
Plnenie  bežného rozpočtu mesta Nitry  za I. polrok  2007           
Príjmy 

 

 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

500 000 50.05Dane z príjmov a kapitálového majetku 504 067 252 264110 
500 000 50.05Dane z príjmov fyzickej osoby 504 067 252 264111 
500 000 50.05Výnos dane z príjmov poukázaný 

územnej samospráve 
504 067 252 264111003 

162 000 55.81Dane z majetku 165 000 92 081120 
162 000 55.81Daň z nehnuteľností 165 000 92 081121 
16 000 51.79Z pozemkov 16 000 8 287121001 

138 000 56.29Zo stavieb 141 000 79 375121002 
8 000 55.25Z bytov a nebytových priestorov v 

bytovom dome 
8 000 4 420121003 

84 900 74.33Dane za tovary a služby 84 900 63 110130 
84 900 74.23Dane za špecifické služby 84 900 63 018133 
1 600 86.56Za psa 1 600 1 385133001 

400 19.00Za nevýherné hracie prístroje 400 76133003 
300 75.00Za predajné automaty 300 225133004 

2 000 44.55Za ubytovanie 2 000 891133006 
5 600 77.71Za užívanie verejného priestranstva 5 600 4 352133012 

75 000 74.79Za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady 

75 000 56 089133013 

0 0.00Iné dane za tovary a služby 0 92139 
48 974 77.99Príjmy z podnikania a z vlastníctva 

majetku 
54 169 42 244210 

1 400 100.31Príjmy z podnikania 5 480 5 497211 
1 400 100.49Dividendy 3 480 3 497211003 

0 100.00Iné príjmy z podnikania 2 000 2 000211004 
47 574 75.47Príjmy z vlastníctva 48 689 36 747212 
6 236 164.46Z prenajatých pozemkov 6 236 10 256212002 

41 338 62.40Z prenajatých budov,priestorov a 
objektov 

42 453 26 490212003 

25 070 36.84Administratívne a iné poplatky a platby 25 070 9 237220 
20 840 28.04Administratívne poplatky 20 840 5 844221 
20 840 28.04Ostatné poplatky 20 840 5 844221004 
2 000 90.65Pokuty,penále a iné sankcie 2 000 1 813222 
2 000 90.65Za porušenie predpisov 2 000 1 813222003 
2 165 72.33Poplatky a platby z nepriemyselného a 

náhodného predaja a služieb 
2 165 1 566223 

2 165 72.33Za predaj výrobkov,tovarov a služieb 2 165 1 566223001 
65 21.54Ďaľšie administratívne a iné poplatky a 

platby 
65 14229 



 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

65 21.54Za znečisťovanie ovzdušia 65 14229005 
4 000 74.27Úroky z domácich úverov,pôžičiek a 

vkladov 
4 500 3 342240 

1 000 37.50Z vkladov 1 000 375242 
3 000 84.77Z termínovaných vkladov 3 500 2 967244 
1 800 491.83Iné nedaňové príjmy 1 800 8 853290 
1 800 491.83Ostatné príjmy 1 800 8 853292 

0 0.00Z náhrad z poistného plnenia 0 42292006 
1 800 98.11Z výťažkov z lotérií a iných podobných 

hier 
1 800 1 766292008 

0 0.00Z dobropisov 0 730292012 
0 0.00Vratky 0 564292017 
0 0.00Z refundácie 0 407292019 
0 0.00Iné 0 5 345292027 

178 760 73.24Tuzemské bežné granty a transfery 183 809 134 614310 
0 0.00Granty 0 91311 

178 760 73.19Transfery v rámci verejnej správy 183 809 134 523312 
178 760 72.89Zo štátneho rozpočtu 183 809 133 981312001 

0 0.00Zo štátneho účelového fondu 0 351312002 
0 0.00Z rozpočtu vyššieho územného celku 0 60312008 
0 0.00Od ostatných subjektov verejnej správy 0 130312011 
0 0.00Zahraničné transfery 0 1 942340 
0 0.00Prostriedky z rozpočtu Európskej Únie 0 1 942341 

59.38607 686SPOLU 1 023 3151 005 504



 Plnenie  rozpočtu mesta Nitry  za I. polrok  2007                   
Výdavky 

 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

220 20.45Mestský hasičský zbor 220 45MsHZ 
220 03.2 Ochrana pred požiarmi 220 45 20.45
22 0.00  628 Poistné na osobitné účty 22 0
22 0.00  628003 Na úrazové zabezpečenie 22 0
22 úrazové poistenie členov  Mest.hasičského zboru 0.0022 0
55 34.55  633 Materiál 55 19
20 15.00  633006 Všeobecný materiál 20 3
20 materiál na mimoriadne situácie 

(povodne,kalamity...) 
15.0020 3

10 100.00  633007 Špeciálny materiál 10 10
10 špeciálny hasičský materiál - Mest.hasič.zbor 100.0010 10
15 0.00  633010 Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky 15 0
15 Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky 

Mest.hasič.zbor 
0.0015 0

10 60.00  633016 Reprezentačné 10 6
10 občerstvenie na výcviky a súťaže 60.0010 6
18 44.44  634 Dopravné 18 8
15 40.00  634001 Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny 15 6
15 PHM a motorové oleje  Mestský hasičský zbor. 40.0015 6

3 66.67  634002 Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené 3 2
3 STK + Emisná kontrola 66.673 2

85 14.12  635 Rutinná a štandardná údržba 85 12
25 48.00  635005 Špeciálnych strojov,prístrojov,zariadení,techniky a 

náradia 
25 12

25 oprava špec.strojov,prístrojov,zariadení 
Mest.hasičský zbor 

48.0025 12

60 0.00  635006 Budov,objektov alebo ich častí 60 0
60 oprava a údržba hasičskej  zbrojnice 0.0060 0
40 17.50  637 Služby 40 7
15 46.67  637001 Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympózi

á 
15 7

15 organizovanie nácvikov a hasič.súťaží s hasičskou 
technikou 

46.6715 7

25 0.00  637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 25 0
25 Odmena na základe dohôd o vykonaní práce 0.0025 0

20.4545SPOLU 220220



Plnenie  rozpočtu mesta Nitry  za I. polrok  2007                   
Výdavky 

 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

1 419 37.36referát matričného úradu 1 507 563OS-Ma 
1 419 01.3 Všeobecné služby 1 507 563 37.36

917 32.93  610 Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné 
vyrovnania 

917 302

917 Mzdy,platy,služ.príjmy a OOV matričný úrad 0.00917 0
0 0.00  611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný 

plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad 
0 268

0 Mzdy,platy,služ.príjmy a OOV matričný úrad 0.000 268
0 0.00  612 Príplatky 0 34
0 Mzdy,platy,služ.príjmy a OOV matričný úrad 0.000 34

321 34.58  620 Poistné a príspevok do poisťovní 321 111
321 Poistné a príspevok do poisťovní matričný úrad 0.00321 0

0 0.00  621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 0 21
0 Poistné a príspevok do poisťovní matričný úrad 0.000 21
0 0.00  622 Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne 0 10
0 Poistné a príspevok do poisťovní matričný úrad 0.000 10
0 0.00  625 Poistné do Sociálnej poisťovne 0 75
0 0.00  625001 Na nemocenské poistenie 0 4
0 Poistné a príspevok do poisťovní matričný úrad 0.000 4
0 0.00  625002 Na starobné poistenie 0 42
0 Poistné a príspevok do poisťovní matričný úrad 0.000 42
0 0.00  625003 Na úrazové poistenie 0 3
0 Poistné a príspevok do poisťovní matričný úrad 0.000 3
0 0.00  625004 Na invalidné poistenie 0 9
0 Poistné a príspevok do poisťovní matričný úrad 0.000 9
0 0.00  625005 Na poistenie v nezamestnanosti 0 3
0 Poistné a príspevok do poisťovní matričný úrad 0.000 3
0 0.00  625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity 0 14
0 Poistné a príspevok do poisťovní matričný úrad 0.000 14
0 0.00  627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní 

 
0 5

0 Poistné a príspevok do poisťovní matričný úrad 0.000 5
181 55.76  630 Tovary a služby 269 150
15 6.67  631 Cestovné náhrady 15 1
15 6.67  631001 Tuzemské 15 1
15 Cestovné matrika 6.6715 1
84 8.14  632 Energie,voda a komunikácie 86 7
12 0.00  632001 Energie 12 0
12 energie - matričný úrad 0.0012 0

3 0.00  632002 Vodné,stočné 3 0
3 vodné a stočné - matričný úrad 0.003 0

69 9.86  632003 Poštové a telekomunikačné služby 71 7
69 poštovné a telekomunikačné služby - matričný úrad 

