zmluvami (tak ako sú definované 
v Zmluve o úvere), vrátane bez obmedzenia (i) peňažných pokút, (ii) všetkých nákladov, ktoré 
môžu vzniknúť banke v dôsledku konania, ktoré smeruje k uspokojeniu záväzkov nájomcu, (iii) 
nárokov banky z možného odstúpenia od Zmluvy o úvere alebo iného ukončenia Zmluve o 
úvere a (iv) nárokov banky z bezdôvodného obohatenia nájomcu vzniknutého v súvislosti so 
Zmluvou o úvere ako dôsledok plnenia nájomcovi bez právneho dôvodu, plnenia na základe 
neplatného právneho úkonu alebo plnenia z právneho dôvodu, ktorý odpadol.  
Súhlas je podmienený tým, že v prípade prevodu práv zo Zmluvy o nájme nehnuteľností budú na 
nástupcu prevedené aj všetky povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o nájme nehnuteľností a Mestu 
Nitra zostane zachované právo započítať si pohľadávky, ktoré má alebo bude mať voči 
nájomcovi, aj voči nástupcovi a uplatniť si námietky, ktoré má alebo bude mať voči pohľadávke 
nájomcu, aj voči nástupcovi. 
  
________________________ 
 
 
............... 
primátor Mesta Nitra 



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

 
         V Nitre dňa 06.06.2007 
 
         Číslo materiálu: 286/07 
Mestskému  zastupiteľstvu 
v Nitre 
 
 
K bodu: Návrh na zmenu uznesenia č. 85/2007-MZ zo dňa 22.3.2007 na menovanie  
              členov komisií na obnovu evidencie pozemkov (Mlynárce, Dolné Krškany,  
              Mikov Dvor, Zobor a Nitra)         
  
   
Predkladá:                                             Návrh na uznesenie: 
 
Ľubomír Martinka                                                       „  na osobitnej strane „ 
prednosta Mestského úradu                              
v Nitre 
 
 
 
Spracovala:     
      
Ing. Marta Pospišová                    
referent                      
                                                
 
 
Napísala:                    
          
Emília Svetlíková 
referent      

   
 
      
Prizvať: -       

   
                       

                
  
     

    
                   
                                         

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

                  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 zmenu uznesenia č. 85/2007-MZ zo dňa22.3.2007 na menovanie členov komisií na 
obnovu evidencie pozemkov (Mlynárce, Dolné Krškany, Mikov Dvor, Zobor a Nitra) 
 
s c h v a ľ u j e  
 
zmenu uznesenia č. 85/2007-MZ zo dňa 22.3.2007 tak, že v schvaľovacej časti vypustiť 
znenie „ Ing. Miloslav Hatala, Moskovská 2328/19 Nitra – člen komisie“ a nahradiť ho 
znením „Zuzana Felixová, Martinská dolina 67, Nitra – člen komisie“ 
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Návrh na zmenu uznesenia č. 85/2007-MZ zo dňa 22.3.2007 na menovanie člena komisií 
na obnovu evidencie pozemkov (Mlynárce, Dolné Krškany, Mikov Dvor, Zobor a Nitra) 
 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 85/2007-MZ zo dňa 22.3.2007 bol za člena komisie 
na obnovu evidencie pozemkov za mesto Nitra z radov vlastníkov, nájomcov, resp. držiteľov 
pôdy pre katastrálne územie Zobor zvolený Ing. Miloslav Hatala, Moskovská 2328/19 Nitra – 
člen komisie. 
 
     Vzhľadom k tomu, že Ing. Hatala je konateľom geodetickej kancelárie, ktorá je 
spracovateľom ROEP-u pre katastrálne územie Zobor, jeho postavenie, ako člena komisie 
predstavuje konflikt záujmov a preto Výbor mestskej časti č. 6 – Zobor, Dražovce navrhuje za 
člena komisie 
pani Zuzanu Felixovú, Martinská dolina 67, Nitra. 
 
Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí v Nitre, konanom dňa 5.6.2007 predložený 
materiál prerokovala. 
 
 



 
Miloš Dovičovič, poslanec Mestského zastupiteľstva v Nitre 

 
V Nitre, dňa 14.05.2007 
 
Číslo materiálu: 280/07 

 
 
 
 
Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre 
 
 
k bodu: Návrh na zmenu „Smernice č. 4/2007 o poskytovaní jednorazového finančného  

 príspevku osobitným skupinám obyvateľov mesta Nitry“ 
 
 
 
 
Predkladá:      Návrh na uznesenie: 
Miloš Dovičovič     Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
poslanec MZ v Nitre     p r e r o k o v a l o  

Návrh na zmenu„Smernice č.4/2007  
o poskytovaní jednorazového finančného  

Spracoval:         príspevku osobitným skupinám 
Miloš Dovičovič     obyvateľov mesta Nitry“ 
poslanec MZ v Nitre     s c h v a ľ u j e  

zmenu „Smernice č. 4/2007 o poskytovaní 
jednorazového finančného  

Napísal:      príspevku osobitným skupinám  
Miloš Dovičovič     obyvateľov mesta Nitry“ 
poslanec MZ v Nitre 
 
 
 
Prizvať: - 
 
 
 
 
 
 
         ............................................. 
               podpis predkladateľa 
 
 
 
 
 



 
 

Návrh 
na zmenu „Smernice č. 4/2007 o poskytovaní jednorazového finančného 

príspevku osobitným skupinám obyvateľov mesta Nitry“ 
 
 
 

Smernica č. 4/2007 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku osobitným skupinám 
obyvateľov mesta Nitry, schválená Mestským zastupiteľstvom v Nitre dňa 13.02.2007   
sa mení a dopĺňa takto: 

1. V čl. 2, ods. 1, písm. a) sa slovo „manželov“ nahrádza slovom „rodičov“. 
2. V čl. 3 sa v jeho názve nahrádza slovo „manželov“ slovom „rodičov“. 
3. Čl. 3 ods. 1 sa vypúšťa a nahrádza sa novým textom: 

Jednorazový príspevok na podporu rodičov pri narodení dieťaťa sa poskytuje za 
účelom hmotnej podpory a pomoci rodičom dieťaťa pri výkone rodičovských 
práv a povinností. 

4. V čl. 3, ods. 2 sa slovo „manželom“ nahrádza slovom „rodičom“. 
5. V čl. 3, ods. 2, písm.c) sa slová „obidvoch manželov“ nahrádza slovom „matky“. 
6. V čl. 3, ods. 2 sa písm. d) vypúšťa. 
7. V čl. 3, ods. 2 sa doterajšie písm. e) označí  ako d). 
8. V čl. 3, ods. 3, písm. f) sa vypúšťajú slová „manželia ako“. 
9. V čl. 3, ods. 4 sa slovo „manželom“ nahrádza slovom „rodičom“. 
10. V čl. 3, ods. 5 sa slovo „manželov“  nahrádza slovom „rodičov“. 
 
Zmena „Smernice č. 4/2007 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku 
osobitným skupinám obyvateľov mesta Nitry“ bola schválená na zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva v Nitre dňa ............. uznesením č.: ............. a nadobúda účinnosť dňom 
01.07.2007. 
 
 
Jozef Dvonč       Ľubomír Martinka 
   primátor                           prednosta 
mesta Nitry               Mestského úradu v Nitre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre svojím uznesením č. 41/2007-MZ zo dňa 13.02.2007 
schválilo „Smernicu č. 4/2007 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku 
osobitným skupinám obyvateľov mesta Nitry“ (ďalej iba Smernica), ktorá nadobudla 
účinnosť 01.04.2007. 

Smernica vo svojich ustanoveniach upravuje postup pri poskytovaní jednorazových 
finančných príspevkov osobitným skupinám obyvateľov mesta Nitry ako aj okruh 
oprávnených príjemcov týchto príspevkov. 

Táto Smernica získala oprávnene podporu poslancov MZ ako súčasť sociálneho 
programu mesta Nitra. Obsahuje však v jednom z poskytovaných príspevkov 
neodôvodnenú nerovnosť. 

Cieľom predkladaného návrhu je odstrániť nerovnosť, ktorú Smernica zavádza voči  
časti detí, narodených rodičom s trvalým pobytom v meste Nitra a vylučuje ich z možnosti 
stať sa poberateľom príspevku. 

Prijatím navrhovanej zmeny by prišlo k odstráneniu zmienenej nerovnosti. 
Som presvedčený, že práve touto zmenou sa dosiahne Smernicou deklarovaný cieľ: 

hmotná podpora a pomoc pri výkone rodičovských práv a povinností. 
Navrhovaná zmena nebude mať dopad na rozpočet mesta Nitra, nakoľko schválená 

finančná čiastka v rozpočte na rok 2007 rešpektuje predpokladaný počet narodených detí. 
 
 



Mestské zastupiteľstvo v Nitre   - útvar hlavného kontrolóra 
 

                     Nitra 5.06.2007 
 

                                            Číslo materiálu: 264/07 
 
 
Mestskému  zastupiteľstvu  
 
v Nitre 

 
 
 

K bodu: 
Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra MZ na II. polrok 2007 

 
 
 
 

Predkladá:            Návrh na uznesenie: 
Ing. Ladislav Fúska      
hlavný kontrolór     Mestské zastupiteľstvu v Nitre 
 

p r e r o k o v a l o 
 
návrh plánu kontrolnej činnosti 
ÚHK MZ v Nitre na II. polrok 2007 

Spracoval: 
Ing. Ladislav Fúska                s c h v a ľ u j e  
hlavný kontrolór      
       plán kontrolnej činnosti 

            ÚHK MZ v Nitre na II. polrok 2007. 
 
 
 
Napísala:       
Margita Havránková 
ref. ÚHK       
                   
 
 
 
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 a po schválení návrhu mestským zastupiteľstvom budú predmetom 
poverení na výkon kontroly. 
 
     Návrh plánu kontrolnej činnosti bol prerokovaný na zasadnutí mestskej rady dňa 5.6.2007. 
Mestská rada odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť plán kontrolnej činnosti na II. 
polrok 2007. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra MZ na II. polrok 2007 
 
 
P.č. Predmet kontroly Termín vykonania 

kontroly 
      Kontrolované obdobie                  

I. Kontrola plnenia uznesení MZ 
141/92-MZ, a), 203/2002-MZ,  341/2003-MZ, 183/2005-MZ, 
227/2006-MZ , 7/2007-MZ, 11/2007-MZ, 54/2007-MZ, 
55/2007- MZ, 57/2007-MZ, 127/2007-MZ 
 

podľa termínov kontroly 
určených MZ 

podľa charakteru kontrolovaných 
opatrení 

II.  
 
1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
 
 
6. 
 
 
 

Následné finančné kontroly 
 
Následná finančná kontrola účelnosti a efektívnosti využitia 
dotácie mesta pre SAD a.s. Nitra 
 
Kontrola plnenia podmienok pre prideľovanie bytov 
postavených s podporou štátu                               
 
Kontrola efektívnosti využitia klientskeho centra MsÚ Nitra 
 
Kontrola plnenie požiadaviek poslancov MZ z bodu „Rôzne“  
MR a MZ.    
 
Následná finančná kontrola  
- ARS Studio  - súkromná umelecká škola, Škultétyho ul. 
-  ZŠ sv.  Marka, Petzvalova 1 
    
Následná finančná kontrola účelnosti a efektívnosti čerpania 
rozpočtu mesta kapitola  
045 Cestná doprava 
635 Rutinná a štandardná údržba  
635026 Súvislá oprava MK Mariánska ul. 

 
III.štvrťrok 2007 

 
 

IV.štvrťrok 2007 
 
 

III.štvrťrok 2007 
 

IV. štvrťrok 2007 
 
 

III.štvrťrok 2007 
 
 

IV.štvrťrok 2007 
 

IV.štvrťok 2007 
 
 
 
 

 

 
rok 2006 

 
 

aktuálne 
 
 

I.polrok 2007 
 

I.-III. štvrťrok 2007 
 
 

I.polrok 2007 
 
 

I.polrok 2007 
 

rok 2007 
 
 
 
 

 



 
 

- 2 – 
 
 
 

7. 
 
 
8. 
 
 
 
9. 
 
 
10.   

Následná finančná kontrola účelnosti a efektívnosti čerpania 
prostriedkov na platenú inzerciu v týždenníku ECHO  

 
Kontrola verejných obstarávaní investičných akcií nad 200 tis. 
Sk. na odd. investičnej výstavby a odd. výstavby a rozvoja 
v zmysle § 147 zák.č. 25/2006 Z.z.  
 
Kontrola hospodárnosti a účelnosti využitia motorového 
vozidla RENAULT ESPACE 
 
Následná finančná kontrola – Základná škola kniežaťa Pribinu, 
Ul. .A. Šulgana č. 1, Nitra 

IV.štvrťrok 2007 
 
 

III.štvrťok 2007 
 
 
 

III.štvrťrok 2007 
 
 

IV.štvrťrok 2007 

I.-III.štvrťok 2007 
 
 

I.polrok 2007 
 
 
 

od kúpy vozidla ku 
dňu kontroly 

 
rok 2006  a  I.polrok 2007 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



MESTSKÝ ÚRAD V NITRE 
 
 
        Nitra 06.06.2007 
        Číslo materiálu 

         289/07 
 
Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre 
 
 
K bodu 
Prerokovanie protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Nitra, zn. Pd 114/07 – 3 proti 
uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 69/2007-MZ zo dňa 22.3.2007 v bode b). 
 
 
 
Predkladá:      Návrh na uznesenie 
        
Jozef Dvonč      Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
primátor mesta Nitry      
       p r e r o k o v a l o 
 
Spracoval:      protest prokurátora Okresnej prokuratúry 
       Nitra, zn. PD 114/07 – 3 
Mgr. Igor Kršiak     proti uzneseniu Mestského zastupiteľstva 
referent      v Nitre č. 69/2007-MZ zo dňa 22.3.2007 
       v bode b) 
        
Napísal:      n e v y h o v u j e 
        
Mgr. Igor Kršiak     protestu prokurátora Okresnej prokuratúry 
       Nitra, zn. PD 114/07 – 3 
       proti uzneseniu Mestského zastupiteľstva 
Prizvať:      v Nitre č. 69/2007-MZ zo dňa 22.3.2007 
       v bode b). 
JUDr. Igor Seneši      
okresný prokurátor      
        
 
 
 
 
 
 
 
 
       __________________________  
           predkladateľ 
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Prerokovanie protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Nitra, zn. Pd 114/07 – 3 
proti 

uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 69/2007-MZ zo dňa 22.3.2007 v bode b). 
 
 
     Okresný prokurátor Okresnej prokuratúry Nitra podľa § 22 ods. 1 písm. b) zákona č. 
153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších zmien a doplnkov podal protest prokurátora 
proti uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 69/2007-MZ zo dňa 22.3.2007 v bode b), 
ktorým ustanovilo okruh úkonov a činností, ktoré je oprávnený vykonávať poslanec Štefan 
Štefek, ktorý je na výkon funkcie dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania a navrhol 
uznesenie zrušiť. 
 
     Odôvodnenie okresného prokurátora sa zakladá na skutočnosti, že dotknutým uznesením 
bol porušený § 24 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 
a doplnkov (ďalej len „zákon“) v nadväznosti na § 4 ods. 2, § 10 ods. 1, § 11 ods. 4 a § 13b 
ods. 1 a 3 citovaného zákona. 
 
 
Zákonná úprava: 
 
     V § 4 ods. 2 zákona je ustanovené, že samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce 
orgánmi obce, hlasovaním obyvateľov obce alebo verejným zhromaždením obyvateľov obce, 
pričom v nadväznosti na § 10 ods. 1 orgánmi obce sú výlučne obecné zastupiteľstvo a starosta 
obce. 
 
     V zmysle § 24 zákona mestské zastupiteľstvo je orgánom samosprávy mesta a primátor 
mesta je predstaveným a najvyšším výkonným orgánom mesta. 
 
     V § 11 ods. 4 zákona sú príkladmo vymenované kompetencie mestského zastupiteľstva. 
 
     V § 13 ods. 5 zákona je definované postavenie a pôsobnosť primátora mesta, v zmysle 
ktorého je primátor mesta štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch mesta a v 
pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnoprávnych vzťahoch je 
správnym orgánom. 
     Zastupovanie primátora mesta a pôsobnosť zástupcu primátora ustanovuje § 13b) zákona. 
 
 
Odôvodnenie: 
 
     Uznesením Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 69/2007-MZ zo dňa 22.3.2007 bol 
ustanovený okruh úkonov a činností, ktoré je oprávnený vykonávať zástupca primátora a 
poslanec, ktorý je na výkon funkcie dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania. 
 
1) Dotknutým uznesením nebol naplnený skutok prenesenie výlučnej pôsobnosti primátora 

mesta na inú osobu. 
 

Žiadnym iným úkonom primátora mesta alebo mestského zastupiteľstva nedošlo 
v prospech inej osoby v zmysle občianskoprávnej, resp. správnej legislatívy k udeleniu 
plnej moci na výkon pôsobnosti primátora mesta alebo na signáciu úkonov za primátora 
mesta. 
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2. Napadnuté uznesenie MZ výlučne vymedzilo okruh takých úkonov a činností, ktoré 

zástupca primátora a poslanec, ktorý je na výkon funkcie dlhodobo plne uvoľnený zo 
zamestnania, vykonáva v rámci svojho osobnostného postavenia v meste z titulu 
voleného predstaviteľa, teda nie z titulu legislatívneho postavenia pri zastupovaní 
primátora podľa § 13b) zákona o obecnom zriadení.  

 
Zástupca primátora a poslanec nevykonávajú také úkony, ktorými by napĺňali výkon 
pôsobnosti primátora mesta, ktorými by pri zastúpení orgánov mesta zakladali právne 
záväzky pre mesto, alebo ktorými by signovali úkony orgánov mesta v rámci ich výlučnej 
pôsobnosti. 