 
9.8671 7



 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

44 103.15  633 Materiál 127 131
40 106.50  633006 Všeobecný materiál 123 131

0 Tovary a služby matričný úrad 0.000 48
40 všeobecný materiál - matričný  úrad 67.48123 83

4 0.00  633010 Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky 4 0
4 Prac.odevy,obuv a pomôcky - matričný úrad 0.004 0

13 0.00  635 Rutinná a štandardná údržba 13 0
13 0.00  635002 Výpočtovej techniky 13 0
13  údržba výpočtovej techniky - matričný úrad 0.0013 0
25 39.29  637 Služby 28 11
20 40.00  637001 Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympózi

á 
20 8

20 Školenie matrikárov 40.0020 8
5 37.50  637004 Všeobecné služby 8 3
5 zviazane kníh, oprava - matričný úrad 37.508 3

37.36563SPOLU 1 5071 419



Plnenie  rozpočtu mesta Nitry  za I. polrok  2007                   
Výdavky 

 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

108 370 37.76Vnútorná správa 109 844 41 479O-VV 
107 140 01.1 Výdavky verejnej správy,finančná a rozpočtová 

oblasť,zahraničná oblasť 
108 614 40 873 37.63

48 600 37.31  610 Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné 
vyrovnania 

48 284 18 013

41 406 36.50  611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný 
plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad 

41 090 14 998

39 706 Vnútorná správa 33.9839 390 13 386
0 Projekt PPCR NUTIS -  Nisys 0.000 59

500 Výdavky na ŠFRB 25.80500 129
1 200 Výdavky na Stavebný úrad 98.501 200 1 182

0 Výdavky školský úrad 0.000 241
7 150 41.64  612 Príplatky 7 150 2 977
6 610 Vnútorná správa 40.206 610 2 657

0 Projekt PPCR NUTIS -  Nisys 0.000 23
140 Výdavky na ŠFRB 19.29140 27
400 Výdavky na Stavebný úrad 58.50400 234

0 Výdavky školský úrad 0.000 36
8 25.00  613 Náhrada za pracovnú,služobnú pohotovosť a 

náhrada,odmena za pohotovosť 
8 2

8 Vnútorná správa 25.008 2
36 100.00  614 Odmeny 36 36
36 Vnútorná správa 100.0036 36

17 600 36.96  620 Poistné a príspevok do poisťovní 17 490 6 465
2 965 28.69  621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 2 855 819
2 787 Vnútorná správa 26.862 677 719

0 Projekt PPCR NUTIS -  Nisys 0.000 8
108 Výdavky na ŠFRB 14.81108 16
70 Výdavky na Stavebný úrad 81.4370 57

0 Výdavky školský úrad 0.000 19
160 41.25  622 Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne 160 66
160 Vnútorná správa 41.25160 66

2 190 41.05  623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 2 190 899
2 110 Vnútorná správa 38.722 110 817

80 Výdavky na Stavebný úrad 90.0080 72
0 Výdavky školský úrad 0.000 9

11 640 37.94  625 Poistné do Sociálnej poisťovne 11 640 4 416
560 41.25  625001 Na nemocenské poistenie 560 231
519 Vnútorná správa 39.69519 206

0 Projekt PPCR NUTIS -  Nisys 0.000 1
21 Výdavky na ŠFRB 9.5221 2
20 Výdavky na Stavebný úrad 90.0020 18

0 Výdavky školský úrad 0.000 4



 
 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

6 950 35.68  625002 Na starobné poistenie 6 950 2 480
6 700 Vnútorná správa 32.976 700 2 209

0 Projekt PPCR NUTIS -  Nisys 0.000 11
50 Výdavky na ŠFRB 44.0050 22

200 Výdavky na Stavebný úrad 99.00200 198
0 Výdavky školský úrad 0.000 39

390 38.97  625003 Na úrazové poistenie 390 152
357 Vnútorná správa 38.38357 137

0 Projekt PPCR NUTIS -  Nisys 0.000 1
3 Výdavky na ŠFRB 33.333 1

30 Výdavky na Stavebný úrad 36.6730 11
0 Výdavky školský úrad 0.000 2

1 290 41.24  625004 Na invalidné poistenie 1 290 532
1 225 Vnútorná správa 38.691 225 474

0 Projekt PPCR NUTIS -  Nisys 0.000 2
15 Výdavky na ŠFRB 33.3315 5
50 Výdavky na Stavebný úrad 86.0050 43

0 Výdavky školský úrad 0.000 8
430 41.40  625005 Na poistenie v nezamestnanosti 430 178
406 Vnútorná správa 38.92406 158

0 Projekt PPCR NUTIS -  Nisys 0.000 1
4 Výdavky na ŠFRB 50.004 2

20 Výdavky na Stavebný úrad 70.0020 14
0 Výdavky školský úrad 0.000 3

2 020 41.73  625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity 2 020 843
1 930 Vnútorná správa 38.861 930 750

0 Projekt PPCR NUTIS -  Nisys 0.000 4
20 Výdavky na ŠFRB 35.0020 7
70 Výdavky na Stavebný úrad 97.1470 68

0 Výdavky školský úrad 0.000 13
645 40.93  627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní 

 
645 264

623 Vnútorná správa 38.36623 239
22 Výdavky na Stavebný úrad 90.9122 20

0 Výdavky školský úrad 0.000 6
34 620 40.99  630 Tovary a služby 35 620 14 602

300 25.33  631 Cestovné náhrady 300 76
150 33.33  631001 Tuzemské 150 50

0 evidencia obyv.-  REGOB 0.000 1
150 Tuzemské 32.67150 49
150 18.00  631002 Zahraničné 150 27
150 Zahraničné 18.00150 27



 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

10 150 43.93  632 Energie,voda a komunikácie 10 150 4 459
5 000 47.26  632001 Energie 5 000 2 363
5 000 Energie 47.265 000 2 363

400 30.00  632002 Vodné,stočné 400 120
400 vodné, stočné 30.00400 120

4 750 41.60  632003 Poštové a telekomunikačné služby 4 750 1 976
0 evidencia obyv.-  REGOB 0.000 1
0 Výdavky na ŠFRB 0.000 3
0 Výdavky na Stavebný úrad 0.000 32

4 590 Poštové a telekomunikačné služby 40.764 590 1 871
160 Poštovné a telekomunikačné služby-informatika 43.75160 70

5 170 47.08  633 Materiál 5 170 2 434
120 110.83  633001 Interiérové vybavenie 120 133

0 evidencia obyv.-  REGOB 0.000 25
0 Výdavky na Stavebný úrad 0.000 20

120 Interiérové vybavenie 73.33120 88
1 020 105.98  633002 Výpočtová technika 1 020 1 081

0 evidencia obyv.-  REGOB 0.000 95
1 020 Výpočtová technika 96.671 020 986

50 18.00  633003 Telekomunikačná technika 50 9
50 Telekomunikačná technika 18.0050 9

100 96.00  633004 Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a 
náradie 

100 96

0 evidencia obyv.-  REGOB 0.000 25
100 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a 

náradie 
71.00100 71

2 280 35.66  633006 Všeobecný materiál 2 280 813
0 evidencia obyv.-  REGOB 0.000 11

1 780 Všeobecný materiál 43.201 780 769
500 všeobecný materiál - informatika 6.80500 34
20 0.00  633007 Špeciálny materiál 20 0
20 Špeciálny materiál 0.0020 0

300 47.00  633009 Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a 
kompenzačné pomôcky 

300 141

300 Knihy,časopisy, noviny, učebnice, učebné a 
kompenzačné pomôcky 

47.00300 141

30 43.33  633010 Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky 30 13
30 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 43.3330 13

300 0.00  633013 Softvér a licencie 300 0
300 Softvér a licencie 0.00300 0
950 15.58  633016 Reprezentačné 950 148
180 Organizačné výdavky VMČ 2.78180 5
100 Reprezentačné výdavky poslanci (stravovanie) 22.00100 22



Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

670 Reprezentačné výdavky  primátor a MsÚ 18.06670 121
1 830 27.38  634 Dopravné 1 830 501

550 32.73  634001 Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny 550 180
550 Palivo, mazivá, oleje  a špeciálne kvapaliny 32.73550 180
400 38.00  634002 Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené 400 152
400 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené 38.00400 152
560 15.36  634003 Poistenie 560 86
560 Poistenie 15.36560 86
280 23.21  634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov 280 65
280 Prepravné a nájom dopravných  prostriedkov 23.21280 65
30 56.67  634005 Karty,známky,poplatky 30 17
30 Karty, známky, poplatky 56.6730 17
10 10.00  634006 Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky 10 1
10 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 10.0010 1

1 950 24.60  635 Rutinná a štandardná údržba 3 350 824
850 49.29  635002 Výpočtovej techniky 850 419
850 Výpočtovej techniky 49.29850 419
50 0.00  635003 Telekomunikačnej techniky 50 0
50 Telekomunikačnej techniky 0.0050 0

400 33.50  635004 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky 
a náradia 

400 134

400 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení , 
techniky a náradia 

33.50400 134

150 23.33  635005 Špeciálnych strojov,prístrojov,zariadení,techniky a 
náradia 

150 35

150 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení,  techniky a
náradia 

23.33150 35

500 12.47  635006 Budov,objektov alebo ich častí 1 900 237
500 Budov, objektov alebo ich častí 12.471 900 237
700 56.86  636 Nájomné za nájom 700 398
700 56.86  636002 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky 

a náradia 
700 398

700 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, 
techniky a náradia 

56.86700 398

14 520 41.86  637 Služby 14 120 5 910
320 31.56  637001 Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympózi

á 
320 101

0 Výdavky na ŠFRB 0.000 3
200 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, 

sympóziá 
45.00200 90

120 školenia, kurzy, semináre, porady - informatika 6.67120 8
1 150 43.22  637003 Propagácia,reklama a inzercia 1 150 497
1 150 Propagácia, reklama a inzercia 43.221 150 497

600 15.17  637004 Všeobecné služby 600 91



Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

420 všeobecné služby  VS 21.67420 91
180 Posedenie s občanmi VMČ 0.00180 0

3 500 28.61  637005 Špeciálne služby 3 100 887
3 500 Špeciálne služby 28.613 100 887

500 9.60  637006 Náhrady 500 48
500 Náhrady 9.60500 48
120 5.83  637007 Cestovné náhrady 120 7
120 Cestovné náhrady 5.83120 7
110 9.09  637011 Štúdie,expertízy,posudky 110 10
110 Štúdie, exypertízy, posudky 9.09110 10

1 600 16.25  637012 Poplatky a odvody 1 600 260
1 600 Poplatky a odvody 16.251 600 260
1 600 42.38  637014 Stravovanie 1 600 678
1 600 Stravovanie 42.381 600 678

200 0.00  637015 Poistné 200 0
200 Poistné 0.00200 0
720 50.00  637016 Prídel do sociálneho fondu 720 360
720 Prídel do sociálneho fondu 50.00720 360
100 698.00  637018 Vrátenie príjmov z minulých rokov 100 698

0 Výdavky na ŠFRB 0.000 86
100 Vrátenie príjmov z minulých rokov 612.00100 612
30 16.67  637023 Kolkové známky 30 5
30 Kolkové známky 16.6730 5

3 770 32.92  637026 Odmeny a príspevky 3 770 1 241
3 770 Odmeny a príspevky 32.923 770 1 241

200 39.00  637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 200 78
200 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 39.00200 78

0 0.00  637029 Manká a škody 0 2
0 Spoluúčasť mesta pri dopr.nehode 0.000 2
0 0.00  637030 Preddavky 0 318
0 0.00  637035 Dane 0 629
0 daň z úrokov 0.000 629

1 070 130.95  640 Bežné transfery 1 370 1 794
1 070 130.95  642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým 

osobám 
1 370 1 794

840 85.26  642001 Občianskemu združeniu,nadácii a neinvestičnému 
fondu 

1 140 972

440 Občianskemu  združeniu, nadácii a neinvestičnému 
fondu 

62.50440 275

400 Nitrianska komunitná nadácia - transfer 100.00400 400
0 transfer na úhradu  členského  do ZMOSu 99.00300 297
0 0.00  642012 Na odstupné 0 732
0 Na odstupné 0.000 732



Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

230 0.00  642013 Na odchodné 230 0
230 Na odchodné 0.00230 0

0 0.00  642015 Na nemocenské dávky 0 89
0 Vnútorná správa 0.000 86
0 Výdavky na Stavebný úrad 0.000 4

5 250 0.00  710 Obstarávanie kapitálových aktív 5 850 0
800 0.00  711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív 800 0
800 0.00  711003 Softvéru 800 0
800 nákup softvéru 0.00800 0

2 550 0.00  713 Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia
 

3 150 0

0 0.00  713001 Interiérového vybavenia 600 0
0 Interiérové vybavenie kongresovej sály 0.00600 0

2 500 0.00  713002 Výpočtovej techniky 2 500 0
2 500 Výpočtovej techniky 0.002 500 0

50 0.00  713004 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky 
a náradia 

50 0

50 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, 
techniky a náradia 

0.0050 0

900 0.00  714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov 900 0
900 0.00  714001 Osobných automobilov 900 0
900 Osobných automobilov 0.00900 0

1 000 0.00  717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 1 000 0
1 000 0.00  717002 Rekonštrukcie a modernizácie 1 000 0
1 000 Rekonštrukcie a modernizácie 0.001 000 0

0 01.6 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované 0 195 0.00
0 0.00  630 Tovary a služby 0 195
0 0.00  637 Služby 0 195
0 0.00  637018 Vrátenie príjmov z minulých rokov 0 195
0 Komunálne voľby 0.000 195

1 230 08.2 Kultúrne služby 1 230 411 33.41
1 230 33.41  630 Tovary a služby 1 230 411
1 060 37.26  632 Energie,voda a komunikácie 1 060 395
1 000 37.10  632001 Energie 1 000 371
1 000 Energie CVČ Na Hôrke 37.101 000 371

60 40.00  632002 Vodné,stočné 60 24
60 Vodné, stočné CVČ Na Hôrke 40.0060 24
75 5.33  633 Materiál 75 4
20 0.00  633001 Interiérové vybavenie 20 0
20 Interiérové vybavenie CVČ Na Hôrke 0.0020 0
20 0.00  633004 Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a 

náradie 
20 0

20 Prev. stroje, prístr.,zariad. CVČ Na Hôrke 0.0020 0
30 13.33  633006 Všeobecný materiál 30 4



 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

30 Všeob.materiál CVČ Na Hôrke 13.3330 4
5 0.00  633010 Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky 5 0
5 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky CVČ 0.005 0

30 0.00  635 Rutinná a štandardná údržba 30 0
30 0.00  635006 Budov,objektov alebo ich častí 30 0
30 Budov, objektov alebo ich častí-CVČ 0.0030 0
65 16.92  637 Služby 65 11

5 0.00  637001 Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympózi
á 

5 0

5 Školenia, kurzy, semináre, konferencie, 
sympóziá-CVČ 

0.005 0

35 0.00  637003 Propagácia,reklama a inzercia 35 0
35 Propagácia, reklama a inzercia CVČ 0.0035 0

0 0.00  637004 Všeobecné služby 0 11
0 výdavky  CVČ Na Hôrke 0.000 11

25 0.00  637005 Špeciálne služby 25 0
25 Špeciálne služby - CVČ 0.0025 0

37.7641 479SPOLU 109 844108 370



Plnenie  rozpočtu mesta Nitry  za I. polrok  2007                   
Výdavky 

 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

241 950 41.97oddelenie komunál.čin. a živ.prostredia 247 880 104 030OKČaŽ 
95 422 04.5 Doprava 98 922 47 306 47.82

97 41.24  634 Dopravné 97 40
97 41.24  634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov 97 40
97 Preprava detí Orechov dvor 41.2497 40

2 325 29.38  635 Rutinná a štandardná údržba 1 525 448
2 325 29.38  635006 Budov,objektov alebo ich častí 1 525 448

800 výmena parkovacích automatov 0.000 0
900 údržba CSS 33.11900 298
625 údržba park. automatov 24.00625 150

51 000 50.62  641 Transfery v rámci verejnej správy 51 000 25 818
51 000 50.62  641001 Príspevkovej organizácii 51 000 25 818
51 000 príspevok Mestským službám 50.6251 000 25 818
42 000 50.00  644 Transfery nefinančným subjektom a transfery 

príspevkovým organizáciám nezaradeným vo 
verejnej správe v registri vedenom Štatistickým 
úradom Slovenskej republiky 

42 000 21 000

42 000 50.00  644002 Ostatnej právnickej osobe 42 000 21 000
42 000 mestská verejná doprava 50.0042 000 21 000

0 0.00  713 Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia
 

800 0

0 0.00  713004 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky 
a náradia 

800 0

0 výmena parkovacích automatov 0.00800 0
0 0.00  721 Transfery v rámci verejnej správy 3 500 0
0 0.00  721001 Príspevkovej organizácii 3 500 0
0 kapitálový transfer Mestským službám 0.003 500 0