 
 
3. Protest prokurátora vo svojom výroku ako aj odôvodnení klasifikoval dotknutú funkciu 

ako suplovanie výkonu zákonnej pôsobnosti primátora mesta, pričom opomenul tú 
skutočnosť, že samotné uznesenie vyslovilo za kogentný právny základ skutočnosť, že 
poslanec, ktorý je na výkon funkcie dlhodobo uvoľnený, nie je pri plnení a výkone 
stanoveného okruhu činností a úkonov oprávnený zasahovať do výlučnej pôsobnosti 
primátora mesta. 

 
Uznesenie po obsahovej stránke vymedzilo organizačné, poradenské a metodické 
pôsobenie zástupcu primátora a poslanca dlhodobo uvoľneného pre výkon funkcie za 
účelom poskytovania náležitej súčinnosti „osobe“ primátora mesta pri výkone jeho 
pôsobnosti. 

 
 
4. Pokiaľ ide samotné právne postavenie „poslanca dlhodobo uvoľneného na výkon 

funkcie“, je potrebné vychádzať z platnej právnej úpravy, v zmysle ktorej dlhodobé 
uvoľnenie poslanca na výkon funkcie je vnútorným procesným úkonom mestského 
zastupiteľstva s odkazom na § 25 ods. 7 zákona o obecnom zriadení a Rokovacieho 
poriadku MZ v Nitre ako vnútorného aktu mesta. 

 
Výkladovú klasifikáciu prokurátora, že žiadny všeobecne záväzný právny predpis 
nepozná funkciu „poslanca dlhodobo uvoľneného na výkon funkcie“ alebo právnu fikciu, 
že ide o úkon ustanovenia ďalšieho „zástupcu primátora“ možno zhodnotiť ako právne 
scestnú. 

 
 
 
Záver: 
 
     Na základe uvedeného máme za to, že protest prokurátora proti uzneseniu Mestského 
zastupiteľstva v Nitre č. 69/2007-MZ zo dňa 22.3.2007 bod b), ktorým ustanovilo okruh 
úkonov a činností, ktoré je oprávnený vykonávať poslanec Štefan Štefek, ktorý je na výkon 
funkcie dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania, je neopodstatnený a porušenie zákonných 
ustanovení nebolo vecne ani skutkovo naplnené tak, ako je uvedené v proteste. 
 
     Mestské zastupiteľstvo v Nitre v zmysle § 27 ods. 3 bod 1/ zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov prerokovalo protest prokurátora za 
účasti prokurátora a protestu prokurátora nevyhovelo. 



MESTSKÝ ÚRAD V NITRE 
 
 
        Nitra 06.06.2007 
        Číslo materiálu 

         288/07 
 
Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre 
 
 
K bodu 
Prerokovanie protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Nitra, zn. Pd 113/07 – 3 proti 
uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 297/2006-MZ zo dňa 19.12.2006 v bode b). 
 
 
 
Predkladá:      Návrh na uznesenie 
        
Jozef Dvonč      Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
primátor mesta Nitry      
       p r e r o k o v a l o 
 
Spracoval:      protest prokurátora Okresnej prokuratúry 
       Nitra, zn. PD 113/07 – 3 
Mgr. Igor Kršiak     proti uzneseniu Mestského zastupiteľstva 
referent      v Nitre č.297/2006-MZ zo dňa 19.12.2006 
       v bode b) 
        
Napísal:      n e v y h o v u j e 
        
Mgr. Igor Kršiak     protestu prokurátora Okresnej prokuratúry 
       Nitra, zn. PD 114/07 – 3 
       proti uzneseniu Mestského zastupiteľstva 
Prizvať:      v Nitre č.297/2006-MZ zo dňa 19.12.2006 
       v bode b). 
JUDr. Igor Seneši      
okresný prokurátor      
        
 
 
 
 
 
 
 
 
       __________________________  
           predkladateľ 
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Prerokovanie protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Nitra, zn. Pd 113/07 – 3 
proti 

uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 297/2006-MZ zo dňa 19.12.2006 v bode b). 
 
 
     Okresný prokurátor Okresnej prokuratúry Nitra podľa § 22 ods. 1 písm. b) zákona č. 
153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších zmien a doplnkov podal protest prokurátora 
proti uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 297/2006-MZ zo dňa 19.12.2006 v bode 
b), ktorým zvolilo Štefana Štefeka do funkcie poslanca, ktorý je na výkon funkcie dlhodobo 
plne uvoľnený zo zamestnania a navrhol uznesenie zrušiť. 
 
     Odôvodnenie okresného prokurátora sa zakladá na skutočnosti, že dotknutým uznesením 
bol porušený § 1 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení 
neskorších zmien a doplnkov a § 11 ods. 1 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších zmien a doplnkov. 
 
 
Zákonná úprava: 
 
     Zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších zmien 
a doplnkov je právnou normou upravujúcou volebný spôsob a postup kreovania a obsadenia 
orgánov samosprávy obcí. 
 
     V § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 
je upravené postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva ako orgánu obce, v zmysle 
ktorého obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v 
priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá pritom upravuje osobitný predpis, t.j. 
zákon č. 346/1990 Zb.. 
 
 
Odôvodnenie: 
 
     Uznesením Mestského zastupiteľstva v Nitre č. č. 297/2006-MZ zo dňa 19.12.2006 v bode 
b), zastupiteľstvo zvolilo Štefana Štefeka do funkcie poslanca, ktorý je na výkon funkcie 
dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania. 
 
1. Vecné zhodnotenie protestu prokurátora vo svojej výrokovej časti je nedostatočné, 

nakoľko odôvodnenie protestu je založené na terminologickej vade právneho úkonu inak 
platného. 
Nezákonnosť uznesenia z dôvodu aplikácie termínu „voľba“, naproti adekvátnemu 
termínu „ustanovenie“ alebo „zriadenie“ funkcie poslanca dlhodobo uvoľneného na 
výkon funkcie nie je právnou skutočnosťou zakladajúcou takúto nezákonnosť uznesenia 
MZ. 

 
 
2. Uznesením MZ nebola porušená právna norma o voľbe do orgánov samosprávy obcí. 

V zmysle platnej legislatívy bol p. Štefan Štefek riadne a platne zvolený za poslanca MZ 
v Nitre, pričom uznesením MZ bol uskutočnený výlučne vnútroprocesný právny úkon 
ustanovenia funkcie „poslanca dlhodobo uvoľneného na výkon funkcie“ za účelom 
zefektívnenia funkčnosti výkonného aparátu mesta. 
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3. Právne postavenie „poslanca dlhodobo uvoľneného na výkon funkcie“ je založené 
vnútorným procesným úkonom mestského zastupiteľstva s odkazom na § 25 ods. 7 
zákona o obecnom zriadení a Rokovacieho poriadku MZ ako vnútorného aktu mesta. 

 
Výkladovú klasifikáciu prokurátora, že žiadny všeobecne záväzný právny predpis 
nepozná funkciu „poslanca dlhodobo uvoľneného na výkon funkcie“ alebo právnu fikciu, 
že ide o úkon ustanovenia ďalšieho „zástupcu primátora“ možno zhodnotiť ako právne 
scestnú. 

 
 
4. Mestské zastupiteľstvo ustanovilo funkciu poslanca dlhodobo uvoľneného na výkon 

funkcie v zmysle § 25 ods. 7 zákona o obecnom zriadení, pričom zákon výslovne 
neustanovuje kompetenciu a procesný postup realizácie tohto práva, preto je dispozičným 
právom zastupiteľstva vyhradiť si rozhodnutie ustanoviť a obsadiť funkciu svojou 
vnútornou organizačnou normou. 
Ak mestské zastupiteľstvo takúto funkciu zriadi, len ono môže prideľovať úlohy tomuto 
poslancovi a kontrolovať ich plnenie. 

 
 
5. Funkcia poslanca dlhodobo uvoľneného na výkon funkcie je v zmysle § 11 ods. 2 písm. 

b) zákona o obecnom zriadení nezlučiteľná s funkciou zamestnanca obce. 
V zmysle § 25 ods. 5 a 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
zmien a doplnkov poslancovi, ktorý je na výkon funkcie dlhodobe plne uvoľnený zo 
zamestnania, patrí namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní primeraný plat od 
obce, prípadne náhrada ušlého zárobku. 
 
V prípade p. Štefana Štefeka nejde o prekážku v práci z dôvodu dlhodobého výkonu 
verejnej funkcie v zmysle § 136 ods. 2 Zákonníka práce, nakoľko menovaný nie je 
zamestnancom v žiadnom pracovnoprávnom alebo obdobnom pomere. 
Menovaný je samostatne zárobkovo činnou osobou v zmysle osobitného zákona, preto 
nie je naplnená skutková podstata vzniku prekážky v práci v zmysle Zákonníka práce, 
a teda ani nevzniká menovanému právna povinnosť preukazovať uvoľnenie zo 
zamestnania. 

 
 
6. V zmysle Čl. 5 ods. 2 druhá veta v nadväznosti na Čl. 2 ods. 1 písm. p) Ústavného zákona 

č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
v znení neskorších zmien a doplnkov je poslanec mestského zastupiteľstva ako verejný 
funkcionár oprávnený podnikať. 

 
 
Záver: 
 
     Na základe uvedeného máme za to, že protest prokurátora proti uzneseniu Mestského 
zastupiteľstva v Nitre č. 297/2006-MZ zo dňa 19.12.2006 v bode b), ktorým zvolilo Štefana 
Štefeka do funkcie poslanca, ktorý je na výkon funkcie dlhodobo plne uvoľnený zo 
zamestnania je neopodstatnené a porušenie zákonných ustanovení nebolo vecne ani skutkovo 
naplnené tak, ako je uvedené v proteste. 
 
     Mestské zastupiteľstvo v Nitre v zmysle § 27 ods. 3 bod 1/ zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov prerokovalo protest prokurátora za 
účasti prokurátora a protestu prokurátora nevyhovelo. 



 
 

Mestský úrad v Nitre 
 
 

        Nitra, 21.06.2007  
        Číslo materiálu: 292/07 
 
Mestskému zastupiteľstvu  
v Nitre 
 
 
K bodu: Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte mesta Nitry na rok 2007 
 
 
 
 
Predkladá: Návrh na uznesenie: 
Mgr. Ľubomír Martinka Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
prednosta MsÚ v Nitre p r e r o k o v a l o 
 Návrh na rozpočtové opatrenie  
                                                                                    v rozpočte mesta Nitry na rok 2007  
Spracovali:   
Ing.arch. Eva Ligačová, s ch v a ľ u j e   
odborný referent, referátu                                           
urbanizmu a architektúry                                            Rozpočtové opatrenie v rozpočte mesta  
                                                                                    Nitry na rok 2007 
Ing.arch. Jozef Gabrhel                                               podľa predloženého návrhu 
referent pre urbanizmus a                                            
architektúru, referátu                                                    
urbanizmu a architektúry 
 
 
Prizvať: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      ...............................................                                      
                                                                                            podpis predkladateľa                                                 
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                         
                                                                                     
                                                                                  
                                                                                                                                                                        



 
                                                                             

               Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte mesta Nitry na rok 2007. 

 
 
Výdavky ( v tis. Sk ) 
 
Útvar hlavného architekta 
 
 
Položka       Názov                                              Schválený           Návrh          Upravený 
                                                                             Rozpočet          na zmenu        rozpočet    
 
 
716           ÚPN Z Párovské lúky –  
                 Koncept riešenia- UŠ 
                 v 2.  variantoch                                 1 782                      − 100              1 682  
 
716           Čistopis ÚPN CMZ                                 0                      + 100                 100      
 
 
Zdôvodnenie: 
 
     Návrh na rozpočtové opatrenie je predkladaný v súvislosti s predloženým Návrhom 
Územného plánu Centrálnej mestskej zóny v Nitre na schválenie Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre. V zmysle § 28 stavebného zákona obstarávateľ je povinný zabezpečiť vypracovanie 
čistopisu  Územného plánu Centrálnej mestskej zóny v Nitre po schválení návrhu územného 
plánu zóny, so zapracovaním pripomienok a požiadaviek, ktorým bolo možné vyhovieť 
v zmysle vyhodnotenia pripomienok k návrhu územného plánu zóny z verejného 
prerokovania a dohodnutých požiadaviek s dotknutými orgánmi štátnej správy. Navrhovaná 
položka zohladňuje rozsah pripomienok, ktoré boli akceptované k zapracovaniu do územného 
plánu zóny uvedených v návrhu na vyhodnotenie pripomienok a vyhotovenie troch originálov 
čistopisu Územného plánu Centrálnej mestskej zóny v Nitre pre potreby uloženia  
územnoplánovacej dokumentácie podľa § 28 stavebného zákona  a to na Krajskom stavebnom 
úrade v Nitre, stavebnom úrade a na Meste Nitra.        
     Mestská rada v Nitre na svojom 9. zasadnutí uložila prednostovi MsÚ pripraviť rozpočtové 
opatrenie v rozpočte mesta Nitra na vyhotovenie čistopisu Územného plánu Centrálnej 
mestskej zóny v Nitre. 
     Presun finančných prostriedkov je navrhovaný z položky rozpočtu Útvaru hlavného 
architekta na rok 2007  - Územný plán zóny Párovské lúky – koncept riešenia - UŠ v 2. 
variantoch, nakoľko Mesto Nitra uzatvorilo zmluvu z Ministerstvom výstavby a regionálneho 
rozvoja SR o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na obstaranie predmetnej 
územnoplánovacej dokumentácie zo štrukturálnych fondov a uvedená finančná čiastka 
presahuje potrebné finančné prostriedky na krytie spoluúčasti Mesta Nitra na projekte, 
dohodnutej v zmluve s MV a RR SR.    
      Návrh na rozpočtové opatrenie bol konzultovaný s Ing. Keselyovou vedúcou 
ekonomického oddelenia.   
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Mestské zastupiteľstvo v Nitre   - útvar hlavného kontrolóra 
 
 

S p r á v a   
  

o  výsledku  následnej  finančnej  kontroly  č. 6/2007-NFK 
 

     V zmysle ustanovenia § 12, ods. 3, zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole 
a vnútornom audíte a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a na základe poverenia hlavného kontrolóra č. 
6/2007- NFK zo dňa 19.3.2007 vykonala Margita Havránková, ref. ÚHK  následnú finančnú 
kontrolu hospodárenia v kontrolovanom subjekte  
Správa materských škôl Nitra, Na Vŕšku č. 4,so sídlom Štefánikova č. 60, Nitra 
Kontrola bola vykonaná od 26.3.2007 do  14.5.2007 (s prerušením). 
Predmetom kontroly boli: 

1. Základné údaje o kontrolovanom subjekte, dokumenty, personálne obsadenie,   
2. Kontrola nakladania, efektívnosti a  hospodárnosti čerpania finančných prostriedkov, 

správa majetku a hospodárenie s majetkom 
3. Verejné obstarávanie – dodržiavanie zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o doplnení niektorých zákonov. 
 

1.Základné   údaje   o   kontrolovanom   subjekte,   dokumenty,   organizačné    členenie,    
   personálne obsadenie     
Zriaďovacia listina 
Správa materských škôl v Nitre (ďalej SMŠ)  so sídlom Štefánikova tr. 60 Nitra bola zriadená 
s účinnosťou od  1.7.2004 ako rozpočtová organizácia  (uznesenie MZ č. 114/2004-MZ zo 
dňa 29.4.2004) za účelom zabezpečovania prevádzky predškolských zariadení a zariadení 
školského stravovania. Základným predmetom činnosti je vykonávanie ekonomických, 
personálnych a technicko-hospodárskych prác, vedľajším predmetom činnosti je poskytovanie 
služieb a činností na podporu základného predmetu činnosti.  Organizácia hospodári 
s majetkom zriaďovateľa, ktorá má zverený do správy. Štatutárnym orgánom je riaditeľ. 
Organizačnými jednotkami sú jednotlivé predškolské zariadenia a zariadenia školského 
stravovania, ktoré sú bez právnej subjektivity. SMŠ je ako rozpočtová organizácia mesta 
Nitry právnickou osobou napojenou svojím rozpočtom príjmov a výdavkov na rozpočet mesta 
Nitry.  
    Vecný rozsah majetku, ktorý bol organizácii zverený do správy mal k 1.12.2003 hodnotu 
143.387.393,85 Sk.  
    Každá materská škola,  školská jedáleň pri materskej škole, oddelenia detských jaslí 
a Centrum zdravia je vnútornou organizačnou jednotkou rozpočtovej  organizácie 
hospodáriacou so zvereným preddavkom.  
    V kontrolovanom období bolo 25 materských škôl, dve oddelenia detských jaslí, 22 
zariadení školského stravovania a Centrum zdravia v Párovských Hájoch. V troch MŠ je 
výdajňa stravy.   
     Podnikateľskú činnosť organizácia nevykonáva. 
Štatút Správy materských škôl v Nitre zo dňa 1.7.2004 vymedzuje postavenie a právne 
pomery organizácie, finančné a majetkové postavenie, orgány, organizačné členenie 
organizácie, predmet činnosti, práva a povinnosti zriaďovateľa organizácie, zásady a formy 
hospodárenia a menovanie štatutárneho zástupcu organizácie. 
          Organizácia má spracované interné smernice napr. Vnútornú smernicu o finančnej 
kontrole   zo   dňa   31.1.2005,   Smernicu   o účtovaní   a obehu    účtovných dokladov zo dňa  
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1.1.2006, Smernicu o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkoch zo dňa 
29.9.2005, Smernicu o aplikácii a stanovení postupu obstarávateľa pri realizácii zákona 
o verejnom obstarávaní zo dňa 1.3.2006 a ďalšie interné predpisy napr. stanovenie poplatkov 
za pobyt v Centre zdravia Párovské Háje a iné.  
      Riaditeľkou Správy materských škôl je Mgr. Kvetoslava Mikulová od 1.3.2007. 
V kontrolovanom období bol riaditeľom Bc. Peter Perina /od 1.9.2005  do 31.8.2006/, 
následne bola zastupovaním do 28.2.2007 poverená p. Feketeová Magdaléna.    
    