94 700 05.1 Nakladanie s odpadmi 94 700 40 644 42.92
0 0.00  611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný 

plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad 
0 144

0 Mzdy - akt. prac. 0.000 144
0 0.00  612 Príplatky 0 66
0 Mzdy - akt. prac. 0.000 66
0 0.00  621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 0 12
0 Mzdy - akt. prac. 0.000 12
0 0.00  623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 0 9
0 Mzdy - akt. prac. 0.000 9
0 0.00  625 Poistné do Sociálnej poisťovne 0 53
0 0.00  625001 Na nemocenské poistenie 0 3
0 Mzdy - akt. prac. 0.000 3
0 0.00  625002 Na starobné poistenie 0 29
0 Mzdy - akt. prac. 0.000 29
0 0.00  625003 Na úrazové poistenie 0 2
0 Mzdy - akt. prac. 0.000 2



Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

0 0.00  625004 Na invalidné poistenie 0 6
0 Mzdy - akt. prac. 0.000 6
0 0.00  625005 Na poistenie v nezamestnanosti 0 2
0 Mzdy - akt. prac. 0.000 2
0 0.00  625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity 0 10
0 Mzdy - akt. prac. 0.000 10

450 4.00  633 Materiál 450 18
450 4.00  633004 Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a 

náradie 
450 18

450 malé odpad. nádoby 4.00450 18
450 9.78  635 Rutinná a štandardná údržba 450 44
250 0.00  635004 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky 

a náradia 
250 0

250 malé smetné nádoby - oprava 0.00250 0
200 22.00  635006 Budov,objektov alebo ich častí 200 44
200 zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok 22.00200 44

93 800 42.96  637 Služby 93 800 40 298
93 800 42.95  637004 Všeobecné služby 93 800 40 291

300 odvoz nadrozmerného odpadu zo stojísk 22.33300 67
700 likvidácia čiernych skládok 36.29700 254

2 000 jarné a jesenné  upratovanie 51.952 000 1 039
3 200 poplatky za uloženie odpadu 39.443 200 1 262
1 300 separovaný zber 12.311 300 160
2 500 Zberový dvor 38.802 500 970
1 600 kompostovanie 76.691 600 1 227

82 000 Cyklický odvoz  KO 43.0082 000 35 261
200 dočisťovanie stojísk 25.50200 51

0 0.00  637015 Poistné 0 7
0 Mzdy - akt. prac. 0.000 7

275 05.2 Nakladanie s odpadovými vodami 275 62 22.55
155 19.35  635 Rutinná a štandardná údržba 155 30
85 32.94  635004 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky 

a náradia 
85 28

85 odplaty za čerpanie podzemných vôd 32.9485 28
70 2.86  635006 Budov,objektov alebo ich častí 70 2
70 údržba jazierok a vodných tokov 2.8670 2

120 26.67  637 Služby 120 32
120 26.67  637004 Všeobecné služby 120 32
120 rozbor vody 26.67120 32

1 635 05.4 Ochrana prírody a krajiny 3 635 139 3.82
80 31.25  633 Materiál 80 25
80 31.25  633006 Všeobecný materiál 80 25
30 zákazové značky a tabuľky 83.3330 25



Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

50 vrecká na psie exkrementy 0.0050 0
720 4.19  635 Rutinná a štandardná údržba 2 720 114
150 12.67  635004 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky 

a náradia 
150 19

150 oprava mobilných nádob TESCO 12.67150 19
570 3.70  635006 Budov,objektov alebo ich častí 2 570 95

0 oplotenie stojísk pre odpadové nádoby 0.002 000 0
70 úprava okolia potoka v Mestskom parku 0.0070 0
60 prestavba porastov stromov Hradný vrch 0.0060 0

100 fit dráha Brezový háj 0.00100 0
120 prevádzka ZOO kútika 31.67120 38
160 prevádzka Gazdovského dvora 24.38160 39
60 plochy pre voľný pohyb psov 30.0060 18

765 0.00  637 Služby 765 0
765 0.00  637004 Všeobecné služby 765 0
85 Gazdovský dvor - mobiliár, chodník 0.0085 0
30 osveta v oblasti ochrany ŽP 0.0030 0

100 real. Lesoparku Zobor (záujmové plochy) 0.00100 0
100 areál voľnočasových aktivít Kalvária 0.00100 0
450 celomestská deratizácia 0.00450 0
70 0.00  642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým 

osobám 
70 0

70 0.00  642002 Neziskovým organizáciám,ktoré poskytujú 
všeobecne prospešné služby 

70 0

20 podpora útulku zvierat 0.0020 0
50 podpora ochrany chrán. živočíchov 0.0050 0

20 624 05.6 Ochrana životného prostredia inde 
neklasifikovaná 

20 714 7 201 34.76

90 20.00  633 Materiál 90 18
90 20.00  633006 Všeobecný materiál 90 18
40 lavičky pri chodníkoch a ihriskách 45.0040 18
50 informačné tabule na ihriskách 0.0050 0

20 374 34.93  635 Rutinná a štandardná údržba 20 464 7 148
30 0.00  635002 Výpočtovej techniky 30 0
30 nákup softvéru 0.0030 0

20 344 34.98  635006 Budov,objektov alebo ich častí 20 434 7 148
20 inventarizácia pagaštanov 0.0020 0

15 509 pravidelná údržba verejnej zelene 36.4115 509 5 647
150 celomestská chemická ochrana pagaštanov 80.00150 120
60 zdravotný a udržiavací rez Mestský park 0.0060 0
75 dočisťovanie nadmerne znečistených území 29.3375 22

700 výruby a opilovanie stromov 38.86700 272
200 kosenie ruderálnych porastov 34.50200 69



Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

150 zmladzovací rez plodiacich topoľov a vŕb 77.33150 116
650 kosenie školských areálov 23.08650 150
80 úprava plôch okolia prameňov 

(Svorad,Kláštorná,Šindolka) 
0.0080 0

1 230 kvetinové záhony 42.851 230 527
20 správa lesných pozemkov v majetku mesta 0.0020 0

120 menšie parkovo upravené plochy 11.67120 14
200 údržba atypických DI 49.00200 98
360 polievanie stromov 10.00360 36
200 doplnenie  jestvujúcich DI 14.00200 28
70 monitoring hygieny pieskovísk 0.0070 0
50 údržba basketbalových košov 34.0050 17

300 opravy jestvujúcich DI 10.00300 30
200 náhradná výsadba zelene 0.00290 0
160 21.25  637 Služby 160 34
120 28.33  637004 Všeobecné služby 120 34
60 nutné výruby chorých porastov Borina, Kalvária 25.0060 15
60 likvidácia pieskovísk nevyhovujúcich bezp. normám 

 
31.6760 19

40 2.50  637011 Štúdie,expertízy,posudky 40 1
20 aktualizácia rozmiestnenia mestských lavičiek 0.0020 0
20 znalecké posudky v  odbore záhradníctvo 5.0020 1

26 250 06.4 Verejné osvetlenie 26 250 8 527 32.48
18 450 32.88  632 Energie,voda a komunikácie 18 450 6 067
18 450 32.88  632001 Energie 18 450 6 067
18 450 verejné osvetlenie-el. energia 32.8818 450 6 067
7 800 31.54  635 Rutinná a štandardná údržba 7 800 2 460
7 800 31.54  635006 Budov,objektov alebo ich častí 7 800 2 460
7 600 údržba VO 32.377 600 2 460

200 prekládka VO 0.00200 0
3 044 08.2 Kultúrne služby 3 384 151 4.46

230 0.00  632 Energie,voda a komunikácie 230 0
220 0.00  632001 Energie 220 0
220 elektr.energia-trh. mestečká 0.00220 0
10 0.00  632002 Vodné,stočné 10 0
10 Vodné,stočné - trh.mestečká 0.0010 0

170 29.41  633 Materiál 170 50
170 29.41  633006 Všeobecný materiál 170 50
120 nákup praktikáblov - Veľká tribúna 0.00120 0
50 nákup stoličiek - pred tribúnu 100.0050 50
26 15.38  634 Dopravné 26 4
26 15.38  634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov 26 4
26 prepravné-trh.mestečká 15.3826 4



 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

618 2.75  635 Rutinná a štandardná údržba 618 17
248 6.85  635004 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky 

a náradia 
248 17

8 údržba rozvodov a vodovod.zariadení 0.008 0
240 údržba rozvodov plynu, el.energie-stánky 7.08240 17
370 0.00  635006 Budov,objektov alebo ich častí 370 0
150 rutinná a štandardná údržba 0.00150 0
220 údržba verejného a slávnost. osvetlenia 0.00220 0
130 15.38  636 Nájomné za nájom 130 20
130 15.38  636001 Budov,objektov alebo ich častí 130 20
130 nájomné za skladovanie stolov 15.38130 20