Personálne obsadenie SMŠ k 31.12.2006 /skutočný stav/: 
 
Zamestnanci Počet 

 
pedagogickí zamestnanci 
- z toho 
 riaditeľky MŠ 
učiteľka 

212 
 

25 
187 

nepedagogickí zamestnanci v MŠ  
- z toho 
údržbári na MŠ  
upratovačky 
práčky 

81 
 
7 
63 
11 

zamestnanci v zariadeniach školského stravovania 
- z toho 
vedúce 
kuchárky 
pomocnice v kuchyni 

73 
 
8 
27 
38 

zamestnanci správy 
- z toho 
riaditeľka 
administratívna pracovníčka 
mzdové účtovníčky 
ekonomické účtovníčky 
zamestnankyňa pre úsek ZŠS 
metodička -  zamestnankyňa pre úsek pedagogický            
údržbár špecialista 

10 
 
1 
1 
2 
2 
1 
1 

                          2 
Centrum zdravia Párovské Háje 
- z toho 
referent pre prevádzku 
učiteľka 
kuchárka 
pomocnica 

4 
 
1 
1 
1 
1 

zamestnanci detských jaslí 
z toho 
vedúca 
učiteľka 
detská sestra 

7 
 
1 
2 
4 

zamestnanec – referent na odd.1. kontaktu MsÚ 1 
Spolu 388 
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Úväzky zamestnancov sú prevažne 100 %. Čiastočné úväzky majú zamestnanci na 
pracovných pozíciách upratovačka MŠ a práčka.  
    Dohody o vykonaní práce boli postupne uzatvárané na činnosti: programátor, 3 
upratovačky,  2 logopedičky, údržbár na vodoinštalačné práce, zvukár pre ozvučenie 
akadémie pri príležitosti MDD, osoba spôsobilá pre verejné obstarávanie. 
 
2. Kontrola nakladania, efektívnosti a  hospodárnosti čerpania finančných prostriedkov,   
    správa majetku a hospodárenie s majetkom 
 
    Rozpočet SMŠ  na rok 2006 bol schválený v rámci celkového rozpočtu mesta.  
 
Príjmová časť rozpočtu podľa SMŠ /v tis. Sk/ 
Číslo 
položky 

Názov položky Rozpočet 
 

Skutočnosť % plnenia 

312007 Dotácia z rozpočtu 
mesta 

91 000 91 000 100,0 

212003 Z prenajatých budov 
priestorov, objektov 

571 571 100,0 

223001 Za predaj výrobkov, 
tovarov a služieb 

299 299 100,0 

223002 Poplatky a platby za 
materské školy 

3 435 3 435 100,0 

292012 Príjmy z dobropisov  583 583 100,0 
292017 Vratky 3 3 100,0 
312001  Transfery v rámci 

verejnej správy zo ŠR 
 

7 7 100,0 

Dotácie a príjmy spolu       95 898 95 898 100,0 
 
Príjmová časť rozpočtu nebola upravená podľa rozpočtového opatrenia schváleného 
uznesením mestského zastupiteľstvo č. 264/2006-MZ zo dňa 23.11.2006, nakoľko pri 
zohľadnení tejto schválenej úpravy mal byť rozpočet príjmov upravený na čiastku 
96.350 tis. Sk, teda zvýšenie príjmovej časti o 1 350 tis. Sk, avšak zvýšenie bolo vykonané 
iba o čiastku 898 tis. Sk. 
Výdavková časť rozpočtu nebola upravená podľa rozpočtového opatrenia schváleného 
uznesením mestského zastupiteľstva č. 264/2006-MZ zo dňa 23.11.2006, avšak 
výdavková časť rozpočtu bola zvýšená nie o 1 350 tis. Sk,  ale tiež iba o 898 tis. Sk, 
upravená čiastka 95.898 tis. Sk.  
Rozpočtové presuny, ktoré boli vykonané v priebehu roka boli v zmysle rozpočtových 
pravidiel mesta Nitra z roku 2004 § 11 Hospodárenie rozpočtových organizácii v právomoci 
riaditeľa rozpočtovej organizácie, avšak pri ich vykonaní nebol zohľadnený mestským 
zastupiteľstvom schválený rozpočet a rozpočtový presun, t.j. porušené bolo ustanovenie 
ods. 3 tohto paragrafu, že pri presunoch nesmú byť zmenené celkové príjmy a výdavky 
bežného rozpočtu. 
Výdavková časť rozpočtu po úprave mala byť 96.350 tis. Sk/plán/,   skutočné čerpanie  
podľa údajov z účtovníctva /Výkaz o plnení rozpočtu Fin SAM 2-04/ je 95.898 tis. Sk.  
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Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bol vrátený na účet mesta a to vo výške 3.170,37 
Sk.  
Položku 223002 Poplatky a platby za materské školy tvoria príspevky rodičov na čiastočnú 
úhradu prevádzkových nákladov a sú stanovené na 150,- Sk/dieťa/mesiac, pokiaľ majú rodičia 
v MŠ viac detí, vtedy je poplatok 100,- Sk/dieťa/mesiac. Poplatok v dvoch oddeleniach 
detských jaslí je 3.500,- Sk/dieťa/mesiac.  
      Z nákladových položiek najväčšie čerpanie finančných prostriedkov bolo v položke 
610,620 mzdy a odvody vo výške 74 140 tis. Sk a v bežných výdavkoch   v položke 632001 
energie 14 544 tis. Sk, v tejto čiastke sú zahrnuté platby za el. energiu, plyn a teplo, položke 
632002  vodné a stočné 1.664 tis. Sk, položke 633006 všeobecný materiál 1 324 tis. Sk a 
637004 služby 923 tis. Sk.                            .  
     Správa materských škôl vedie analytickú evidenciu výdavkov podľa jednotlivých 
materských škôl a zariadení školského stravovania. Z predloženého prehľadu bez zohľadnenia 
preddavkov a úhrad energií  vyplýva, že najviac finančných prostriedkov viazaných na práce 
a služby bolo poskytnutých  
MŠ Beethovenova                 196.747,70 Sk  (v tom oprava strechy 167.403,30 Sk) 
MŠ Zvolenská                       171.552,30 Sk  ( v tom oprava vodoinštalácií 94.150,- Sk/ 
MŠ Nábrežie mládeže           171.109,37 Sk  (v tom oprava vnútorných vodovodov  
                                                                         137.613,93 Sk 
Centrum zdravia Párovské Háje 124.231,00 Sk (najväčší výdavok realizácia plynovej  

       prípojky  31.759,- Sk) 
MŠ Dolnočermánska                  115.860,87 Sk  (v tom 104.807,40- oprava kotolne) 
Najmenej finančných prostriedkov bolo poskytnutých  
MŠ Rázusova 6.008,10 Sk, MŠ Hospodárska 4.817,45 Sk, MŠ Mostná 1.715,40 Sk. .  
Pri  čerpaní výdavkových  položiek   elektrická energia, voda,  plyn,  teplo,    poštové služby 
a  telekomunikácie,  poplatky za komunálny odpad  boli  finančne najnáročnejšie:  
MŠ Zvolenská 1.579 tis. Sk, MŠ Beethovenova 1.147 tis. Sk, MŠ Za humnami 1 041 tis. Sk, 
MŠ Štiavnická 1 038 tis. Sk.   
 
Majetok organizácie 
Podľa Zmluvy o odovzdaní a prevzatí majetku do správy č. 705/05/SM zo dňa 15.4.2005 
hodnota  odovzdávaného majetku predstavuje  139.372.391,– Sk 
z toho: 
- drobný hmotný majetok v hodnote                 7.940.301,– Sk 
- hmotný investičný majetok v hodnote          94.478.544,– Sk 
- pozemky v hodnote                                       26.953.546,– Sk 
 
Touto zmluvou bolo odovzdaných do správy celkom 30 materských škôl,   stredisko služieb 
škole  Na Vršku 4 a zariadenia spoločného stravovania v počte 27. 
V ďalšom období bolo vykonané toto odovzdanie  do správy : 
Dodatok č. 1 pod č.  1382/05/SM zo dňa 17.8.2005 – odovzdanie do správy Janíkovce 
Okružná 1 dňom 1.9.2005 (uzn.č. 229/2005-MZ zo dňa 23.6.2005 a to  
stavby v hodnote +1.745.000,- Sk 
pozemky v hodnote  +3.705.600,- Sk. Tento nehnuteľný majetok nebol  zaevidovaný  do 
účtovníctva organizácie a nebol inventovaný ani pri inventúre vykonanej k 31.12.2006.  
Zaevidovanie do účtovníctva bolo vykonané po zistení kontrolou /majetok zaevidovaný 
k 30.4.2007/. Nedostatok  bol odstránený počas vykonávania kontroly. 
 



- 5 - 
odňatie zo správy 
- MŠ Kollárova č. 4   - zmluva o odňatí nehnuteľností zo správy č. 39/206/SM zo dňa 
12.1.2006, schválené uzn.388/2005-MZ zo dňa 15.12.2005        budova     -      1.390.214,- Sk 
- MŠ Wilsonovo nábrežie č. 56  - zmluva o odňatí nehnuteľnosti zo správy  č. 1590/05/SM zo 
dňa  33.2.2006 schválené uznesenie č. 383/2005-MZ zo dňa 15.12.2005 
budova          -   119.000,–-Sk    
pozemky       -   659.000,– Sk 
- MŠ Špitálska č. 1 zmluva o odňatí nehnuteľnosti zo správy č. 57/06/SM zo dňa 3.2.2006 
schválené uzn.č. 383/2005- MZ zo dňa 15.12.2005 
budova  -70.715,– Sk 
pozemky-  762.500,– 
- MŠ Dlhá 78 – zmluva o odňatí nehnuteľnosti zo správy pod č. 970/2005/OSM zo dňa 
15.4.2005, v zmluve sa uvádza, že odňatie nehnuteľností zo správy bolo schválené uzn. č. 
191/2004-MZ zo dňa 17.6.2004, avšak kontrolou bolo zistené, že  týmto uznesením nebolo 
schválené odňatie týchto nehnuteľností zo správy SMŠ, ale zrušená MŠ na Dlhej ul. 
a Zariadenia školského stravovania ZŠ na Dlhej 78, pričom v zmluve o odňatí 
nehnuteľností zo správy je uvedené, že zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom 
7.9.2004. V tomto čase ešte nebolo vykonané odovzdanie majetku do správy (odvolávka 
na  Zmluvu č. 705/05/SM zo dňa 15.4.2005. V texte uznesenia sa uvádza Materská škola 
Dlhá 3 a termín zrušenia 31.8.2004. Pokiaľ bola MŠ zrušená, nebolo nutné ju ako MŠ 
Dlhá 78 odovzdávať do správy SMŠ v apríli 2005 a odňať zo správy 15.4.2005 
s účinnosťou zmluvy 7.9.2004.  
MŠ Párovská  č. 40 bola Zmluvou o odovzdaní a prevzatí do správy zo dňa 15.4.2005 (pod 
bodom 31 daná do správy s hnuteľným majetkom vo výške 240.555,- Sk, avšak uznesením 
MZ č. 138/2004 zo dňa 13.5.2004 bolo prednostke MsÚ uložené zabezpečiť vyradenie MŠ 
Párovská 40 zo siete škôl a školských zariadení. Z uvedeného vyplýva, že MŠ Párovská 40 
nemala byť predmetom odovzdania do správy SMŠ zmluvou zo dňa 15.4.2005, nakoľko 
v tom čase už ako MŠ neexistovala. 
MŠ na Hydinárskej č. 39 bola prebudovaná na  Centrum zdravia Párovské Háje.  
     Kontrolou bol zistené, že majetok do správy SMŠ bol odovzdaný majetok, ktorý 
v čase odovzdania, ako aj v čase kontroly nebol  majetkoprávne usporiadaný 
/neusporiadaný, resp. neocenený/:   
Materská škola: 
Beethovenova č. 1  –  pozemky sú neusporiadané a nie sú ocenené 
Čajkovského 3        -   pozemky sú neusporiadané a nie sú ocenené 
Golianova 1            -   stavba nie je ocenená 
Párovská 36            -  stavba nie je zapísaná na liste vlastníctva, hodnota 6.117.373,64 Sk 
Ľudovíta Okánika   – pozemky neusporiadané a nie sú ocenené 
Hospodárska  7       -  budova nie je vo vlastníctve Mesta Nitry /budova je vo vlastníctve 
Univerzity Konštantína Filozofa bez zmluvného vzťahu/. 
Mostná č. 1            -     MŠ nemá nehnuteľný majetok /budova je v správe Službytu s.r.o.   
                                      Nitra/ 
Nábrežie mládeže 7 –   pozemky nie sú ocenené 
Novomeského 20     -    budova nemá stanovenú hodnotu 
                                       pozemky nemajú stanovenú hodnotu 
Hydinárska 39             pozemky nemajú stanovenú hodnotu 
Platanova 3                  pozemky nemajú stanovenú hodnotu 
Rázusova 26                 pozemky nemajú stanovenú hodnotu       
Topoľová 6                  budova AB – bez hodnoty 
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Za humnami 78           pozemok nemá stanovenú hodnotu 
Zvolenská 20                pozemky nemajú stanovenú hodnotu 
Belopotockého 2          pozemky nemajú stanovenú hodnotu 
Zariadenie školského stravovania Párovská 36 – budova nie je ocenená 
Štefánikova 128 –  bez nehnuteľného majetku  /vlastnícke vzťahy k budove nie sú 
usporiadané – sú t.č. riešené odd. majetku MsÚ. 
Zariadenie školského stravovania na Petzwalovej ul. – budova je vo vlastníctve mesta, 
hnuteľný majetok je v správe SMŠ. Zariadenie školského stravovania zabezpečuje 
stravovanie aj pre ZŠ, médiá (plyn, el.energie) sú uhrádzané ZŠ, personálne je zariadenie 
obsadené SMŠ, ktorá zároveň poskytuje SMŠ aj preddavky na prevádzku a uhrádza poplatky 
za komunálny odpad. 
Usporiadanie vlastníckych, resp. nájomných vzťahov je potrebné doriešiť oddelením 
majetku MsÚ.                                                        
Stav majetku podľa súvahy k 31.12.2006 vo výške 109.764.435,- nie je totožný so skutočným 
stavom, vzhľadom k tomu, že v účtovníctve nebol  zaevidovaný majetok MŠ na Okružnej ul. 
(odstránené v čase kontroly).  
Inventarizácia majetku a záväzkov 
SMŠ vykonala inventarizáciu k 31.12.2006. Predložená dokumentácia o vykonanej 
inventarizácii spĺňa náležitosti  v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve /§ 29a 30/. 
Nedostatkom inventarizácie bolo, že nebol zistený inventarizačný rozdiel – budova 
a pozemky MŠ na Okružnej ul.  
     V rámci inventarizácie bola vykonaná aj inventarizácia materiálu na sklade. Pri 
inventarizácii bol zistený stav vo výške 557.570,31 Sk. Tento materiál bol väčšinou 
prevedený na SMŠ zo zrušeného Strediska služieb škole. Časť materiálu je použiteľná, časť je 
dlhodobo bez pohybu, resp. ide o materiál zastaraný. V roku 2006 bola položka  633006 
všeobecný materiál  čerpaná vo výške 1.324 tis. Sk. 
Nájomné zmluvy 
SMŠ mala v kontrolovanom období uzatvorených 13 nájomných zmlúv na nebytové priestory 
/SMŠ nevyužívané priestory v objektoch MŠ a v budove riaditeľstva SMŠ a 5 bytových 
jednotiek. 
      Kontrolou bolo zistené, že sadzba nájomného boli stanovené  v  súlade s VZN č. 1/2006 
o hospodárení s majetkom mesta Nitry.  
     Sadzby nájomného za byty neboli stanovené v súlade s platnými predpismi, sadzby 
nájomného sú t.č. v riešení za spolupráce so Službytom s.r.o. Nitra (metodické usmernenie 
a výpočet nájomného za jednotlivé byty). Kontrolou bolo zistené, že z 5 bytov sú dva obývané 
zamestnancami SMŠ, jeden zamestnancom MsÚ Nitra, dva sú obsadené osobami bez 
zamestnaneckého vzťahu k SMŠ alebo MsÚ. 
 
Kontrola účtovných dokladov 
Pri kontrole účtovných dokladov boli zistené tieto nedostatky: 
- nedodržiavanie Zákona o cestovných náhradách č. 283/2002 Z.z. a Smernice SMŠ 
o účtovaní a obehu účtovných dokladov  bod 8 – poskytovanie cestovných náhrad a ich 
vyúčtovanie –neúplné a nepresné vyplňovanie   cestových príkazov, cestovné príkazy nie  
sú evidované, nepodpísané, vyúčtovanie nie je odsúhlasené, vyúčtovanie vykonané 
v rozpore so zákonom    aj   smernicou –  výdavkové doklady  /cestovné lístky, parkovné/  
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účtované osobitne nie v rámci vykonanej pracovnej cesty príslušným zamestnancom, 
ktorý cestu vykonal, nedostatky   boli   zistené   aj   pri  použití súkromného motorového  
vozidla na služobnú cestu /zmluva o použití súkromného motorového vozidla musí byť 
uzatvorená s vodičom/, náhrada cestovných výdavkov bola za všetkých účastníkov 
pracovnej cesty vyplatená jednej osobe / VPD č. 351/24.5.2006/, doklad č. 426/06 zo dňa 
16.6.2006 – zakúpenie diaľničnej známky (hodnota 150,- Sk – doklad č. 423/06 zo dňa 
12.6.2006 pre súkromné motorové vozidlo  a jej vyúčtovanie v rámci cestovných náhrad 
je v rozpore s ustanoveniami cit. zákona, cestovné náhrady neboli vyplatené 
konkrétnemu účastníkovi pracovnej cesty, ale zamestnankyni, ktorá riadila motorové 
vozidlo (doklad č. 421/06 zo dňa 16.6.2006),  
V roku 2006 sa 5 služobných ciest zúčastnilo celkom 18 zamestnancov SMŠ. 
 
- nesprávne číslovanie a dátumy objednávok, časový nesúlad medzi skutočnou realizáciu 
prác a objednávkou, napr. objednávka zo dňa 30.11.2006 a výkaz výkonu prác 
28.11.2006, nedostatky v chronológii vystavených objednávok, 
 
- nedostatky v číslovaní výdavkových pokladničných dokladov /dva krát to isté číslo 
VPD/, 
 
- nepreukaznosť účtovných dokladov v tom, že na účtovných dokladoch, resp. krycích 
listoch týchto dokladov nie je vyznačovaný účel výdavku a číslo príslušnej položky na 
ktorú je výdavok zúčtovaný. Na účtovných dokladoch nie je jednoznačne vyznačované, 
pre ktorý objekt (MŠ,ZŠZ) je predmet nákupu použitý, 
 
- v niektorých prípadoch bolo zistené nedodržanie Zák.č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve § 8  
zaručenie trvalosť účtovných záznamov – doklady nečitateľné, originály 
zjednodušených daňových dokladov vyblednuté, nečitateľné,  
 
- kontrolou bolo zistené, že organizácia prepláca svojim zamestnancom cestovné 
výdavky – čipové karty a kredity na hromadnú mestskú autobusovú dopravu, okruh 
zamestnancov, výšku mesačných výdavkov a rozsah použitia nie je v organizácii 
upravený (napr.  interným predpisom).  Kontrole boli predložené  Potvrdenia  
o prevzatí čipových kariet v počet 41 riaditeľkami MŠ a vedúcimi ZŠS , ktoré však 
výšku kreditu a jeho použitie neupravujú. 
 
Kontrola evidencie a využitia motorových vozidiel za rok 2006  
 
SMŠ disponuje s troma motorovými vozidlami, ktoré jej boli ako ojazdené delimitované zo 
Strediska služieb škole k 1.7.2004.  

1. Š 1203 NR 187 BZ 
Stav tachometra ku dňu  31.12.2006:   285 428 km 

2. ŠKODA FORMAN NR 198 BZ  
Stav tachometra ku dňu 31.12.2006: 9 717 /tachometer menený v r. 2004/ 
      3.   KIA SEPHIA  NR 196BZ 
Stav tachometra ku dňu 31.12.2006 :  282 119 km. 
Vozidlá sú značne opotrebované, vyžadujúce zvýšené výdavky na údržbu.  
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     Okresným úradom v Nitre boli v roku 1996 vydané Pokyny pre organizáciu služobnej 
autoprevádzky, v ktorých boli stanovené normy spotreby pohonných hmôt motorových 
vozidiel. Tieto normy spotreby sú odlišné /vyššie/ ako normovaná spotreba podľa technického  
preukazu   príslušného motorového  vozidla.   Skutočná   spotreba   PHM   bola   porovnávaná  
s normami spotreby určenými okresným úradom. Kontrolou nebolo zistené prekročenie týchto 
noriem. 
Prehľad noriem spotreby pohonných hmôt podľa jednotlivých vozidiel 
 Š 1203 Škoda Forman Kia SEPHIA 
Normovaná spotreba 
podľa TP 

7,5 9,2 7,8 

Spotreba podľa  
pokynu OÚ 
- letná mesto 
- letná mimo mesto 
- zimná mesto 
- zimná mimo mesto 

 
 

12,9 
8,6 

14,19 
9,46 

 
 

9,00 
6,85 
9,9 
7,54 

 
 

9,6 
6,75 
10,56 
7,43 

  
Prehľad najazdených km, spotreby pohonných hmôt a počtu dní v prevádzke podľa 
jednotlivých vozidiel /rok 2006/ 
 
Š 1203 NR 187 BZ  

Mesiac Najazdených km Spotreba benzínu v l Počet dní v  prevádzke 
Rok 2006 7 251 952,96 187 

Priemerná ročná spotreba 13,14 l/100 km. 
 
Š FORMAN  NR 198 BZ  

Mesiac Najazdených km Spotreba benzínu v l Počet dní v  prevádzke 
Rok 2006 3 526 332,45 204 

Priemerná ročná spotreba 9,43 l/100 km 
 
KIA SEPMIA NR 196 BZ 

Mesiac Najazdených km Spotreba benzínu v l Počet dní v  prevádzke 
Rok 2006 8 944 883,43 227 

Priemerná ročná spotreba 9,88 l /100 km. 
 
Pri kontrole dokumentácie motorových vozidiel boli zistené tieto nedostatky: 
-  nepreukazné  vypĺňanie  žiadaniek  na  prepravu  a to  nevyplňovanie všetkých rubrík,  
- ako účel jazdy je uvádzaný v každom prípade údaj „havárie, opravy“ a to aj v tom    
   prípade,   že   bola   vozidlom   vykonáva   aj   iná   činnosť,   nie   sú  vypisované mená   
   prepravovaných osôb, 
- nesprávne uvedené časy odchodov a príchodov na   výkaze  o   prevádzke   motorového  
  vozidla / nie je zachovaná časové postupnosť/, 
- nedostatky v chronológii vypĺňania výkazov o premávke motorového vozidla, 
- prepisovanie údajov na dokladoch, sčítacie chyby. 
- na výkazoch o prevádzke motorového vozidla nebol preukazne  vypĺňaný stĺpec „Cieľ  
  cesty alebo iná činnosť“.  
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      K nedostatkom  týkajúcim sa  správnosti a úplnosti vyplňovania dokladov a vedenia 
dokumentácie o prevádzke motorových vozidiel boli prijaté nápravné opatrenia už 
v čase konania kontroly.  
 
Dodržiavanie zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audíte 
 
     Pre zabezpečenie uplatňovania predmetného zákona bola v organizácii vydaná Vnútorná 
smernica o finančnej kontrole zo dňa 31.1.2005. Vzhľadom k dátumu vydania niektoré 
ustanovenia tejto smernice nezohľadňujú prijatú novelu  predmetného zákona a taktiež 
nezohľadňujú súčasnú organizačnú štruktúru, pracovné pozície jednotlivých zamestnancov 
z pohľadu vykonávania finančnej kontroly. 
    Následnou finančnou kontrolou bolo zistené, že predbežná finančná kontrola nebola 
v kontrolovanej organizácii vykonávaná v plnom rozsahu, napr. predbežná finančná kontrola 
nebola vykonávaná na objednávkach, pri iných úkonoch majetkovej povahy, na dokladoch 
predkladaných jednotlivými materskými školami. V zápisoch o vykonaní predbežnej 
finančnej kontroly nie je vyznačovaný dátum jej vykonania, nedostatky boli zistené aj 
v chronológii vyznačovania predbežnej finančnej kontroly   /napr. fa č. 1138/06, faktúra 
predložená na úhradu 24.11.2006 a predbežná finančná kontrola vykonaná až 27.11.2006, fa 
č. 915/06 predložená na úhradu 12.9.2006, predbežná finančná kontrola vykonaná 13.9.2006/.  
Tieto nedostatky sú porušením zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole 
a vnútornom audíte. 
 
Verejné obstarávanie – dodržiavanie zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 
a o doplnení niektorých zákonov 
 
    Organizácia mala v kontrolovanom období spracovanú internú smernicu o aplikácii 
a stanovení postupu obstarávateľa pri realizácii zákona o verejnom obstarávaní,  ktorá bola 
vydaná dňa 1.3.2006.  
     Obstarania vykonané SMŠ nedosahovali finančné limity, stanovené internou smernicou, 
takže prieskumy trhu neboli vykonávané. 
 
Prerokovanie správy, predloženie vysvetliviek a prijatie opatrení 
 
       Správa o výsledku kontroly bola prerokovaná dňa 24.5.2007. 
       Riaditeľka SMŠ predložila dňa 24.5.2007 vysvetlivky k výsledkom kontroly, ktorými 
zdôvodnila vznik zistených nedostatkov. Na základe týchto zdôvodnení  nebolo potrebné 
meniť kontrolné zistenia. K zabezpečeniu odstránenia niektorých zistených nedostatkov 
organizácia pristúpila ihneď po ich zistení, toto je v správe o výsledku kontroly uvedené a 
zároveň boli zamestnanci na nedostatky upozornení.  
 
      Opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou predložených riaditeľkou SMŠ: 
 
1. Zabezpečiť dodržiavanie  rozpočtových pravidiel Mesta Nitry schválených MZ zo dňa 
15.12.2004 a dodržiavanie rozpočtových  opatrení  schválených  uzneseniami  mestského 
zastupiteľstva. 
Termín: ihneď a trvale                                                         Zodpovedná:  riaditeľka  SMŠ 
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2.Vypracovať smernicu o  cestovných náhradách pri tuzemských a zahraničných 
pracovných cestách. V smernici bude  zapracovaný aj predpis o použití a výške 
mesačných výdavkov na zvýšenie kreditu čipovej karty SAD Nitra. Zabezpečiť 
dodržiavanie tejto smernice. 
Termín: ihneď a trvale                                                         Zodpovedná:  riaditeľka  SMŠ 
 
3. Zabezpečiť  dodržiavanie  Smernice SMŠ   o účtovaní   a   obehu účtovných dokladov. 
Termín: ihneď a trvale                                    Zodpovedná:  vedúca ekonomického úseku 
 
4. Vypracovať smernicu o organizácii a hospodárnosti služobnej auto prevádzky so vzormi 
na vypĺňanie predpísaných tlačív a zabezpečiť jej dodržiavanie. 
Termín : ihneď a trvale                                                  Zodpovedná: riaditeľka  SMŠ 
 
5. Na pracovnej porade SMŠ upozorniť zamestnancov upozorniť na nedostatky zistené 
finančnou kontrolou. Zabezpečiť oboznámenie všetkých zamestnancov SMŠ 
a riaditeliek MŠ s vydanými  a platnými smernicami. 
Termín : 13.6.2007 na pracovnej  porade SMŠ            Zodpovedná: riaditeľka SMŠ 
 
Na odstránenie nedostatkov týkajúcich sa majetku mesta a jeho odovzdania do správy SMŠ 
bolo odd. majetku MsÚ  prijaté toto opatrenie: 
 
6.Zabezpečiť usporiadanie vlastníckych a nájomných vzťahov a ocenenie nehnuteľností, 
u ktorých nie je doteraz stavená cena.  
Termín: 31.05.2008                                                           Zodpov.: ved.odd. majetku MsÚ 
 
 
     Správa o výsledku kontroly bola prerokovaná na zasadnutí mestskej rady konanej dňa 
5.6.2007, ktorá odporučila mestskému zastupiteľstvu zobrať správu  a opatrenia na 
odstránenie nedostatkov na vedomie a uložiť hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu 
plnenia opatrení k 30.6.2008. 
 
 
 
 
 
 
 

 



Hodnota 70% Odporučenie Odporučenie Rozhodnutie

 suma projektu hod.proj. komisie MR MZ
2007 SK SK SK

1. DAB Nitra VEVERIČKY - rozprávkový príbeh

100000
2. DAB Nitra MATKA - slov. dráma

0
3. DAB Nitra Statky zmätky - 

0
4. Div. spol. LE MON Prométeus- pouličné divadelné 

predstavenie

90000
5. Bernoláková spoločnosť Zborník z vedeckej konferencie

0
6. Dom Matice slovenskej Sentencie významných slov. osobností

0
7. Duch. správa Piaristického Reštaurovanie vnútorného osvetlenia

kostola

149000
8. Garmond Nitra Almanach Nitra 2007

70000
1052600 439000 409000

Žiadaná

70000

100000

0

0

149000

522900

1271900

0

0

Žiadateľ Názov projektu Poznámky

180000 1700000 1190000 120000

160000 1817000

90000 747000

100000 260000 182000

100000 200000 140000

82600 118000 82600

220000 761600 533120

120000 220000 154000



Hodnota 70% Odporučenie Odporučenie Rozhodnutie

 suma projektu hod.proj. komisie MR MZ
2007 SK SK SK

9. Klub filatelistov 52-51 Česko - slovenská známková tvorba

0
10. Lit. klub J. Jesenského Autorské literárne večery

51000
11. Nitrianska galéria Katalóg Zora Kováčová -Palová

0
12. OZ I.MINA Modernizácia mažor. športu

0
13. Rímskokatol. cirkev Generálna oprava organu

Horné mesto

100000
14. Staré divadlo Vianočné prekvapenie pre malých 

0
15 Združenie LEUSTACH Kamenná krása nášho regiónu

40000
16

679400 161000 191000

0

1079400

94500

61000

0

Žiadaná
Žiadateľ Názov projektu Poznámky

71000 101000 70700 0

89000 135000

90000 1542000

95000 180000 126000

100000 201440 141008

170000 340000 238000

64400 92000 64400

0

100000

0

0

0



Hodnota 70% Odporučenie Odporučenie Rozhodnutie

 suma projektu hod.proj. komisie MR MZ
SK SK SK

0 0

0

Žiadaná
Žiadateľ Názov projektu Poznámky

0

0



Cieľová oblasť : rozvoj a ochrana duchovných hodnôt.....

projekty nad 60 tis.

žiadaná suma 1732000



Cieľová oblasť: rozvoj a ochrana duchovných 
hodnôt...

Sumár požiadaviek 3360247

Globálny objem finančných prostriedkov 
v rozpočte Mesta Nitry 1000000

Odporučenie komisie 



Hodnota 70% Odporučenie Odporučenie Rozhodnutie

 suma projektu hod.proj. komisie MR MZ
SK SK SK

1. Aeroklub Nitra Základný športový parašutistický
výcvik

65000
2. ARABESKA Slovenská "Chceme žiť s Vami a nie popri Vás" r. 2006 - 32 000,-

spoločnosť pre rozvoj
špeciálnej gymnastiky, športu
a tanca mentalne postihnutých 0

3. BKM Junior UKF Nitra Zabezpečenie činnosti, prípravy a štartu r. 2006 - 20 000,-
družstva junioriek v I. juniorskej lige

0
4. BK Casta SPU Nitra Činnosť basketbalového klubu Casta r. 2006 - 60 000,-

SPU Nitra - zabezpečenie podmienok
rozvoja basketbalu v meste Nitra

70000
5. Box Club stavbár Nitra Extraliga v boxe mužov r. 2006 - 50 000,-

65000
6. Hádzanársky klub Nitra prenájom ŠH na hraciu sezónu 2007 r. 2006 - 30 000,-

0
7. Karate klub Atlant Nitra Podpora materiálno-technických r. 2006 - 20 000,-

podmienok pre rozvoj športu 

0
8. ŠK UKF Nitra Účasť družstva junioriek v najvyššej

volejbalovej súťaži - 1.liga

70000
1583848 200000 270000

150000 200000 140000

150000 250000 175000

70000 100000 70000

480000 3393000 2375100

410000 920000 644000

92000 292000

91848 289096

Žiadateľ Názov projektu Poznámky

140000 290000 203000 65000

65000

Žiadaná

70000

0

0

0

0

202367,2

204400

0



Hodnota 70% Odporučenie Odporučenie Rozhodnutie

 suma projektu hod.proj. komisie MR MZ
SK SK SK

9. ŠK UKF Nitra Účasť volejbalového družstva žien v 1.lige r. 2006 - 0

0
10. ŠK UKF Nitra Účasť volejbalového družstva žien ! len v prípade postupu

do Extraligy
! NEPOSTÚPILI

0
11. ŠK Slávia SPU DFA Nitra Florbalové mantinely

0
12.Športový klub pri Športovom Európsky pohár juniorov a junioriek r. 2006 - 15 000,-

osemročnom gymnáziu Nitra

80000
13. Tenisový club SPU AX-Výs- Podpora výkonnostného a vrcholového r. 2006 - 50 000,-

tavníctvo Nitra športu

0
14. Tenisový club SPU AX-Výs- Podpora športovo-talentovanej mládeže

tavníctvo Nitra okrem položky
vodné - stočné

0
15. Tenisový club SPU AX-Výs- Starostlivosť o športový komplex

tavníctvo Nitra

0
16 Tenisový club SPU AX- Podpora športu pre všetkých

Výstavníctvo Nitra

0
1065000 150000 80000

0

70000

0

0100000 200000 140000

150000 660000 462000

200000 1000000 700000

80000 765000 535500

100000 600000 420000

v EXTRALIGE

85000 170000

250000 400000

Žiadateľ Názov projektu Poznámky

100000 250000 175000 0

Žiadaná

280000

119000

0

0

80000



Hodnota 70% Odporučenie Odporučenie Rozhodnutie

 suma projektu hod.proj. komisie MR MZ
SK SK SK

17 TJ Lokomotíva Nitra Expedícia Peru 2007
horolezecký oddiel

65000
18 TJ Slovan Nitra - Chrenová Podpora športovo-talentovanej mládeže r. 2006 - 0

0
19 TJ Slovan Nitra - Chrenová Koncepcia rozvoja športovej činnosti

0
20 Univerzitný dámsky Vybudovanie centra talentovanej mládeže r. 2006 - 60 000,-

hádzanársky klub Nitra v hádzanej - 2. etapa

0
21 Volejbalový klub Ekonóm Činnosť volejbalového družstva r. 2006 - 100 000,-

SPU Nitra juniorov v roku 2007

0
22 Volejbalový klub Ekonóm Činnosť volejbalového družstva

SPU Nitra mužov v roku 2007

0
23 Volejbalový klub Ekonóm Technické zabezpečenie volejbalového

SPU Nitra klubu pre družstvo mužov, juniorov,
dve družstvá kadetov, dve družstvá
žiakov a šk. šport. strediská 85000