1 600 3.66  637 Služby 1 640 60
1 380 3.73  637004 Všeobecné služby 1 420 53

80 čistenie verejných priestranstiev 7.5080 6
70 odvoz všetkých druhov odpadov 11.4370 8

150 zabezpeč.remeselníkov-trh.mest. 10.67150 16
1 080 všeobecné služby - trhoviská 2.131 080 23

0 Chrenovské trhy 0.0040 0
220 3.18  637005 Špeciálne služby 220 7
220 ochrana objektov techniky a materiálu 3.18220 7
270 0.00  713 Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia

 
570 0

270 0.00  713004 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky 
a náradia 

570 0

270 nákup stánkov-trh.mest. 0.00270 0
0 nákup 2 ks unimobuniek na Svätopluk. nám. 0.00300 0

41.97104 030SPOLU 247 880241 950



Plnenie  rozpočtu mesta Nitry  za I. polrok  2007                   
Výdavky 

 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

59 200 48.63oddelenie majetku 74 801 36 372OM 
21 900 01.3 Všeobecné služby 43 501 10 072 23.15
5 550 39.51  632 Energie,voda a komunikácie 5 550 2 193
4 800 36.90  632001 Energie 4 800 1 771
4 000 energie 33.404 000 1 336

800 energie - prevádzka integračného centra 54.25800 434
750 56.40  632002 Vodné,stočné 750 423
650 Vodné a stočné 48.62650 316
100 Vodné a stočné - prevádzka integračného centra 107.00100 107

5 348 25.60  635 Rutinná a štandardná údržba 5 348 1 369
600 74.83  635004 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky 

a náradia 
600 449

100 Výmena vodomerov 0.00100 0
500 prevádzkovanie vodovod. a kanal., 

elektroenerget.diel 
89.80500 449

4 748 19.38  635006 Budov,objektov alebo ich častí 4 748 920
2 000 Údržba budov 34.952 000 699
2 748 Zápočet nákladov na opravy prenajatých objektov 8.012 748 220

876 14.27  636 Nájomné za nájom 876 125
876 14.27  636001 Budov,objektov alebo ich častí 876 125
876 nájomné - budov, priestorov, objektov 14.27876 125

7 679 45.41  637 Služby 7 739 3 514
589 61.80  637004 Všeobecné služby 589 364
285 Komisionárska  zmluva 43.86285 125
165 poplatky za správu CO krytov 49.70165 82

0 Náklady spojené  s predajom bytov - Mandátna 
zmluva 

0.000 49

139 Všeobecné služby 78.42139 109
4 140 30.51  637005 Špeciálne služby 4 140 1 263

400 notárske poplatky 8.00400 32
2 113 geometrické plány 18.362 113 388
1 627 strážna služba, advokátske služby 51.871 627 844

450 20.00  637011 Štúdie,expertízy,posudky 510 102
450 Štúdie, expertízy, posudky (ZP) 22.67450 102

0 energetická agentúra 0.0060 0
500 56.00  637012 Poplatky a odvody 500 280
500 Poplatky  a odvody 56.00500 280

2 000 72.95  637015 Poistné 2 000 1 459
2 000 Poistné budov 72.952 000 1 459

0 0.00  637031 Pokuty a penále 0 46
0 pokuty 0.000 46
0 100.00  644 Transfery nefinančným subjektom a transfery 

príspevkovým organizáciám nezaradeným vo 
verejnej správe v registri vedenom Štatistickým 
úradom Slovenskej republiky 

2 007 2 007



 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

0 100.00  644002 Ostatnej právnickej osobe 2 007 2 007
0 transfer  Nitrianskej  investičnej  spoločnosti s.r.o. 100.002 007 2 007

2 287 0.00  711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív 2 287 0
2 287 0.00  711001 Pozemkov 2 287 0
2 287 Výkup pozemkov Cabajský cintorín 0.002 287 0

0 0.00  712 Nákup budov,objektov alebo ich častí 19 000 0
0 0.00  712001 Budov,objektov alebo ich častí 19 000 0
0 nákup ubytovne Hlboká ul. 0.0019 000 0

160 28.75  716 Prípravná a projektová dokumentácia 160 46
160 projektová dokumentácia 28.75160 46

0 0.00  717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 0 284
0 0.00  717001 Realizácia nových stavieb 0 67
0 Chodník zo Župného námestia - zápočet 0.000 67
0 0.00  717002 Rekonštrukcie a modernizácie 0 217
0 Rekonštrukcia budovy ŠEVT - zápočet 0.000 217
0 100.00  718 Rekonštrukcie a modernizácie strojov a zariadení 534 534
0 100.00  718004 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky 

a náradia 
534 534

0 Rekonštrukcia elektroinšt. zar. vodného zdroja 
Dražovce - RF 

100.00534 534

37 300 08.1 Rekreačné a športové služby 31 300 26 300 84.03
37 300 75.00  641 Transfery v rámci verejnej správy 20 000 15 000
37 300 75.00  641001 Príspevkovej organizácii 20 000 15 000
37 300 Prísp.org. Správa šport. a rekreač. zariad. 75.0020 000 15 000

0 100.00  721 Transfery v rámci verejnej správy 11 300 11 300
0 100.00  721001 Príspevkovej organizácii 11 300 11 300
0 SŠaRZ - kapitálový  transfer 100.0011 300 11 300

48.6336 372SPOLU 74 80159 200



Plnenie  rozpočtu mesta Nitry  za I. polrok  2007                   
Výdavky 

 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

327 181 56.95útvar školského úradu mesta 330 707 188 352ÚŠkÚ 
327 181 09.1 Predškolská výchova a základné vzdelanie 330 607 174 454 52.77

365 100.00  633 Materiál 365 365
365 100.00  633009 Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a 

kompenzačné pomôcky 
365 365

95 knihy pre prvákov 100.0095 95
270 doplnenie  knižníc škôl literárnymi dielami a 

učeb.pomôckami 
100.00270 270

145 64.83  637 Služby 145 94
145 64.83  637004 Všeobecné služby 145 94
95 Deň učiteľov 98.9595 94
50 2.ročník vedomostnej súťaže zručnosti ZŠ 0.0050 0

325 180 52.89  641 Transfery v rámci verejnej správy 328 216 173 595
13 000 45.76  641001 Príspevkovej organizácii 14 200 6 498
13 000 Príspevok ZUŠ Rosinského 45.7614 200 6 498

312 180 53.21  641006 Rozpočtovej organizácii 314 016 167 097
174 000 Školstvo  - prenesené kompetencie 54.57174 000 94 955

18 800 Zariadenia školského stravovania 49.9518 800 9 390
14 950 Školské kluby 47.7715 650 7 476
4 800 CVČ Domino 39.616 326 2 506
1 450 MŠ pri ZŠ D. Krškany 49.661 450 720

98 000 Správa materských škôl 53.2097 610 51 930
180 transfer pre ZŠ Topoľová-opatrovateľky 66.67180 120
400 100.00  642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým 

osobám 
400 400

400 dotácie pre cieľ. oblasť osveta,výchova,vzdelávanie 
 

100.00400 400

1 091 0.00  721 Transfery v rámci verejnej správy 1 481 0
0 0.00  721001 Príspevkovej organizácii 390 0
0 Kapitálový transfer pre SMŠ 0.00390 0

1 091 0.00  721002 Rozpočtovej organizácii 1 091 0
1 091 strojové a technolog. zariadenie ŠJ 0.001 091 0

0 09.5 Nedefinovateľné vzdelávanie 100 13 897 ****.**
0 0.00  632 Energie,voda a komunikácie 0 5
0 0.00  632003 Poštové a telekomunikačné služby 0 5
0 telekomunikačné poplatky - IKT 0.000 5
0 34.00  637 Služby 100 34
0 34.00  637001 Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympózi

á 
100 34

0 index ECDL - školenie IKT 34.00100 34
0 0.00  642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým 

osobám 
0 13 858

0 0.00  642002 Neziskovým organizáciám,ktoré poskytujú 
všeobecne prospešné služby 

0 10



 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

0 Fond primátora 0.000 10
0 0.00  642005 Súkromným školám 0 13 848
0 dotácia pre neštátne školy a školské zariadenia 0.000 13 848