1216500 150000 150000

0

0

0

85000

500000 1845000 1291500

250000 540000 378000

100000 855000 598500

100000 284000 198800

i ostatnej mládeže v rámci sídlisk Chreno-
vá II, III, IV a starej časti Chrenová

104500 304000

82000 197500

Žiadateľ Názov projektu Poznámky

80000 1050000 735000 0

Žiadaná

138250

212800

65000

0



Cieľová oblasť: telesná kultúra 

Sumár požiadaviek 5 049 100 Sk

Globálny objem finančných prostriedkov 600000 Sk 
v rozpočte Mesta Nitry 

Odporučenie komisie 600000 Sk 
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Mestský úrad v Nitre 
_____________________________________________________________________________________ 

 
 

        Nitra, 21.06.2007  

        Číslo materiálu: 259/07 
 
 
 
Mestskému zastupiteľstvu  
v Nitre 
 
K bodu: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry 
 č. 14/2007, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Centrálnej  
              mestskej zóny v Nitre  
   
 
 
 
Predkladá: Návrh na uznesenie: 
Mgr. Ľubomír Martinka Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
prednosta MsÚ v Nitre p r e r o k o v a l o 
 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia  
                                                                                                     mesta Nitry č. 14/2007, 
Spracovali: ktorým sa vyhlasuje záväzná časť  
Ing.arch. Eva Ligačová, Územného plánu Centrálnej mestskej  
odborný referent, referátu                                                            zóny v Nitre  
urbanizmu a architektúry                                                             u z n á š a   s a  
                                                                                     
Ing.arch. Jozef Gabrhel                                                               na vydaní Všeobecne záväzného   
referent pre urbanizmus a                                                           nariadenia mesta Nitry č. 14/2007, 
architektúru, referátu                                                                  ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 
urbanizmu a architektúry                                                            Územného plánu Centrálnej mestskej 
                                                                                                    zóny v Nitre 
                                                                                                    u k l a d á  
Odborne spôsobilé osoby                                                            hlavnému architektovi mesta 
podľa § 2a stavebného zákona                                                    z a b e z p e č i ť  
                                                                                                     prostredníctvom referátu klientskeho                                           
                                                                                                     centra služieb 

- vyvesenie vydaného znenia VZN  
       č.14/2007 na úradnej tabuli mesta  
       Nitry 
       T: do 10 dní 
- zverejnenie spôsobom v meste 

obvyklým 
Prizvať:          T: do 30 dní 
SAN HUMA s.r.o. Ing. arch. Vladimír Jarabica                                  K: referát organizačný 
spracovateľ územnoplánovacej dokumentácie 
 
 
                                                                                      
 
 
                                                                                                podpis predkladateľa                                                          
                                                                                          ...............................................                                      
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               Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 14/2007,                                    
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Centrálnej mestskej zóny v Nitre. 
 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre v zmysle § 6 a §11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  zmien a doplnkov a v zmysle § 27 ods. 3 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na vydaní Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Nitry č. 14/2007 , ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu 
Centrálnej mestskej zóny v Nitre. 
 

§1 
 

Cieľom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej VZN) je zabezpečenie dokumentu 
pre riadenie územnej a koncepčnej činnosti v Centrálnej mestskej zóne Nitra. Územný 
plán zóny stanovuje záväzné regulatívy a limity funkčného využitia a priestorového 
usporiadania pozemkov a stavieb, vychádzajúce zo zastavovacích podmienok na 
umiestňovanie stavieb, ktoré určujú spôsob využitia a obmedzujú, vylučujú, alebo 
podmieňujú umiestňovanie stavieb v centrálnej mestskej zóne ( ďalej len  CMZ) 
v súlade so zákonom č. 50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
v znení neskorších zmien a doplnkov a vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR 
č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. 
 

§2 
 
Záväzná časť Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Nitra tvorí prílohu č. 1 tohto 
VZN. 
 

§3 
 

Dokumentácia Územného plánu Centrálnej mestskej zóny v Nitre je uložená a možno 
do nej nahliadnuť  na Mestskom úrade v Nitre. 
 

§4 
Na vydaní tohto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Nitre dňa .......... a VZN 
nadobúda účinnosť po uplynutí 30 dňovej lehoty od jeho zverejnenia na úradnej tabuli 
Mesta Nitra, mestského úradu v Nitre, t.j...............2007. 
 
 
 
 
 
Doc., Ing. Jozef Dvonč CSc.     Mgr. Ľubomír Martinka 
Primátor       Prednosta 
Mesta Nitry                  Mestského úradu v Nitre 
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Dôvodová správa 
 
 
 

 
Návrh VZN č.14/2007, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN –CMZ Nitra 

súvisí  s predkladaným návrhom  ÚPN - CMZ Nitra na schválenie Mestskému 
zastupiteľstvu v Nitre, samostatným materiálom č. 258/07.  

 Záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie sa v zmysle ustanovení 
stavebného zákona vyhlasuje formou všeobecne záväzného nariadenia.  
            Mestská rada v Nitre na svojom 9. zasadnutí prerokovala Návrh Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Nitry č 14/2007, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 
Územného plánu Centrálnej mestskej zóny v Nitre a odporučila Mestskému 
zastupiteľstvu v Nitre uzniesť sa na vydaní VZN č 14/2007. 
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Príloha č. 1 
k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 14/2007 
 
 

ÚZEMNÝ PLÁN CENTRÁLNEJ  MESTKEJ ZÓNY V NITRE 
ZÁVÄZNÁ ČASŤ 

 
ODDIEL 1 

Cieľ územného plánu 
 
1) Územný plán Centrálnej mestskej zóny v Nitre je územným plánom zóny podľa 
zákona č. 50/ 1976 Z.b. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 55/ 2001 Z.z. o územnoplánovacích 
podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.    
 
2) Územný plán Centrálnej mestskej zóny v Nitre rieši a stanovuje v území centrálnej 
mestskej zóny vymedzenom Územným plánom mesta Nitry, schváleným Mestským 
zastupiteľstvom v Nitre uznesením č. 169/2003 zo dňa 22.5.2003 a jeho neskorších  
zmien a doplnkov:   
a) vyhodnotenie limitov využitia územia, 
b) urbanistickú koncepciu priestorového a funkčného usporiadania územia a funkčného 
využitia pozemkov a stavieb, riešenie priestorovej kompozície a organizácie územia, 
c) začlenenie stavieb do okolitej zástavby, do mestskej pamiatkovej rezervácie , 
pamiatkovej zóny a do ostatnej krajiny,  
d) určenie pozemkov, ktoré nemožno zaradiť medzi stavebné pozemky,  
e) zastavovacie podmienky na umiestnenie jednotlivých stavieb s určením možného 
zastavania a únosnosti využívania územia, 
f) chránené časti krajiny a umiestnenie zelene a ostatných prvkov územného systému 
ekologickej stability na jednotlivých pozemkoch, 
g) etapizáciu a vecnú a časovú koordináciu uskutočňovania obnovy, prestavby, 
výstavby a nevyhnutných asanácií v území,  
h) pozemky na verejnoprospešné stavby, stavebnú úzáveru a vykonanie nevyhnutnej 
asanácie, 
i) záväznú časť Územného plánu Centrálnej mestskej zóny v Nitre   
 
3) Územný plán Centrálnej mestskej zóny v Nitre tvorí podklad pre stanovenie 
záväzných podmienok pre rozvoj, organizáciu a  stavebnú činnosť v území Centrálnej 
mestskej zóny v Nitre. 
 

ODDIEL 2 
Vymedzenie územia a jeho členenie 

 
1) Hraničné  vymedzenie územia Centrálnej mestskej zóny v Nitre, v zmysle 
schváleného Územného plánu mesta Nitry,  tak ako je zakreslené v grafickej časti 
Územného plánu Centrálnej mestskej zóny v Nitre ( ďalej ÚPN CMZ) vo  výkrese č. 1a 
predstavuje riešené územie o rozlohe 127 ha. 
 
2) Riešené územie centrálnej mestskej zóny je z hľadiska urbanistickej koncepcie 
členené na funkčne a priestorovo homogenne jednotky - územnopriestorové časti 
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a jednotlivé pozemky, pre ktoré sú stanovené záväzné regulatívy vychádzajúce zo 
zastavovacích podmienok na umiestňovanie stavieb, ktoré určujú spôsob využitia 
územia a obmedzujú, vylučujú, alebo podmieňujú umiestňovanie stavieb na 
jednotlivých pozemkoch. 
 
3) Územno priestorové časti (ďalej ÚPČ) predstavujú základné priestorové vymedzenie 
častí zóny a začleňujú pozemky (parcely) vzťahovo prislúchajúce verejnému priestoru 
ulice, alebo námestia.   
 
4) Pozemok je základná územná jednotka zóny, ktorý tvorí  parcela, alebo je vytvorený 
z viacerých parciel.  
 
5) Súčasťou centrálnej mestskej zóny ( ďalej CMZ) je Mestská pamiatková rezervácia 
Nitra a Pamiatková zóna Nitra. 
a) Mestská pamiatková rezervácia Nitra ( ďalej MPR) je vymedzená hranicou a 
ochranným pásmom s opisom priebehu hraníc v textovej časti ÚPN CMZ 
a s vyznačením v grafickej časti vo výkrese č. 1a. Ochranné pásmo MPR je graficky 
vyznačené v Územnom pláne mesta Nitry.  
b) Pamiatková zóna Nitra ( ďalej PZ) je vymedzená v súčasnosti platnou hranicou a 
hranicou navrhovanej zmeny PZ s opisom priebehu hraníc v textovej časti ÚPN CMZ 
a s vyznačením hraníc v grafickej časti vo výkrese č. 1a. 
c) Zmena hranice PZ nadobúda záväznosť dňom nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia o zmene hranice Pamiatkovej zóny Nitra, vydaného Ministerstvom kultúry 
SR.  
 

ODDIEL 3 
Návrhové obdobie 

 
1) Územný plán CMZ stanovuje rozvojové zámery v  území pre obdobie do roku 2015.  
 

ODDIEL 4 
Regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania  pozemkov              

a stavieb 
 
1) Územný plán CMZ  stanovuje spôsob funkčného využívania a priestorového 
usporiadania pozemkov a stavieb v jednotlivých vymedzených územno-priestorových 
častiach a verejných priestoroch. 
 
2) Regulatívy funkčného využívania pozemkov a stavieb určuje stanovením prípustného 
funkčného využitia  prevládajúcou a doplnkovou funkciou  a neprípustným funkčným 
využitím.     
 
3) Umiestnenie doplnkovej funkcie je podmienené súladom územných podmienok 
urbanistických, architektonických, dopravných a technických, ktoré je nutné posúdiť 
jednotlivo pre konkrétnu ÚPČ a pozemok.   
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4) Regulatívy funkčného využitia pozemkov a stavieb sú stanovené nasledovne:  
4.1) Pozemky funkčne určené pre  bývanie ( BY) – prevládajúca funkcia je trvalé 
bývanie, prípustné sú doplnkové funkcie, ktoré majú zabezpečovať uspokojovanie 
potrieb územia vymedzeného danou funkciou a ak nebudú svojou prevádzkou negatívne 
ovplyvňovať priestory bývania a budú v súlade s platnými normami a legislatívnymi 
predpismi. 
a) Prevládajúce funkčné využitie pre bývanie: stavby pre trvalé bývanie – bytové domy 
a obytná zeleň. 
b) Prípustné doplnkové funkčné využitie pre základnú občiansku vybavenosť:  
predškolské zariadenia a mimoškolské zariadenia pre deti a mládež, zariadenia 
verejného stravovania, ambulantné zdravotnícke zariadenia, sociálne zariadenia pre 
seniorov,  obchody základného potravinového a zmiešaného tovaru, nevýrobné služby   
(typu kaderníctvo, holičstvo, opravovňa priemyselných tovarov, čistiareň a pod.), 
drobné vodné plochy,  pešie komunikácie a plochy, prístupové a obslužné komunikácie, 
cyklistické komunikácie, ihriská pre deti a mládež, oddychové a relaxačné plochy pre 
obyvateľov, parkovacie plochy, líniové vedenia technickej infraštruktúry.   
c) Neprípustné funkčné využitie : výroba priemyselná a poľnohospodárska, skladové 
plochy a objekty,  prevádzky vybavenosti a služieb s negatívnym vplyvom na priestory 
bývania hlukom, dopravnou záťažou, návštevnosťou  zariadenia v nočných hodinách,  
individuálne bývanie vo forme izolovaného rodinného domu, doplnkové drobné stavby 
(typu letné kuchyne, kôlne, stavby pre chov drobných hospodárských zvierat, sauny 
a pod.), obchodné zariadenia  typu obchodných reťazcov, individuálne garáže.     
 
4.2) Pozemky funkčne určené pre polyfunkciu bývania a vybavenosti (BV)– 
prevládajúca funkcia je trvalé bývanie s možnosťou umiestňovať vybavenostné funkcie 
pre obsluhu obyvateľov širšieho územia. Prevádzky s vybavenostnou funkciou vhodnou 
pre priestory bývania sú integrované do objektov bývania a  nesmú svojou prevádzkou 
negatívne ovplyvňovať funkciu bývania a budú v súlade s platnými normami 
a legislatívnymi predpismi. 
a) Prevládajúce funkčné využitie pre bývanie: stavby pre trvalé a prechodné 
krátkodobé bývanie, byty v nebytových domoch so stanoveným minimálnym  podielom 
bývania 60% celkovej podlažnej plochy stavby s využitím parteru pre obchod a služby, 
obytná zeleň. 
b) Prípustné doplnkové funkčné využitie: prevádzky obchodu a služieb, predškolské 
zariadenia a mimoškolské zariadenia pre deti a mládež, zariadenia verejného 
stravovania, ambulantné zdravotnícke zariadenia, sociálne zariadenia pre seniorov, 
administratívne prevádzky, cirkevné zariadenia,  zariadenia pre neorganizovaný šport, 
pešie komunikácie a plochy, prístupové a obslužné komunikácie, cyklistické 
komunikácie, oddychové a relaxačné plochy pre obyvateľov, parkovacie plochy, 
integrované spoločné garáže pre osobné automobily, líniové vedenia technickej 
infraštruktúry.   
c) Neprípustné funkčné využitie : výroba priemyselná a poľnohospodárska , skladové 
plochy a objekty,  prevádzky vybavenosti a služieb s negatívnym vplyvom na priestory 
bývania hlukom, dopravnou záťažou, návštevnosťou  zariadenia v nočných hodinách  
(typu herňa, autoservis, pneuservis, klampiarska dielňa, lakovňa, stolárska dielňa 
a pod), prevádzky vyžadujúce vstup ťažkej nákladnej dopravy do územia, bývanie vo 
forme izolovaného rodinného domu, doplnkové drobné stavby (typu letné kuchyne, 
kôlne, stavby pre chov drobných hospodárských zvierat, sauny a pod.),  obchodné 
zariadenia  typu obchodných reťazcov, individuálne garáže.     
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4.3) Pozemky funkčne určené pre polyfunkciu vybavenosti a bývania (VB) – 
pozemky určené prevažne pre polyfunkčné stavby s prevládajúcou funkciou občianskej 
vybavenosti určenej pre sústredenie do centrálnych častí mesta a stanoveným podielom 
bývania do 30 % z celkovej podlažnej plochy stavieb. Priestory s funkciou trvalého 
bývania sú integrované do objektov vybavenosti vo vyšších podlažiach, nemôžu 
obmedzovať priestory vybavenosti a budú  v súlade s platnými normami 
a legislatívnymi predpismi. 
a) Prevládajúce funkčné využitie pre vybavenosť: byty v nebytových domoch so 
stanoveným podielom bývania do 30% celkovej podlažnej plochy stavby, stavby pre 
a prechodné krátkodobé bývanie, prevádzky obchodu a služieb, zariadenia pre kultúru, 
prevádzky administratívy, školské,   predškolské  a mimoškolské zariadenia pre deti 
a mládež, zariadenia verejného stravovania, cirkevné zariadenia,  ambulantné 
zdravotnícke zariadenia, sociálne zariadenia pre seniorov,  zariadenia pre 
neorganizovaný šport.     
b) Prípustné doplnkové funkčné využitie: stavby pre bývanie, plochy zelene, 
integrovaná strešná zeleň, drobné vodné plochy, pešie komunikácie a plochy, prístupové 
a obslužné komunikácie, oddychové a relaxačné plochy pre obyvateľov, parkovacie  
plochy, stavby hromadných garáží pre osobné automobily, zariadenia a líniové vedenia 
technickej infraštruktúry.    
c) Neprípustné funkčné využitie : výroba priemyselná a poľnohospodárska, skladové 
plochy a objekty,  prevádzky vybavenosti a služieb s negatívnym vplyvom obťažujúce 
okolie hlukom, dopravnou záťažou, návštevnosťou  zariadenia v nočných hodinách        
( typu herňa, autoservis, pneuservis, klampiarska dielňa, lakovňa, stolárska dielňa, 
čerpacia stanica pohonných hmôt a pod.) prevádzky vyžadujúce vstup ťažkej nákladnej 
dopravy do územia, bývanie vo forme izolovaného rodinného domu,  doplnkové drobné 
stavby (typu letné kuchyne, kôlne, stavby pre chov drobných hospodárských zvierat, 
sauny a pod.), obchodné zariadenia  typu obchodných reťazcov, individuálne garáže.     
      