56.95188 352SPOLU 330 707327 181



 Plnenie  rozpočtu mesta Nitry  za I. polrok  2007                   
Výdavky 

 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

3 650 0.79útvar hlavného architekta 3 650 29ÚHA 
2 300 04.4 Ťažba,výroba a výstavba 2 300 0 0.00
2 300 0.00  716 Prípravná a projektová dokumentácia 2 300 0

100 ÚPN Z Kynek - Šúdol lok.č.1-čistopis 0.00100 0
118 ÚPN Z Párovské háje - čistopis 0.00118 0
300 zmeny a doplnky ÚPN mesta Nitry 0.00300 0

1 782 ÚPN Z Párovské Lúky- koncept riešenia - UŠ v 
2.variantoch 

0.001 682 0

0 Čistopis ÚPN CMZ 0.00100 0
1 000 04.5 Doprava 1 000 0 0.00
1 000 0.00  716 Prípravná a projektová dokumentácia 1 000 0
1 000 generel dopravy - východisko pre aktual. ÚPD 0.001 000 0

350 05.6 Ochrana životného prostredia inde 
neklasifikovaná 

350 29 8.29

350 8.29  716 Prípravná a projektová dokumentácia 350 29
80 PD-menšie parkovo upravené plochy 18.7580 15
50 PD-záujmové plochy v Lesoparku Zobor 26.0050 13
80 PD-štúdia využitia územia Šibenič. vrchu pre 

rekreáciu a šport 
0.0080 0

80 PD-prestavba a rek. porastov Wilsonovo nábr. 0.0080 0
60 PD-štúdia využitia areálu skládky Katruša pre 

rekreáciu a šport 
0.0060 0

0.7929SPOLU 3 6503 650



Plnenie  rozpočtu mesta Nitry  za I. polrok  2007                   
Výdavky 

 

 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

24 000 32.16oddelenie kultúry a športu 35 855 11 531OKaŠ 
11 295 08.1 Rekreačné a športové služby 18 410 6 128 33.29

85 23.53  633 Materiál 85 20
85 23.53  633016 Reprezentačné 85 20
85 športové akcie - reprezentačné (občerstvenie, 

recepcie ..) 
23.5385 20

1 010 57.72  637 Služby 1 010 583
1 010 57.72  637004 Všeobecné služby 1 010 583

150 Šport pre všetkých (Dni športu,Týždeň olymp., CHD 
a iné 

60.00150 90

30 vyhodnotenie najúspešnejších športovcov 83.3330 25
100 Športové podujatia 4.00100 4
400  projekt "Škola otvorená športu" 85.75400 343
130 Športový deň nitrianskych škôl 0.00130 0
200 Nitrianska školská liga 60.00200 120

10 200 48.83  642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým 
osobám 

11 315 5 525

1 000 dotácie pre oblasť telesná kultúra 0.001 000 0
9 200 53.56  642002 Neziskovým organizáciám,ktoré poskytujú 

všeobecne prospešné služby 
10 315 5 525

0 Hokejový HC - zabezpeč.  činnosti mládež.  a senior.
oddielov 

39.89188 75

0 Futbal.FC - zabezpeč. činnosti mládež.a 
senior.oddielov 

40.00190 76

0 FC Janíkovce - zabezpeč.činnosti mládež. a senior. 
oddielov 

40.8249 20

0 FC Dražovce - zabezpeč.činnosti  mládež. a 
senior.oddielov 

40.0055 22

0 TJ Stavbár - zabezpeč.činnosti mládež.a senior. 
oddielov 

39.91456 182

0 Čermáň.futbal.klub-zabezpeč.činnosti mládež.a 
senior.oddielov 

34.45119 41

0 ŠK D.Krškany - zabezpeč.činnosti mládež. a 
senior.oddielov 

42.8614 6

0 FC Kynek - zabezpeč.činnosti mládež. a senior. 
oddielov 

40.9144 18

5 902 Transfer Hokejovému klubu  (zo SŠaRZ) 55.955 902 3 302
2 235 Transfer   FC Nitra (zo SŠRZ) 55.262 235 1 235

154 Transfer Futbal.klub Janíkovce (zo SŠaRZ) 50.00154 77
30 Transfer Slovanu Dražovce (zo SŠaRZ) 100.0030 30

262 Transfer  TJ AC Nitra (zo SŠaRZ) 50.00262 131
354 Transfer ČFK Čermáň (zo SŠaRZ) 50.00354 177
120 Transfer  ŠK Krškany (zo SŠaRZ) 50.00120 60
143 Transfer Slovanu Kynek  (zo SŠaRZ) 51.05143 73

0 0.00  723 Transfery nefinančným subjektom a transfery 
príspevkovým organizáciám nezaradeným vo 
verejnej správe v registri vedenom Štatistickým 
úradom Slovenskej republiky 

6 000 0



Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

0 0.00  723002 Ostatnej právnickej osobe nezaradenej v podpoložke 
723001 

6 000 0

0 Kapitálový transfer  pre Hokejový klub Nitra 0.006 000 0
12 705 08.2 Kultúrne služby 17 445 5 403 30.97

430 40.70  632 Energie,voda a komunikácie 430 175
200 72.50  632001 Energie 200 145
200 energie Synagóga 72.50200 145
50 14.00  632002 Vodné,stočné 50 7
50 vodné a stočné Synagóga 14.0050 7

180 12.78  632003 Poštové a telekomunikačné služby 180 23
180 zriadenie a prevádzka webovej stránky pre kultúru a 

šport 
12.78180 23

1 080 28.55  633 Materiál 1 086 310
200 92.50  633001 Interiérové vybavenie 200 185
200 interiérové vybavenie Synagógy 92.50200 185
180 15.56  633003 Telekomunikačná technika 180 28
180 nákup obrazovej a zvukovej techniky - Synagóga 15.56180 28
240 2.50  633006 Všeobecný materiál 240 6
90 všeobecný materiál - Synagóga 6.6790 6

150 ochranné fólie na okná - Synagóga 0.00150 0
460 19.53  633016 Reprezentačné 466 91
460 kultúrne akcie - reprezentačné 

(občerstvenie,recepcie) 
19.13460 88

0 Európske hlavné mesto  kultúry  2013 50.006 3
380 50.53  635 Rutinná a štandardná údržba 380 192
380 50.53  635006 Budov,objektov alebo ich častí 380 192
20 uskladnenie,montáž a demontáž Betlehema 0.0020 0

310 rutinná  a štandardná údržba Synagógy 61.29310 190
50 údržba prekrytých pódií 4.0050 2

7 505 28.67  637 Služby 8 939 2 563
24 6.98  637003 Propagácia,reklama a inzercia 1 118 78
24 poplatky za internet - Synagóga 0.0024 0

0 Európske hlavné mesto  kultúry  2013 7.131 094 78
6 584 33.39  637004 Všeobecné služby 6 924 2 312

0 Krištáľové krídlo 100.00200 200
170 kalendár podujatí 0.00170 0
60 Za práce na občianskych obradoch 26.6760 16

120 občianske obrady (jubilej.sobáše,uvítania, pohreby..)
 

24.17120 29

500 Divadelná Nitra 100.00500 500
200 Cithara aediculae 0.00200 0
50 ocenenia (čestné obč. ,cena mesta, cena primátora..)

 
6.0050 3

110 MDD 77.27110 85



Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

10 spomienkové slávnosti 90.0010 9
650 Musica sacra 64.00650 416
550 Nitrianske kultúrne leto 10.18550 56
170 Zbory mestu - festival speváckych zborov 0.00170 0
790 kalendárne obyčaje (Fašiangy,jarné 

zvyky,Vianoce,Silvester) 
25.57790 202

90 Kultúrne podujatia 20.00130 26
1 000 Nitra, milá Nitra (CMA, DN + Pribinove slávnosti) 

 
5.601 000 56

450 Dni českej kultúry 0.00450 0
550 Synagóga - program 32.00550 176
54 Za práce  kronikára 83.3354 45

440 Klokočinský jarmok 0.00440 0
0 Fond primátora 0.000 12

200 Agrofilm 100.00200 200
0 Všeobecné služby Synagóga  (odvoz odpadu) 0.000 7

150 Nitrianska hudobná jar 102.67150 154
100 Nitrianska hudobná jeseň 0.00100 0
100 Výchovné koncerty pre školy 11.00100 11
70 Nitrianske univerzitné dni 100.0070 70

0 Európske hlavné mesto  kultúry  2013 40.00100 40
30 0.00  637011 Štúdie,expertízy,posudky 30 0
20 štúdie, expertízy, posudky 0.0020 0
10 Revízne správy - Synagóga 0.0010 0