4.4) Pozemky funkčne určené pre vybavenosť(VO) – pozemky stanovené pre stavby 
s funkciou občianskej vybavenosti  určenej pre sústredenie do centrálnych častí mesta. 
Prípustné funkčné zložky je možné umiestniť v polyfunkcii, alebo v monofunkcii,  ak 
tieto svojou prevádzkou neobmedzujú, alebo negatívne neovplyvňujú priestory 
vybavenosti  a budú  v súlade s platnými normami a legislatívnymi predpismi. 
a) Prevládajúce funkčné využitie pre vybavenosť: Stavby obchodných prevádzok , 
stavby pre telovýchovu a kultúru, stavby administratívy, stavby pre školstvo,  zariadenia 
verejného stravovania, stavby pre verejnú správu, stavby finančných inštitúcií, stavby 
pre prechodné krátkodobé bývanie, ambulantné zdravotnícke zariadenia, sociálne 
zariadenia pre seniorov, cirkevné zariadenia, prevádzky služieb, zariadenia pre výstavy 
a kongresy, zariadenia pre neorganizovaný šport,  
b) Prípustné doplnkové funkčné využitie: byty v nebytových domoch umiestňované vo 
vyšších podlažiach s využitím parteru pre obchod a služby, integrovaná strešná zeleň, 
plochy zelene, drobné vodné plochy, pešie komunikácie a plochy, pasážové pešie 
priechody, prístupové a obslužné komunikácie, oddychové a relaxačné plochy pre 
obyvateľov, parkovacie plochy, stavby hromadných garáží pre osobné automobily, 
zariadenia a líniové vedenia technickej infraštruktúry.   
c) Neprípustné funkčné využitie : výroba priemyselná a poľnohospodárska, skladové 
objekty a plochy, prevádzky vybavenosti a služieb s negatívnym vplyvom obťažujúce 
okolie hlukom, dopravnou záťažou, (autoservis, pneuservis, klampiarske dielne, 
lakovne, stolárske dielne, čerpacie stanice pohonných hmôt a pod.) prevádzky 
vyžadujúce vstup ťažkej nákladnej dopravy do územia CMZ, bývanie vo forme 
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izolovaného rodinného domu, doplnkové drobné stavby (typu letné kuchyne, kôlne, 
stavby pre chov drobných hospodárskych zvierat, sauny a pod.), obchodné zariadenia  
typu obchodných reťazcov, individuálne garáže.     
 
4.5) Pozemky funkčne určené pre špecifickú vybavenosť (VŠ) – pozemky 
s existujúcimi stavbami s prevládajúcou funkciou  vybavenosti  s vyhradeným využitím 
z hľadiska svojho účelu ( areál Nitrianskeho hradu, cirkevné stavby na území CMZ, 
stavby nápravno výchovného areálu na Damborského ulici). Prípustné funkčné zložky 
je možné umiestniť v polyfunkcii ak sú tieto viazané na potreby danej prevádzky a  ak 
tieto svojou prevádzkou neobmedzujú, alebo negatívne neovplyvňujú priestory 
špecifickej vybavenosti  a budú  v súlade s platnými normami a legislatívnymi 
predpismi. 
a) Neprípustné funkčné využitie : výroba priemyselná a poľnohospodárska , skladové 
objekty a plochy ,  prevádzky vybavenosti a služieb s negatívnym vplyvom obťažujúce 
okolie hlukom, dopravnou záťažou, prevádzky vyžadujúce vstup ťažkej nákladnej 
dopravy do územia CMZ, bývanie vo forme izolovaného rodinného domu, doplnkové 
drobné stavby (typu, letné kuchyne, kôlne, stavby pre chov drobných hospodárskych 
zvierat, sauny a pod.), obchodné zariadenia  typu obchodných reťazcov, individuálne 
garáže.     
 
4.6) Pozemky  určené pre dopravné funkcie ( DO) – pozemky určené pre pešie 
komunikácie a plochy, dopravné komunikácie a zariadenia dopravy. Prípustné funkčné 
zložky je možné umiestniť ,  ak  svojou prevádzkou súvisia s funkčným využitím a 
neobmedzujú, alebo negatívne neovplyvňujú tieto priestory  a budú  v súlade s platnými 
normami a legislatívnymi predpismi. 
a) Prevládajúce funkčné využitie: cestné komunikácie vrátane technických dopravných 
zariadení, zariadení technickej infraštruktúry, pešie komunikácie (chodníky), verejné 
priestranstvá (námestia) terénne parkoviská , hromadné parkovacie garáže nadzemné 
a podzemné vrátane prístupových komunikácií, mosty, pešie lávky, cyklistické 
chodníky, nadchody, podchody, 
b) Prípustné doplnkové funkčné využitie:  plochy verejnej zelene, líniová zeleň, prvky 
malej architektúry(informačné centrá, prístrešky zastávok MAD, sociálne zariadenia, 
mestský mobiliár a pod.).  
c) Neprípustné funkčné využitie : predajné stánky, stavebné a prevádzkové využitie 
pozemkov nesúvisiace s dopravným funkčným využitím.    
 
4.7) Pozemky  s funkciou prírodnej  zelene (ZP) – pozemky určené ako plochy zelene 
v prírodnej štruktúre s obmedzeným prevádzkovým využitím a prístupom bez 
doplnkových funkcií. 
a)Prevládajúce funkčné využitie: zeleň prirodzených spoločenstiev so stabilizačnou 
ekologicky významnou funkciou.  
b) Prípustné doplkové funkčné využitie: údržba a úprava existujúcich peších 
komunikáciía ich súčastí vrátane mobiliáru ( ochranné zábradlia, oporné murivá, 
oplotenie, schodiská, rampy, smetné koše, prvky verejného osvetlenia a pod.)   
c) Neprípustné funkčné využitie : stavebné a prevádzkové využitie pozemkov 
nesúvisiace s funkčným využitím prírodnej zelene.    
 
 
 
 



 9

4.8) Pozemky  s funkciou parkovej zelene (ZPA) – pozemky parkovo upravenej 
zelene s prvkami malej architektúry viazanej na účelové využitie plochy. 
a) Prevládajúce funkčné využitie: účelová zeleň v parkovej úprave s vyhradeným, 
alebo voľným  prístupom. 
b) Prípustné doplnkové funkčné využitie:  pešie komunikácie, prvky malej architektúry 
( vodné prvky, mobiliár, architektonické prvky a výtvarné diela) oddychové a relaxačné 
plochy.      
c) Neprípustné funkčné využitie : stavebné a prevádzkové využitie pozemkov 
nesúvisiace s funkčným využitím parkovej zelene.    
 
5) V území Horného mesta prioritne umiestňovať vybavenostné prevádzky viazané na 
potreby a služby pre turistov a návštevníkov Mestskej pamiatkovej rezervácie Nitra 
(umelecké remeslá, obchody so suvenírmi, informačné centrá a pod.); 
 
6) Funkcie bývania umiestňovať v rámci stavieb do vyšších podlaží, do nižších podlaží  
v uličnom priestore umiestňovať prevádzky vybavenosti, mimo uličného priestoru je  
prípustné umiestnenie parkovacích garáží. 
 
7) Na pozemkoch s prípustnou intenzívnou formou zástavby (100% zastavanosť 
parcely) integrovať zeleň do stavby a na parcelu v podiele min. 10% z pôdorysnej 
plochy striech. 
 
8) Na pozemkoch s extenzívnou formou zástavby (do 80% zastavanosti parcely) 
vymedziť plochy pre výsadbu zelene v podiele min. 15% z celkovej plochy parcely.   
 
9) Regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania pozemkov a stavieb  
v jednotlivých ÚPČ sú uvedené a vyznačené v textovej a grafickej časti územného  
plánu CMZ vo výkrese č.7 
 
 

ODDIEL 5 
Regulatívy funkčného a  priestorového usporiadania pozemkov verejných 

priestorov 
 
1) Na území centrálnej mestskej zóny funkčne a priestorovo formovať sústavu 
verejných priestorov v štruktúre ulíc a námestí nasledovne: 
 
1.1) Regulatívy formovania námestí : 
a) Formovať v polohe Svätoplukovho námestia hlavné kulturno – spoločenské a 
komerčné centrum mesta a pešiu zónu s vylúčením dopravy s časovo obmedzeným 
dopravným prístupom pre obsluhu prevádzok v danom priestore. 
b) Formovať v polohe križovatky Štúrova – Štefánikova ulica v línii priestoru 
Štefánikovej ulice  
hlavné spoločensko-komerčné jadro mesta a pešiu zónu s vylúčením dopravy s časovo 
obmedzeným dopravným prístupom pre obsluhu prevádzok v danom priestore.  
c) Formovať v polohe Pribinovho námestia centrum historickej štruktúry Horného 
mesta s kultúrno-spoločenskou funkciou a centrum nadregionálneho významu s 
obmedzeným dopravným prístupom pre obsluhu prevádzok v danom priestore. 
d) Formovať v polohe  Župného námestia spoločensko-komerčné centrum a nástupný 
priestor do mestskej pamiatkovej rezervácie, Horného mesta a pešiu zónu s usmernením 
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dopravy a obmedzeným dopravným prístupom pre obsluhu prevádzok v danom 
priestore. 
e) Formovať v polohe  križovatky Coboriho – Štefánikova ulica administratívne  
centrum mestského a regionálneho významu s usmernením dopravy pre prejazd  
a obsluhu prevádzok v danom priestore. 
 
1.2) Regulatívy formovania priestorov ulíc: 
a) Formovať priestor Štefánikovej ulice ako  hlavnú mestskú triedu s atraktívnou 

zložkou zariadení  
vybavenosti (funkčných zložiek obchodu, služieb a spoločenských zariadení) a 

s diferencovaným významom v polohe:  
a1) od Svätoplukovho námestia po Palárikovu ulicu ako spoločensko–obchodnú 
ulicu a pešiu zónu s vylúčením dopravy s časovo obmedzeným dopravným 
prístupom pre obsluhu prevádzok v danom priestore, 
a2) od Palárikovej ulice po Ulicu 7. pešieho pluku ako hlavné spoločensko-
komerčné jadro a pešiu zónu s vylúčením dopravy s časovo obmedzeným 
dopravným prístupom pre obsluhu prevádzok v danom priestore, 
a3) od Chalupkovej ulice po Staničnú ulicu ako dopravno-spoločenskú a komerčnú 
mestskú triedu s integrovaným peším a dopravným pohybom a plochami pre 
statickú dopravu. 

b) Formovať priestor ulíc Samova, Kráľovská, Východná, Hradná, Malá a Horný 
palánok ako spoločenské s historickou štruktúrou a špecifickou vybavenosťou  
spoločensko–kultúrneho regionálneho a nadregionálneho významu - pešiu zónu s 
obmedzeným dopravným prístupom pre obsluhu prevádzok v danom priestore. 
c) Formovať priestor ulíc Baštova, Kupecká, Na vŕšku, Svätoplukova 2., Svätoplukova 
3., (Krížna – a jej predĺženie po Župné námestie), Radlinského, Pri synagóge, Školská, 
Skalná, Dolnotabánska a Mlynská  ako spoločensko – obchodné ulice a pešiu zónu 
s vylúčením dopravy s časovo obmedzeným dopravným prístupom pre obsluhu 
prevádzok v danom priestore. 
d) Formovať priestor Štúrovej, Mostnej, Schurmanovej, Staničnej (vrátane navrhovanej 
novej trasy- prepojenia Štefánikovej a Staničnej ulice)  a ulice Richtára Peregrína na 
hranici územia CMZ ako hlavné prístupové komunikácie k centru mesta, na území 
CMZ formovať ich priestor ako spoločensko-obchodné a mestské dopravné spojovacie 
a obslužné komunikácie. 
e) Formovať priestor ulíc Coboriho a Československej armády ako funkčne 
a prevádzkovo dopravné priestory s doplnkovou funkciou vybavenostných zariadení.  
f) Formovať priestor ulíc Parkové nábrežie, Vikárska, Nová, Priehradná, Koceľova, 
Janka Kráľa, Schurmanova, Párovská, Mariánska, Jozefa Vuruma, Piaristická, Veterná, 
Hornotabánska, Palárikova, Radlinského, Mlynská, Fraňa Mojtu, Hodálova, Šulganova, 
Sládkovičova, Kúpeľná, Boženy Nemcovej, Za ferenitkou, Damborského, Ul. 7. 
pešieho pluku, Chalupkova, Spojovacia, Hodžova, Družstevná ako polyfunčné priestory 
vybavenosti (prevažne mestského významu) a prístupovej dopravnej obsluhy územia. 
g) Formovať priestory ulíc Na predmostí, Smetanova, Šafárikova a ostatné  ako 
prístupové obytné ulice. 
h)  Formovať priestor Farskej ulice ako hlavný uličný priestor centra s atraktívnou 
vybavenosťou s preferovaním pešieho pohybu s obmedzenou automobilovou dopravou 
pre dopravu MAD a dopravnú obsluhu s obmedzením parkovania. 
i) Formovať priestor ulíc Podzámska a Jesenského ako vedľajšie uličné priestory 
s doplnkovou vybavenostnou funkciou a zabezpečujúce peší a dopravný prístup 
k športovo-rekreačným areálom a zariadeniam. 



 11

j) Formovať priestor ulíc Kmeťkova, Mostná a Ďurková ako hlavné uličné priestory 
s atraktívnou vybavenosťou s prevádzkou pešieho a dopravne obslužného pohybu.  
k) Formovať priestor ulíc Cintorínskej, Coboriho,  Richtára Peregrína (úsek) , 
Československej armády, Wilsonovho nábrežia, Mostnej, Ďurkovej, Palánku ako 
dopravný okruh okolo centra mesta. 
l)  Formovať hlavný dopravný uzol v nástupných priestoroch železničnej a autobusovej 
stanice.  
 
2) Zachovať zeleň s parkovou úpravou v priestoroch: Ul. A. Šulgana, Cyrilometodského  
námestia, Kúpeľnej ul., Mostnej ul., Ul. na vŕšku, Pribinovho námestia, Ul. Richtára  
Peregrina, Spojovacej ul., Štefánikovej ul.   
 
3) Zachovať líniovú stromovú zeleň v priestoroch : Ul.7. pešieho pluku, Ul. A. Šulgana,  
Ul. B. Nemcovej, Damborského ul., Ul. Fraňa Mojtu, Hodálovej ul., Hodžovej ul.,  
Kmeťkovej ul., Mostnej ul.1,   
 
4) Vytvoriť resp. rozšíriť líniovú stromovú zeleň v priestoroch: Hodálovej ul., Hodžovej  
ul., Hornotabánskej ul., Ul. Janka Kráľa, Jesenského ul., Mariánskej ul., Novej ul., Ul.  
Palánok, Palárikovej ul., Piaristickej ul., Podzámskej ul.2, Priehradnej ul., Ul. Richtára  
Peregnina, Schurmanovej ul., Sládkovičovej ul., Spojovacej ul., Staničnej ul.,  
Svätoplukovho námestia, Štefánikovej ul.,   
 
5) Zachovať a revitalizovať plochy zelene  hradného areálu, hradného kopca a zachovať  
existujúcu zeleň predzáhrad zástavby Horného mesta.  
 
6) Vytvoriť masív líniovej verejnej zelene nábrežia rieky Nitry v polohe Parkového  
nábrežia.  
 
7) Zachovať a revitalizovať plochy obytnej zelene v priestoroch s prevládajúcou  
funkciou bývania – obytných súborov na území CMZ.  
 
8)Regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania pozemkov verejných  
priestorov sú uvedené a vyznačené v textovej a grafickej časti ÚPN CMZ vo  
výkrese č.7 
 

ODDIEL 6 
Regulatívy začlenenia stavieb do okolitej zástavby 

 
 
1) Rešpektovať pôvodnú priestorovú a pôdorysnú štruktúru urbanistickej koncepcie 
historického jadra umocnenú zástavbou historicky hodnotných objektov.  
 
2) Rešpektovať historicky overené koncepčno-kompozičné zásady a uplatňovať 
rekonštrukčný princíp s cieľom prinavrátiť štruktúru verejných priestorov historicky 
založenému pôdorysu, tradičným hodnotám priestorov a atmosfére prostredia. 
 
3) Do prostredia historického jadra, vymedzeného hranicami Mestskej pamiatkovej 
rezervácie Nitra a Pamiatkovej zóny Nitra, umiestnovať iba také nové funkcie a funkčné 
zložky, ktoré nie sú v rozpore s jeho urbanisticko-architektonickou formou a 
požiadavkami z hľadiska kvality životného prostredia. 
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4) Zachovať priestorové špecifikum ulíc a merítka historickej zástavby pri prestavbe 
historického jadra  pre nové funkcie.  
 
5) Smerovať obnovu historického jadra k celkovej regenerácii jestvujúcej štruktúry, 
neorientovať sa  iba na obnovu fasád, či pasívnu konzerváciu historického celku. 
 
6) Formovať štruktúru priestorov verejnej, poloverejnej a neverejnej sféry vo vzájomnej 
priestorovej prepojenosti a funkčno-prevádzkovej previazanosti. 
 
7) Novú zástavbu v historickom jadre riešiť vo väzbe na pôvodnú pôdorysnú osnovu 
mesta a jestvujúcu zástavbu so zámerom vytvoriť súlad medzi novonavrhovanou a 
jestvujúcou štruktúrou a jej architektonickým výrazom. 
 
8) Novú zástavbu začleniť do kompaktnej zástavby s cieľom udržať a dotvárať pevnú 
osnovu mestských priestorov. 
 
9) Rešpektovať existujúcu urbanistickú formu priestoru a jestvujúci stavebný fond a 
týmto determinantom sa musí prispôsobiť jednotlivé architektonické dielo. 
 
10) Architektonický solitér s dominantným pôsobením v priestore sa pripúšťa 
navrhovať len v koncepčne a funkčne odôvodnenom prípade. 
 
11) Nepodporovať vznik nevýrazných indiferentných priestorov, ktoré sú náhodným 
výsledkom riešenia jednotlivých oddelených koncepčne nepodložených stavieb. 
 