122 11.48  637012 Poplatky a odvody 122 14
122 Poplatky SOZA,LITA,SATRO 11.48122 14
40 27.50  637015 Poistné 40 11
40 poistné Synagóga 27.5040 11

0 0.00  637024 Vyrovnanie kurzových rozdielov 0 13
0 kalendárne obyčaje (Fašiangy,jarné 

zvyky,Vianoce,Silvester) 
0.000 13

360 16.67  637026 Odmeny a príspevky 360 60
30 Za prípravu altánku 0.0030 0

190 Odmeny  účinkuj. na  občianskych obradoch  (DVP) 
 

31.58190 60

140 prísp. na úpravu zovňajšku sobášiacich 0.00140 0
345 22.03  637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 345 76
145 Odmeny za  prevádzku zvuk. aparatúry (DVP) 4.14145 6
200 Odmeny za práce v  Synagóge (DVP) 34.50200 69

1 000 3.65  642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým 
osobám 

4 300 157

1 000 dotácie pre  rozvoj a ochranu duchovn. hodnôt 5.501 000 55
0 Európske hlavné mesto  kultúry  2013 0.001 800 0



 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

0 0.00  642001 Občianskemu združeniu,nadácii a neinvestičnému 
fondu 

0 22

0 Fond primátora 0.000 22
0 5.33  642014 Jednotlivcom 1 500 80
0 príspevok na podporu manželov pri  narodení 

dieťaťa 
5.331 500 80

0 0.00  713 Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia
 

0 142

0 0.00  713003 Telekomunikačnej techniky 0 142
0 nákup obrazovej a zvukovej techniky - Synagóga 0.000 142

300 21.67  717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 300 65
300 21.67  717002 Rekonštrukcie a modernizácie 300 65
300 rekonštrukcie    pamiatok 21.67300 65
210 0.00  719 Ostatné kapitálové výdavky 210 0
210 0.00  719002 Na nákup umeleckých diel a zbierok 210 0
210 bronz.tabule osobnostiam - pomenovanie ulíc 0.00210 0

1 800 100.00  722 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým 
osobám 

1 800 1 800

1 800 100.00  722002 Cirkvi 1 800 1 800
1 300 Nitriansky  hrad - múzeum (Biskupstvo Nitra) 100.001 300 1 300

500 dotvorenie  priestoru gotickej priekopy -vstup do 
expozície  Biskupstvo Nitra 

100.00500 500

32.1611 531SPOLU 35 85524 000



Plnenie  rozpočtu mesta Nitry  za I. polrok  2007                   
Výdavky 

 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

33 000 46.64útvar sociálneho úradu 35 950 16 767ÚSÚ 
500 07.4 Verejné zdravotné služby 500 135 27.00
500 27.00  637 Služby 500 135
500 27.00  637004 Všeobecné služby 500 135
400 Zdravé mesto 33.75400 135
100 Na problémy nie ste sami-tlač brožúrky 0.00100 0

3 895 10.1 Choroba,invalidita a tažké zdravotné postihnutie 
 

3 895 1 948 50.01

3 895 50.01  642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým 
osobám 

3 895 1 948

2 340 50.00  642001 Občianskemu združeniu,nadácii a neinvestičnému 
fondu 

2 340 1 170

1 190 ADOS - opatrovateľská služba 50.001 190 595
820 EFFETA - opatrovateľská služba 50.00820 410
330 Transfer  o.z.  SOCIA - DSS pre  ŤZP deti a mládež 

 
50.00330 165

1 555 50.03  642007 Cirkvám,náboženským spoločnostiam a cirkevnej 
charite 

1 555 778

1 190 Diecézna charita - opatrovateľská služba 50.001 190 595
365 Slovenská katolícka diakona - opatrov. služba 50.14365 183

27 000 10.2 Staroba 29 500 13 278 45.01
25 000 49.28  641 Transfery v rámci verejnej správy 24 350 12 000
25 000 49.28  641001 Príspevkovej organizácii 24 350 12 000
25 000 Prísp.org. Správa zariad.sociál.služieb 49.2824 350 12 000
2 000 13.96  642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým 

osobám 
4 500 628

2 000 13.96  642014 Jednotlivcom 4 500 628
2 000 príspevok na stravu dôchodcom 30.902 000 618

0 jednoraz.príspevok občanom mesta po priznaní 
nároku na starob.dôchodok 

0.402 500 10

0 100.00  721 Transfery v rámci verejnej správy 650 650
0 100.00  721001 Príspevkovej organizácii 650 650
0 Kapitálový tansfer pre prísp.org. SZSS 100.00650 650

900 10.4 Rodina a deti 900 391 43.44
0 0.00  637 Služby 0 335
0 0.00  637006 Náhrady 0 335
0 Náhrady - rodinné prídavky z UPSVaR 0.000 335

900 6.33  642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým 
osobám 

900 57

900 6.33  642026 Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke 900 57
350 dávka pre rodiny s deťmi 16.00350 56
50 kompenzácia nákladov vecnej JDHN 0.0050 0

480 úprava a obnova rodinných pomerov dieťaťa 0.00480 0
20 doprava rodičov do DD 0.0020 0



 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

250 10.5 Nezamestnanosť 250 74 29.60
250 29.60  642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým 

osobám 
250 74

250 29.60  642026 Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke 250 74
150 jednorazová dávka pre jednotlivcov 32.00150 48
100 Príspevok na riešenie zreteľahodných situácií 26.00100 26
455 10.7 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej 

núdzi 
905 941 103.98

43 153.49  634 Dopravné 43 66
0 0.00  634002 Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené 0 35
0 oprava sociálneho taxíka 0.000 35

43 72.09  634003 Poistenie 43 31
43 zákonné a havarijné  poistné - soc.taxík 72.0943 31
12 75.00  636 Nájomné za nájom 12 9
12 75.00  636004 Dopravných prostriedkov 12 9
12 nájomné sociálny taxík 75.0012 9

400 103.75  642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým 
osobám 

400 415

400 53.25  642001 Občianskemu združeniu,nadácii a neinvestičnému 
fondu 

400 213

400 dotácie pre oblasť sociálna pomoc,ochrana a 
podpora zdravia 

0.000 0

0 dotácie pre sociálnu oblasť 55.00200 110
0 dotácia pre oblasť ochrana a podpora 

zdravia,pomoc zdrav.postihnutým ľuďom 
51.50200 103

0 0.00  642026 Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke 0 202
0 osobitný príjemca ÚPSaV 0.000 106
0 dávky v hmotnej núdzi 0.000 96
0 100.00  714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov 450 450
0 100.00  714001 Osobných automobilov 450 450
0 nákup sociálneho taxíka 100.00450 450

46.6416 767SPOLU 35 95033 000



 Plnenie  rozpočtu mesta Nitry  za I. polrok  2007                   
Výdavky 

 

 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

10 430 0.28PROJEKTY pre regionálny rozvoj 10 370 29PROJ 
0 03.4 Väzenstvo 0 9 0.00
0 0.00  637 Služby 0 9
0 0.00  637024 Vyrovnanie kurzových rozdielov 0 9
0 Vratka dotácie na školenie väzňov - por.f.disc. 0.000 9

10 430 06.2 Rozvoj obcí 10 370 20 0.19
0 100.00  637 Služby 20 20
0 100.00  637004 Všeobecné služby 20 20
0 Podklad k spolufinanc. projektov - Obnova sídl. 

Párovce 
100.0020 20

10 430 0.00  717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 10 350 0
10 430 0.00  717001 Realizácia nových stavieb 10 350 0
5 000 Spolufinancovanie projektov 0.004 940 0
5 430 spolufinancovanie projektov-Presun do r.2007 0.005 410 0

0.2829SPOLU 10 37010 430



Plnenie bežného  rozpočtu mesta Nitry  za I. polrok  2007           
Výdavky 

 

 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

873 964Bežné výdavky 875 308 427 506600 48.84
71 433 37.00Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné 

osobné vyrovnania 
71 117 26 312610 

55 097 36.88Tarifný plat, osobný plat, základný plat, 
funkčný plat, hodnostný plat, plat, 
vrátane ich náhrad 

54 781 20 204611 

15 350 39.38Príplatky 15 350 6 045612 
8 37.50Náhrada za pracovnú,služobnú 

pohotovosť a náhrada,odmena za 
pohotovosť 

8 3613 

61 100.00Odmeny 61 61614 
26 041 36.62Poistné a príspevok do poisťovní 25 931 9 497620 
5 863 28.42Poistné do Všeobecnej zdravotnej 

poisťovne 
5 753 1 635621 

160 47.50Poistné do Spoločnej zdravotnej 
poisťovne 

160 76622 

2 190 41.46Poistné do ostatných zdravotných 
poisťovní 

2 190 908623 

16 690 38.80Poistné do Sociálnej poisťovne 16 690 6 476625 
795 50.69Príspevok do doplnkových dôchodkových

poisťovní 
795 403627 

22 0.00Poistné na osobitné účty 22 0628 
260 810 38.94Tovary a služby 268 272 104 474630 