12) Rešpektovať regulatív priestorového usporiadania definovaný v polohe hlavnej – 
uličnej fasády prípustnou maximálnou výškou zástavby, určený počtom nadzemných 
podlaží, záväzný pre rekonštrukčné nadstavby a novú výstavbu. V  dvorovej polohe 
pozemkov je prípustná nižšia podlažnosť, alebo vyššia podlažnosť o jedno podlažie 
oproti stanovenej podlažnosti na úrovni stavebnej čiary.  
 
13) Podlažnosť je stanovený regulatív prípustnej maximálnej výšky zástavby na úrovni 
stavebnej čiary, vyjadrený celkovým prípustným počtom nadzemných podlaží, mimo 
strešnej konštrukcie, alebo ustúpeného podlažia.  
 
14) Maximálna výška zástavby pozemkov stanovuje výškový limit korunnej rímsy. Pre 
výpočet maximálnej výšky objektov je určená ako pomôcka, priemerná konštrukčná 
výška podlažia, limitovaná maximálne 3,6 m. Súčin stanoveného regulatívu podlažnosti 
a priemernej konštrukčnej výšky je výškový limit korunnej rímsy.   
 
15) Nadzemné podlažie je podlažie, ktoré sa minimálne 2/3 svojej podlažnej plochy 
nachádza nad, alebo na úrovni prislúchajúceho upraveného terénu verejného priestoru. 
 
16) Ustúpené podlažie je spôsob ukončenia objektu ( alternatíva strešnej konštrukcie) so 
stanovenou konštrukčnou výškou maximálne 3,6 m, pričom odstup od hrany fasády 
objektu je stanovený minimálne 2/3 konštrukčnej výšky tohoto podlažia.  
 
17) Prípustné je zníženie výšky zástavby oproti stanovenej limitnej výške korunnej 
rímsy na úrovni stavebnej čiary maximálne o ½ podlažia , resp. priemernej konštrukčnej 
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výšky s podmienkou, že svetlá výška jednotlivých podlaží stavby je v súlade 
s príslušnými technickými normami a hygienickými predpismi podľa charakteru 
využitia priestorov podlažia.    
 
18) Riešiť v kontexte s jestvujúcou zástavbou spôsob zastrešenia novostavieb, 
nadstavieb a rekonštruovaných objektov – forma je predmetom architektonického 
návrhu a estetického súladu pôvodnej a novej zástavby. Zastrešenie jestvujúcich 
objektov zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu a objektov historicky 
dotvárajúcich prostredie ponechať v základnej hmotovej forme tvaru strechy. 
 
19) Rešpektovať chránené pohľady a pohľadové kužely na Nitriansky hrad a Horné 
mesto – mestskú pamiatkovú rezerváciu z ulice Boženy Slančíkovej, pred križovatkou 
s Triedou Andreja Hlinku (pri OD Progres) na Chrenovej.  
 
20)  Rešpektovať významné pohľady v interiéri mesta:  
a) pohľad z Nitrianskeho hradu na Horné a Dolné mesto, 
b) pohľad z prejazdu domu na Samovej ul. 1 na Nitriansky hrad, 
c) pohľad zo záhrad Krajského pamiatkového úradu v Nitre na masív Zobora, 
d) pohľad z priestoru mariánskeho súsošia (tzv. morový stĺp) na Horné a Dolné mesto, 
e) pohľad z Hradnej ulice na Nitriansky hrad, 
f)  pohľad z južného priestoru hradného námestia na Nitrinsky hrad a mariánske súsošie, 
g) pohľad z rozhrania Hradného a Pribinovho námestia na Horné a Dolné mesto, 
h) pohľad zo Samovej ulice (pred domom č. 5) na južnú časť Pribinovho námestia, resp. 
Samovej ulice, 
i) pohľad z mosta cez rieku Nitru na Napervillskej ulici na Nitriansky hrad a Horné 
mesto, 
j) pohľad z križovatky Farskej, Mostnej a Ďurkovej ulice na tzv. Župný dom, 
k) pohľad z križovatky Farskej, Mostnej a Ďurkovej ulice do priestoru Farskej ulice,  
l) pohľad z priestoru vyústenia Svätoplukovho námestia do Štefánikovej ulice na 
Nitriansky hrad a Horné mesto, 
m) pohľad z ulice J. Vuruma na kostolík sv. Michala, 
n)  pohľad z nárožia Palárikovej ulice a Štefánikovej ulice na komplex Piaristického 
kostola sv. Ladislava a kláštora, 
o) pohľad zo Štefánikovej ulice (pred domom č. 43) na bývalý hotel Tatra a vidlicu 
Farskej a  Štefánikovej ulice, 
p) pohľad z mestského parku na západnú časť Nitrianskeho hradu. 
 
21) Rešpektovať rozšírené významné pohľady v interiéri mesta: 
a) pohľad z križovatky Farskej a Kupeckej ulice na severnú časť Farskej ulice, 
b) pohľad z ráscestia Štefánikovej ulice a ulice Pri synagóge na synagógu, 
c) pohľad z dvora domu na ulici Pri synagóge 6 na synagógu. 
 

ODDIEL 7 
Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch s určením 

zastavovacích podmienok 
 
1) Územný plán centrálnej mestskej zóny v Nitre určuje v riešenom území  
pozemky podmienečne zastavateľné a verejné priestory a plochy tzv. hodnotnej zelene 
ako plochy stavebne limitované využitím súvisiacim s prevládajúcou funkciou.   
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2) Pozemky podmienečne zastavateľné sú vymedzené v priestoroch: 
a)  Svätoplukovho námestia  
b)  okolia divadla Andreja Bagara 
c)  parkového námestia na Kúpeľnej ulici 
d)  areálu bývalého podniku Ferenit 
e)   pred objektom bývalého objektu PKO 
f)  lokality „Tabáň“ na Štúrovej ulici 
g)  Štúrovej ulice pred obchodným domom Tesco 
h)  areálu bývalého podniku Mlynov 
i)  križovatky ulíc Párovská, Palánok, Mariánska a Ďurkova (pozemok Stapringu a.s.) 
j)  Piaristickej ulice za objektami Tesco, Orbis, VÚB a Skalnej ulice - priestor vedľa 
objektu VÚB 
k)  okolia objektu bývalej „koniarne“ na Štefánikovej ulici 
l) urbanistického bloku ohraničeného ulicami Ďurkovou, Vikárskou, Janka Krála, 
Župným námestím a Farskou ulicou  
n)  areálu Piaristického kostola sv. Ladislava 
 
3) Na pozemkoch vymedzených  ako podmienečne zastavateľné plochy je podmienená 
stavebná činnosť preukázaním vhodnosti funkčného a stavebného spôsobu využitia 
pozemkov spracovaním variantného územnoplánovacieho podkladu – urbanistickej 
štúdie zdokumentujúcej funkčné, urbanisticko-architektonické, dopravno –prevádzkové 
a objemové riešenie konkétneho zámeru v rozsahu celého vymedzeného priestoru. 
Urbanistická štúdia po predchádzajúcom odsúhlasení mestom Nitra a orgánom 
pamiatkovej starostlivosti bude podkladom pre územné rozhodnutie.  
 
4) Na pozemkoch vymedzených ako podmienečne zastavateľné plochy je stanovený 
regulatív výšky zástavby určený počtom nadzemných podlaží smerný. Regulatívy 
stavebnej a uličnej čiary sú záväzné.      
 
5)  Pre dostavbu pozemkov v priestore Svätoplukovho námestia a Pribinovho námestia, 
úpravy Štefánikovej ulice v úseku od križovatky Štefánikova – Štúrova ulica po 
Coboriho ulicu na pešiu zónu sa stanovuje zabezpečiť obstaranie variantných 
územnoplánovacích podkladov formou súťaže. Vyhodnotené  návrhy budú podkladom 
pre zmeny a doplnky schválenej územnoplánovacej dokumentácie ÚPN CMZ Nitra. 
 
6) V území CMZ sa vymedzujú pozemky stavebne limitované využitím súvisiacim s 
prevládajúcou funkciou:      
a) Pozemky určené pre dopravnú funkciu - všetky verejné priestory definované ako 
ulice a námestia. 
b) Pozemky a plochy na parcelách, ktoré sú funkčne určené ako verejná prírodná 
a parková zeleň.  
 
7) V území CMZ neumiestňovať objekty stánkového predaja s „provizórnym“ 
charakterom stavby, umiestnenie stánkového predaja je podmienené individuálnym 
komisionálnym posúdením zámeru a rozhodnutím o trvalejšom umiestnení takýchto 
zariadení, ktoré preukážu vhodnosť a potrebu záujmovej funkcie a architektonickú 
kvalitu objektu primeranú prostrediu danej lokality. 
 
8) Zastavovacie podmienky jednotlivých stavebných pozemkov sú stanovené:  
a) stavebnou čiarou, 
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b) uličnou čiarou, 
c) určením maximálnej výšky zástavby, 
d) požiadavkami na orientáciu fasád, 
e) koeficientom zastavanosti, 
f) koeficientom zelene, 
g) limitom strešnej modelácie, 
h) hranicou stavebného pozemku. 
 

ODDIEL 8 
Regulatívy začlenenia stavieb do pamiatkovej rezervácie, pamiatkovej zóny 

a ostatnej krajiny.    
 
1) Regulatívy začlenenia stavieb do Mestskej pamiatkovej rezervácie Nitra:  
a) Pamiatkové objekty a objekty pamiatkového záujmu budú sústavnou stavebnou 
údržbou zachovávané v dobrom stave, aby sa zvýraznil pamiatkový i spoločenský 
význam rezervácie. 
b) Stavebné, technické, architektonické úpravy pamiatkových objektov sa môžu 
vykonať len v súlade s koncepciou záchrany, obnovy a využitia rezervácie s cieľom 
zachovania ich hmotnej podstaty, primeraného využitia a ďalšieho zhodnotenia ich 
výtvarnej a dokumentačnej funkcie. 
c) Stavebná činnosť v rezervácii má zachovávať, upravovať, obnovovať a dotvárať 
hlavné priestory, objekty i súbory objektov, vo vzťahu k pôvodnému pôdorysu, 
parcelácii, interiéru obce, hmotnej skladbe, výškovému zónovaniu a k širšiemu 
prostrediu a okolitej prírode. 
d) Všetky úpravy interiéru rezervácie, hlavne verejného osvetlenia, reklamných 
zariadení a pod. musia byť v súlade s architektonickým a výtvarným výrazom 
historického prostredia. 
e) Objekty v rezervácii je možné využívať iba spôsobom, ktorý zodpovedá ich povahe, 
pamiatkovej hodnote a stavebno-technickému stavu, v súlade so zásadami určenými 
odbornou organizáciou pamiatkovej starostlivosti. 
f) Vyhlásením mestskej pamiatkovej rezervácie nie sú dotknuté majetkovo-právne 
vzťahy. 
g) Stavebnú a hospodársku činnosť na území MPR vykonávať podľa ustanovení zákona 
NR SR č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu. 
 
2) Regulatívy začlenenia stavieb do územia ochranného pásma Mestskej 
pamiatkovej rezervácie Nitra: 
a) Zachovávať pamiatkové objekty sústavnou údržbou v dobrom stave a zabezpečovať 
ich primerané využitie v súlade so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou. 
b) Nová výstavba na území ochranného pásma musí dotvárať historický a 
architektonický charakter mesta a musí byť hodnotným výrazom súčasnej urbanisticko-
architektonickej tvorby. 
c) Kompozičné a výškové usporiadanie výstavby nesmie v diaľkových pohľadoch a 
najmä v určených charakteristických pohľadových kužeľoch rušivo ovplyvňovať 
charakteristické dominanty, panorámu a siluetu historického mesta a predovšetkým 
hradu a hradného kopca. 
d) Stavebnú a hospodársku činnosť na území ochranného pásma MPR vykonávať podľa 
ustanovení zákona NR SR č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu. 
3) Regulatívy začlenenia stavieb do Pamiatkovej zóny Nitra :  
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a) Primerane využívať, udržovať a postupne regenerovať kultúrne pamiatky a ich 
súbory, ako i objekty navrhnuté na zápis do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu a 
zamedziť ich poškodzovaniu. 
b) Zachovať a modernizovať objekty dotvárajúce charakter pamiatkovej zóny (ďalej len 
PZ), ktoré majú architektonickú, alebo inú hodnotu a stavebno-technickú kvalitu. 
c) Primeranými úpravami zhodnocovať všetky  mestské priestory. 
d) Novostavby je možné realizovať len v rozsahu jednotlivých prelúk v meradle 
urbanistickej štruktúry pamiatkovej zóny. 
e) Udržovať a zachovať primerane i vonkajší vzhľad nechránených objektov. 
f) Udržovať verejné priestory, plochy, drobnú architektúru a zeleň. 
g) Zachovať pozitívne prvky priestorovej a hmotovej kompozície, prípadné rušivé 
prvky nahradzovať novými hodnotami v súlade s prostredím pamiatkovej zóny. 
h) Pri zostavovaní a realizácii Plánu sociálneho, kultúrneho a hospodárskeho rozvoja 
mesta Nitry, prihliadať k hodnotám pamiatkovej zóny a vytvárať pre regeneráciu 
územia primerané podmienky. 
i) Stavebnú a hospodársku činnosti na území PZ vykonávať podľa ustanovení zákona 
NR SR č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu. 
 
4) Regulatívy obnovy, ochrany a užívania kultúrnych pamiatok: 
a) Vlastník národnej kultúrnej pamiatky je povinný postarať sa o včasnú prípravu a 
riadne vykonanie všetkých prác a iných opatrení na zabezpečenie starostlivosti o 
kultúrnu pamiatku, najmä na zabezpečenie dobrého technického stavu a estetického 
vzhľadu, neporušeného zachovania a prípadne aj účinnejšieho uplatnenia umeleckých a 
kultúrno-historických hodnôt,vhodného a primeraného využívania, potrebného 
technického, alebo iného vybavenia, ktoré podmieňuje neporušené zachovanie alebo 
užívanie, priaznivé prostredie. 
b) Obnova národnej kultúrnej pamiatky sa podľa povahy a stavu vykonáva údržbou, 
opravou, rekonštrukciou, modernizáciou, reštaurovaním, prípadne inou vhodnou 
úpravou. 
c) Obnovu národnej kultúrnej pamiatky vykonávať podľa ustanovení zákona NR SR č. 
49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu. 
 
5) Zachovať Nitriansku hradnú jaskyňu nachádzajúcu sa v telese hradného vrchu. 
 
6)Rešpektovať objekty pamiatkového záujmu nachádzajúce sa v území CMZ.  
 
7) Rešpektovať biokoridor nadregionálneho významu v polohe rieky Nitra a na ploche 
jej sprievodnej zelene. 

 
ODDIEL 9 

Regulatívy umiestnenia verejného dopravného vybavenia územia.    
 
1) Regulatívy vyplývajúce z cieľových zámerov dopravnej koncepcie : 
a) Zabezpečiť odklon tranzitnej nákladnej dopravy z centra mesta postupným  
budovaním objazdových zberných komunikácií – v trase južného a východného objazdu  
mesta.  
b) Vytvárať podmienky pre postupné utlmenie dopravy v centre mesta v trasách  
s dopravno-spoločenským významom a ich postupným pretváraním na spoločensko- 
obchodné centrum so zvýšenou prioritou mestskej autobusovej dopravy ( ďalej MAD)  
a chodcov. 
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c) Vybudovať v priamom dotyku s centrom mesta kapacitné viacpodlažné odstavné  
plochy s jednoduchým dopravným napojením. 
d) Zlepšiť parametre hlavných zberných komunikácií po obvode centra mesta, so  
zvýšením priepustnosti križovatiek. 
e) Rozvíjať a skvalitniť pešiu zónu s jej vhodnou obsluhou najmä MAD so zastávkami  
v priamej väzbe na atraktivitu územia. 
 
2) Regulatívy vyplývajúce zo súvisiacich postupov: 
a) Zabezpečiť lepšiu prepojenosť obytného územia mesta a centra mesta 

a1) v časti Chrenová prepojením ulíc Slančíkova – Kmeťkova realizáciou 
premostenia cez rieku Nitra, 
a2) v časti Chrenová – Kalvária – centrum dopravným komunikačným prepojením 
v smere Hodžova ul. – ul. Nábrežie mládeže v prepojení na ul. Akademickú 
realizáciou premostenia cez rieku Nitra, 
a3) v časti Klokočina – centrum realizovaním nadjazdu v krížení so železničnou 
traťou v trase ulíc Hviezdoslavova – Braneckého. 

b) Zabezpečiť vylúčenie prejazdu tranzitnej nadmestskej dopravy územím centra  
mesta vybudovaním juhovýchodného obchvatu mesta v súlade s ÚPN mesta Nitry. 
c) Doriešiť v prechodnom období presmerovanie tranzitnej dopravy zo 

Štefánikovej triedy ( preložka cesty I. triedy), 
d) Vytvoriť na území CMZ systém dopravných obslužných komunikácií na úrovni  
vnútorného dopravného okruhu okolo jadrového územia centra mesta v trasách ulíc  
Wilsonovo nábrežie, Mostná, Ďurkova, Palánok, Cintorínska, Coboriho,  
Československej armády s priečnym prepojením v mieste Štúrovej ulice, s napojením  
prístupových a obslužných komunikácií.  
e) Formovať v území CMZ  systém obslužných prístupových komunikácií s 
organizovanou obslužnou dopravou s plochami pre statickú zložku dopravy. 
f) Rozšíriť pešiu zónu do priestorov Horného mesta, Farskej ulice, Štefánikovej ulice až 
po Ulicu 7. pešieho pluku s možnosťou usmerneného a časovo koordinovaného 
dopravne - obslužného  prístupu. 
 
3) Regulatívy riešenia dopravných súvislostí na území CMZ: 
a) Zamedziť kolízii chodcov s dopravou na križovatke ulíc Štúrova – Štefánikova 
odľahčením priestoru od dopravy smerovaním a organizačnými úpravami v etapách: 
a1) v I. etape:  

a1.1) vytvorením podmienok pre odklonenie juhovýchodného tranzitu v smere 
ulíc Novozámocká – Staničná – Cintorínska, 

a1.2) vylúčením automobilovej tranzitnej dopravy z ulice Štefánikova v úseku od 
križovatky ulíc Štefánikova - Československej armády po križovatku 
Štefánikova-Štúrova ulica. 

a 1.3) vytvoriť priamy prejazd v križovatke Štúrova – Štefánikova ulica v smere 
Štúrova ulica. 

a2) v II. etape:  
a2.1) vytvoriť obslužný dopravný okruh okolo centra v trasách ulíc Cintorínska – 

Coboriho – Čsl. armády – Wilsonovo nábrežie – Mostná – Ďurkova – 
Párovská – Palánok (po vybudovaní južného a východného dopravného 
objazdu), 

a2.2) z dopravného okruhu vytvoriť podmienky pre príjazd k záchytným 
parkoviskám a parkovacím garážam a pre obsluhu zariadení a objektov centra 
mesta. 
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b) Podporiť predovšetkým obslužnú funkciu komunikácie Mostnej ulice pre potreby 
centra. 
c) Vylúčiť automobilovú dopravu z priestorov navrhovanej rozšírenej pešej zóny 
s obmedzením prístupu pre MAD, obsluhu a zásobovanie. 
d) Vytvoriť hlavnú dopravno-obslužnú kostru územia centra v priestoroch ulíc 
Cintorínska – Staničná, Coboriho – Čsl. armády, Wilsonovo nábrežie – Mostná – 
Ďurkova – Palánok a Štúrova, v ktorých bude prioritná dopravno - obslužná funkcia a 
v priestoroch ulíc Štefánikova – Svätoplukovo nám., Farská – Župné nám., Pri 
synagóge a Kupecká, v ktorých bude prioritná funkcia pešieho pohybu. 
e) Formovať na trase línií pešieho pohybu významné referenčné uzly v polohe: 

e1) predstaničných priestorov SAD a ŽSR, 
e2) mestského úradu, 
e3) križovatky Štefánikova – Štúrova ulica, 
e4) Svätoplukovho námestia, 
e5) Župného námestia – nástupného priestoru do Horného mesta. 

f) Zachovať a vytvoriť nové pešie prechody cez vnútrobloky zástavby v polohách podľa  
vyznačenia vo výkresovej časti ÚPN CMZ.  
 
4) Regulatívy riešenia statickej dopravy: 
a) Zvýšiť možností parkovania v trasách prístupových a obslužných komunikácií 
formou vyhradeného parkovania na komunikáciách. 
b) Zvýšiť možnosť parkovania v priestore Štefánikovej ulice. 
c) Zintenzívniť využívanie plôch súčasných parkovísk s ich prestavaním na podzemné 
a nadzemné viacúrovňové parkoviská alebo parkovacie garáže v polohách: 
      c1) pri objekte MsÚ v Nitre, realizáciou verejného nadzemného parkovacieho  
            objektu,  
      c2) pred Krajským úradom, realizáciou verejného podzemného parkovacieho  
            objektu vrátane parkovej úpravy v úrovni terénu,  
      c3) pred bývalou budovou Domu služieb na Štúrovej ulici, realizáciou verejného  
            podzemného parkovacieho objektu a parkoviska na úrovni terénu, 
      c4) pri autobusovej stanici, realizáciou verejného viacúrovňového parkovacieho  
            objektu, 
      c5) za strediskom ORBIS na Piaristickej ulici, realizáciou verejného  
            viacúrovňového parkovacieho objektu integrovaného v prevádzke vybavenosti  
            vo vyšších podlažiach, 
      c6) na Wilsonovom nábreží pred internátom Mladosť, realizáciou verejného  
            viacúrovňového parkovacieho objektu, 
      c7) za Divadlom Andreja Bagara, realizáciou verejného viacúrovňového  
            parkovacieho objektu,  
      c8) vedľa objektu Stapringu na Piaristickej ulici, realizáciou viacúrovňového  
            podzemného parkovacieho objektu integrovaného v prevádzke vybavenosti  
           umiestnenej vo vyšších podlažiach, 
      c9) na Svätoplukovom námestí s prístupom z Mostnej ulice, realizáciou verejného 
            podzemného parkovacieho objektu integrovaného v prevádzke vybavenosti vo  
            vyšších podlažiach, 
      c10) v lokalite „Tabáň“ na Piaristickej ulici, realizáciou verejného podzemného  
             parkovacieho objektu integrovaného v prevádzke vybavenosti vo vyšších  
              podlažiach, 
      c11) v areáli bývalých Mlynov, realizáciou verejného viacúrovňového  
              parkovacieho objektu integrovaného v prevádzke vybavenosti vo vyšších  
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              podlažiach, 
      c12) pri Zimnom štadióne, realizáciou verejného viacúrovňového parkovacieho  
              objektu,  
      c13) v areáli Ferenit na Mostnej ulici, realizáciou verejného viacúrovňového  
             parkovacieho objektu,   
      c14) na Družstevnej ulici, realizáciou viacúrovňového parkovacieho objektu,  
      c15) za hotelom Zobor, realizáciou verejného viacúrovňového parkovacieho  
              objektu.  
d) Zabezpečiť výstavbu parkovacích garáží ako súčasť novourbanizovaných priestorov 
a priestorov rekonštrukčnej prestavby s prevahou parkovania pre zabezpečenie vlastnej 
potreby prevádzok jednotlivých objektov. 
e) Zabezpečiť v rámci novorealizovaných stavebných objektov zrealizovanie potrebnej 
normovej kapacity parkovacích miest vo vzťahu k danej  prevádzke, ako integrované 
priestory konkrétnej novostavby. 
f) Zabezpečiť pri novorealizovaných stavebných objektoch parkovacie plochy pre každú 

bytovú jednotku v rámci objektu alebo pozemku. 
g) Vyhradiť pre záchytné parkoviská na teréne pre návštevníkov CMZ s priamou 
väzbou na linky MAD priestory Palárikovej ulice, parkovacie plochy pri športovom 
areály pod hradom, kruhový objazd na Štúrovej ulici.  
 
5) Realizovať trasy cyklistickej dopravy na území CMZ v podľa spracovanej koncepcie 
cyklistických trás na území mesta.  

 
 ODDIEL 10 

Regulatívy umiestnenia verejného technického vybavenia územia.    
 
1) Zásobovanie vodou: 
a) Zvýšiť tlakové pomery v rozvodnej sieti vodovodu pre Horné mesto. 
b) Prehodnotiť tlakové pomery v časti Predmostie – Kmeťkova ulica pri zvyšovaní 
podlažnosti zástavby, vymeniť potrubie za DN 100 s prepojením na Wilsonovo 
nábrežie. 
c) Prehodnotiť tlakové pomery v rozvodnej sieti  vodovodu na Piaristickej ulici a na 
Palánku. 
d) Zabezpečiť rekonštrukciu vodovodnej siete hlavne v náväznosti na rekonštrukciu 
komunikácií.  
e) Prehodnotiť tlakové pomery v uliciach Československej armády a Chalupkovej pri 
zvyšovaní podlažnosti zástavby, vymeniť potrubie za DN 100. 
f) Prehodnotiť tlakové pomery v sieti rozvodu vodovodu v priestore Damborského ulice 
pri zvyšovaní podlažnosti zástavby, vymeniť potrubie za DN 100. 
g) Rozšíriť sieť vodovodu v navrhovanej trase prepojenia Staničnej ulice na 
Novozámockú ulicu, dobudovať uličný vodovodný rad s prepojením na jestvujúce rády 
na Staničnej a Novozámockej ulici. 
 
2) Odvádzanie odpadových vôd: 
a) Zabezpečiť rekonštrukciu zberača „A“, resp. výstavbu nového zberača v celej jeho 
dĺžke.  
b) Zabezpečiť rekonštrukciu stoky „I“, v priestore Radlinského ulice. 
c) Zabezpečiť rekonštrukciu zberača „B“ na Štefánikovej a Hodžovej ulici a stoky B10 
(od tržnice po Coboriho ulicu) vrámci realizácie predĺženia pešej zóny na DN 800. 
d) Zabezpečiť rekonštrukciu zberača „C“ v celej jeho dĺžke cez riešené územie.  
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e) Zabezpečiť rekonštrukciu zberača „D“ až po odľahčovaciu komoru (bola  predmetom 
posudzovania a projektového riešenia spolu s odľahčovacou komorou a stoky, ktoré sú 
zaústené do zberača „D“ - D1 na Štefánikovej ulici a D5).  
f) Zabezpečiť rekonštrukciu zberača „E“ v jeho koncovej časti. 
g) Zabezpečiť pri riešení projektovej dokumentácie stokovej siete v území CMZ 
vykonanie podrobnejšieho hydrotechnického výpočtu stokovej siete.  
 
3) Zásobovanie plynom: 
a) Preveriť v rámci prípravy stavebných zámerov v území CMZ kapacitné možnosti a 
tlakové pomery v plynofikačnej sieti najneskôr v stupni spracovania projektovej 
dokumentácie u správcu resp. vlastníka siete. 
b) Realizovať infraštruktúru v území CMZ podľa podmienok stanovených správcom 
resp. vlastníkom technickej siete a zariadení v súvislosti s aktuálne realizovanou 
výstavbou. 
 
4) Zásobovanie elektrickou energiou: 
a) Realizovať infraštruktúru v území CMZ podľa podmienok stanovených správcom 
resp. vlastníkom technickej siete a zariadení v súvislosti s aktuálne realizovanou 
výstavbou.   
 
5) Zásobovanie teplom: 
a) Podporovať napojenie novej zástavby v dosahu centrálneho systému zásobovania 
teplom na tento systém. 
b) Vypracovať koncepciu zásobovania teplom v území CMZ. 
 
6) Ochranné pásma: 
1) Rešpektovať ochranné pásmo železnice vymedzené 60 m od kolajiska trate a 15 m 
manipulačné pásmo v úseku pozdĺž železničnej trate.  
2) Rešpektovať ochranné pásma letiska Janíkovce na území CMZ limitované výškou 
šikmej prekážkovej roviny približovacieho priestoru letiska Janíkovce vo výškovom 
vymedzení južne 180 m.n.m. a severne 200 m.n.m.  
3) Rešpektovať ochranné pásma existujúcich rozvodov a zariadení technickej 
infraštruktúry.   
 

ODDIEL 11 
Pozemky na vykonanie asanácie.    

 
1)Pre vytvorenie nových uličných a komunikačných prepojení sa vymedzujú stavebné 
objekty na asanáciu v polohách: 
a) v areáli Ferenit pre uvoľnenie priestoru na realizáciu prepojovacej komunikácie 
v predĺžení ulice Boženy Němcovej, 
b) navrhovanej „Hornotabánskej ulice“ pre vytvorenie novej ulice a obslužnej 
komunikácie v danej polohe - asanácia nevyužívaného objektu, 
c) vstupného predpriestoru do mestského cintorína pre úpravu priestoru – odstránenie 
drobných stavieb provizórneho charakteru, 
d) priestoru prekladiska železničnej stanice pre vytvorenie prepojovacej komunikácie z 
Novozámockej cesty k Staničnej ulici – asanácia dvoch nízkopodlažných objektov. 
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ODDIEL 12 
Zoznam verejnoprospešných stavieb.    

 
1) Územný plán CMZ stanovuje verejnoprospešné stavby: 
D1) Vytvorenie vnútorného dopravného okruhu pre dopravnú obsluhu a zásobovanie 
centrálnej mestskej zóny a MAD v priestore ulíc: Wilsonovo nábrežie, Mostná, 
Ďurková, Palánok,  
D2) Vytvorenie a realizácia prepojovacej komunikácie ulíc B. Nemcovej - Za 
Ferenitkou – Wilsonovo nábrežie v predĺžení trasy ulice Boženy Nemcovej ( súvisiaca 
asanácia časti objektov v bývalom areály Ferenit ). 
D3) Realizácia prepojenia komunikácie Staničnej a Novozámockej ulice ( súvisiaca 
asanácia dvoch objektov).  
D4) Riešiť prestavbu areálu autobusovej stanice a železničnej stanice v Nitre.   
D5) Úprava a rozšírenie križovatky Štefánikova ul. – Ul. Richtára Peregrína a úprava 
parametrov Ul. Československej armády.   
D6) Rozšírenie ulice Palánok v súvislosti so zaradením do vnútorného dopravného 
okruhu. 
D7) Vytvorenie a realizácia ulice a pešieho prepojenia od Štefánikovej ulice 
k autobusovej stanici.  
D8) Vytvorenie a realizácia „Hornotabánskej ulice“, novonavrhovaná komunikácia 
prepájajúca ulice Palánok a Piaristickú.  
D9) Vytvorenie a realizácia námestia s parkovou úpravou priestoru na Kúpeľnej ulici.  
D10) Vytvorenie novej ulice – prepojenie medzi ulicami Schurmanova a Janka Kráľa 
D11) Vytvorenie a realizácia komunikácie Veternej ulice. 
D12) Úprava parametrov komunikácie Staničnej a Cintorínskej ulice vrátane križovatky 
Cintorínska – Štúrova ulica v súvislosti s presmerovaním prístupovej dopravy k centru 
mesta zo smeru Novozámocká, Staničná, Cintorínska s prepojením na navrhovaný 
dopravne – obslužný okruh okolo centra mesta – v I. etape presmerovanie cesty I/64 do 
tejto polohy.  
D13) Úprava križovatky Párovská, Ďurkova, Mariánska, Palánok a úprava parametrov 
komunikácie na Palánku – zámer zapojenia komunikácie v priestore Palánku do 
dopravného okruhu okolo centra mesta. 
D14) Rozšírenie pešej zóny do priestoru Štefánikovej ulice v úseku od bývalého hotela 
Tatra po ulicu 7. pešieho pluku – zámer postupného rozširovania pešej zóny a  
formovania nového komerčného centra resp. námestia.  
D15) Rozšírenie pešej zóny do priestoru Farskej ulice – úprava priestoru s prioritou 
pešieho pohybu a obmedzeného dopravne-obslužného prístupu. 
D16) Dobudovanie predstaničného priestoru ŽSR vrátane obratiska MAD.  
D17) Realizácia cestného mosta cez rieku Nitra  a prepojenie ulíc na Wilsonovom 
nábreží a Boženy Slančíkovej. 
D18) Realizácia nadzemného parkovacieho objektu pri objekte MsÚ v Nitre.  
D19) Realizácia podzemného parkovacieho objektu pred Krajským úradom vrátane 
parkovej úpravy v úrovni terénu.  
D20) Realizácia podzemného parkovacieho objektu a parkoviska na úrovni terénu pred 
bývalou budovou Domu služieb na Štúrovej ulici.  
D21) Realizácia verejného viacúrovňového parkovacieho objektu pri autobusovej 
stanici. 
D22. Realizácia verejného viacúrovňového parkovacieho objektu za strediskom ORBIS 
na Piaristickej ulici, integrovaného v prevádzke vybavenosti vo vyšších podlažiach. 
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D23) Realizácia verejného viacúrovňového parkovacieho objektu na Wilsonovom 
nábreží pred internátom Mladosť. 
D24) Realizácia verejného viacúrovňového parkovacieho objektu za Divadlom Andreja 
Bagara. 
D25) Realizácia viacúrovňového podzemného parkovacieho objektu vedľa Stapringu na 
Piaristickej ulici, integrovaného v prevádzke vybavenosti umiestnenej vo vyšších 
podlažiach. 
D26) Realizácia verejného podzemného parkovacieho objektu na Svätoplukovom 
námestí s prístupom z Mostnej ulice, integrovaného v prevádzke vybavenosti vo vyšších 
podlažiach. 
D27) Realizácia verejného podzemného parkovacieho objektu v lokalite „Tabáň“ na 
Piaristickej ulici integrovaného v prevádzke vybavenosti vo vyšších podlažiach. 
D28) Realizácia verejného podzemného parkovacieho objektu v areáli bývalých 
Mlynov integrovaného v prevádzke vybavenosti vo vyšších podlažiach. 
D29) Realizácia verejného parkovacieho objektu pri Zimnom štadióne. 
D30) Realizácia verejného viacúrovňového parkovacieho objektu, v areáli Ferenit na 
Mostnej ulici.  
D31) Realizácia viacúrovňového parkovacieho objektu  na Družstevnej ulici.  
D32)  Realizácia verejného viacúrovňového parkovacieho objektu za hotelom Zobor. 
D33) Úprava prechodu cez areál Polygon alebo realizácia pasáže s prepojením 
staničného priestoru SAD s Coboriho ulicou. 
 
       
 
  
Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb možno podľa § 108 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánování a stavebnom poriadku (stavebný zákon) ako vyplýva zo zmien 
a doplnení vykonaných zákonom č. 103/1990 Zb., zákonom č. 262/1992 Zb., zákonom 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/995 Z.z., zákonom národnej rady Slovenskej 
republiky č. 199/1995 Z.z. , nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 286/1996 
Z.z., zákonom č. 229/1997z.z., zákonom č. 175/1999 Z.z., zákonom č. 237/2000 Z.z., 
zákonom č. 416/2001 z.z., zákonom č. 553/2001 Z.z. a nálezom ústavného súdu 
slovenskej republiky č. 217/2002 Z.z., zákonom č. 103/2003 Z.z., pozemky, stavby 
a práva k nim vyvlastniť alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť.  
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Vysvetlivky skratiek použitých vo všeobecne záväznom nariadení č. 14/2007 
CMZ    centrálna mestská zóna  
DN       dimenzia  
MAD   mestská autobusová doprava 
m.n.m. metrov nad morom 
MsÚ    mestský úrad 
SAD    slovenská autobusová doprava 
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