505 23.37Cestovné náhrady 505 118631 
38 219 36.51Energie,voda a komunikácie 38 246 13 964632 
9 501 38.15Materiál 9 590 3 659633 
3 088 31.83Dopravné 3 088 983634 

68 247 36.50Rutinná a štandardná údržba 73 336 26 768635 
1 780 31.18Nájomné za nájom 1 780 555636 

139 470 41.23Služby 141 727 58 427637 
500 680 55.43Bežné transfery 494 988 274 374640 
438 480 53.45Transfery v rámci verejnej správy 423 566 226 413641 
20 200 91.02Transfery jednotlivcom a neziskovým 

právnickým osobám 
27 415 24 954642 

42 000 52.28Transfery nefinančným subjektom a 
transfery príspevkovým organizáciám 
nezaradeným vo verejnej správe v 
registri vedenom Štatistickým úradom 
Slovenskej republiky 

44 007 23 007644 



 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

15 000 85.66Splácanie úrokov a ostatné platby 
súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou 
finančnou výpomocou a finančným 
prenájmom 

15 000 12 849650 

15 000 85.51Splácanie úrokov v tuzemsku 15 000 12 827651 
0 0.00Ostatné platby súvisiace s úverom, 

pôžičkou, návratnou finančnou 
výpomocou a finančným prenájmom 

0 22653 

48.84427 506SPOLU 875 308873 964



Plnenie  rozpočtu mesta Nitry  za I. polrok  2007                   
Výdavky 

 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

6 670 19.22oddelenie cest.ruchu a propagácie-NISYS
 

7 670 1 474OCRaP 

6 670 04.7 Iné odvetvia 7 670 1 474 19.22
140 14.29  631 Cestovné náhrady 140 20
40 25.00  631001 Tuzemské 40 10
40 cestovné výdavky - domáce cesty 25.0040 10

100 10.00  631002 Zahraničné 100 10
100 cest. výdavky - zahraničné cesty 10.00100 10
845 22.60  632 Energie,voda a komunikácie 845 191
250 28.00  632001 Energie 250 70
250 energie NISYS 28.00250 70
60 0.00  632002 Vodné,stočné 60 0
60 vodné, stočné  NISYS 0.0060 0

535 22.62  632003 Poštové a telekomunikačné služby 535 121
25 mesačník Nitra 16.0025 4

510 Poštovné,telekomunikačné služby, Internet 22.94510 117
558 20.79  633 Materiál 558 116
120 0.00  633001 Interiérové vybavenie 120 0
120 Interiérové vybavenie NISYS 0.00120 0
268 33.21  633006 Všeobecný materiál 268 89
43 mesačník Nitra 65.1243 28

225 všeobecný materiál - NISYS 27.11225 61
50 12.00  633009 Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a 

kompenzačné pomôcky 
50 6

50 Knihy,noviny,časopisy NISYS 12.0050 6
70 0.00  633013 Softvér a licencie 70 0
70 Software 0.0070 0
50 42.00  633016 Reprezentačné 50 21
50 reprezentačné NISYS 42.0050 21

450 18.00  635 Rutinná a štandardná údržba 450 81
310 11.94  635002 Výpočtovej techniky 310 37
310 údržba výpočtovej techniky NISYS 11.94310 37
90 48.89  635004 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky 

a náradia 
90 44

90 prev.strojov,prístrojov,zariad. NISYS 48.8990 44
50 2.00  635006 Budov,objektov alebo ich častí 50 1
50 budov,objektov  priestorov NISYS 2.0050 1

4 667 18.70  637 Služby 5 667 1 060
70 27.14  637001 Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympózi

á 
70 19

70 školenie, konferencie, sympóziá NISYS 27.1470 19
2 372 11.74  637003 Propagácia,reklama a inzercia 3 372 396
2 372 Propagácia NISYS 16.692 372 396



 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

0 Mestské noviny - príloha ECHA 0.001 000 0
480 49.79  637004 Všeobecné služby 480 239

0 Oddelenie NISYS 0.000 22
480 mesačník Nitra 45.21480 217
20 10.00  637012 Poplatky a odvody 20 2
20 Poplatky,odvody NISYS 10.0020 2
25 28.00  637026 Odmeny a príspevky 25 7
25 mesačník Nitra 28.0025 7

370 36.76  637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 370 136
370 ext.sprievodcovia,výlep NISYS 36.76370 136

1 330 19.55  637200 Ostatné 1 330 260
1 330  zahraničné vzťahy NISYS 19.551 330 260

10 50.00  642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým 
osobám 

10 5

10 50.00  642006 Na členské príspevky 10 5
10 na členské príspevky NISYS 50.0010 5

19.221 474SPOLU 7 6706 670



 Plnenie  rozpočtu mesta Nitry  za I. polrok  2007                   
Výdavky 

  

 

 

 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 
(V tis. Sk) 

67 000 50.10Splátky úverov a úrokov 67 000 33 568SÚaÚ 
67 000 01.7 Transakcie verejného dlhu 67 000 33 568 50.10
15 000 85.51  651 Splácanie úrokov v tuzemsku 15 000 12 827
15 000 85.51  651002 Banke a pobočke zahraničnej banky 15 000 12 827

0 splátka úrokov z úveru ŠFRB 0.000 2 167
15 000 splátka úrokov z úverov 71.0715 000 10 660

0 0.00  653 Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, 
návratnou finančnou výpomocou a finančným 
prenájmom 

0 22

0 0.00  653001 Manipulačné poplatky 0 22
0 manipulačné poplatky 0.000 22

52 000 39.84  821 Splácanie tuzemskej istiny 52 000 20 719
52 000 39.84  821005 Z bankových úverov dlhodobých 52 000 20 719
52 000 splátky domácej istiny z bankových úverov 

dlhodobých 
35.7952 000 18 612

0 splátka úveru ŠFRB 0.000 2 107

50.1033 568SPOLU 67 00067 000



 Plnenie  rozpočtu mesta Nitry  za I. polrok  2007                   
Výdavky 

 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

0 190.04Čistenie odpadových vôd 2 461 4 677ČOV 
0 05.2 Nakladanie s odpadovými vodami 2 461 4 677 190.04
0 190.04  717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 2 461 4 677
0 190.04  717002 Rekonštrukcie a modernizácie 2 461 4 677
0 Rozšírenie ČOV - príspevok ISPA 0.000 1 942
0 Rozšírenie ČOV- 25 % z ceny diela-  vlastné 

prostriedky 
144.31686 990

0 Rozšírenie ČOV - príspevok ŠR 0.000 971
0 Rozšírenie ČOV - DPH 100.00775 775
0 rekonštrukcia  ČOV Krškany 0.001 000 0

190.044 677SPOLU 2 4610



Plnenie  rozpočtu mesta Nitry  za I. polrok  2007                   
Výdavky 

 

 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

40 164 35.26Mestská polícia 40 489 14 275MsP 
40 164 03.1 Policajné služby 40 489 14 275 35.26
21 916 35.53  610 Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné 

vyrovnania 
21 916 7 787

13 691 35.02  611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný 
plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad 

13 691 4 794

13 691 mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné 
osob.vyrovnania MsP 

35.0213 691 4 794

8 200 36.18  612 Príplatky 8 200 2 967
8 200 mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné 

osob.vyrovnania MsP 
36.188 200 2 967

25 100.00  614 Odmeny 25 25
25 mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné 

osob.vyrovnania MsP 
100.0025 25

8 098 35.17  620 Poistné a príspevok do poisťovní 8 098 2 848
2 898 26.98  621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 2 898 782
2 898 výdavky na soc. poistenie MsP 26.982 898 782
5 050 38.26  625 Poistné do Sociálnej poisťovne 5 050 1 932

250 41.60  625001 Na nemocenské poistenie 250 104
250 Poistné  do poisťovní  MsP 41.60250 104

2 800 38.93  625002 Na starobné poistenie 2 800 1 090
2 800 Poistné  do poisťovní  MsP 38.932 800 1 090

240 25.83  625003 Na úrazové poistenie 240 62
240 Poistné  do poisťovní  MsP 25.83240 62
550 41.82  625004 Na invalidné poistenie 550 230
550 Poistné  do poisťovní  MsP 41.82550 230
250 30.80  625005 Na poistenie v nezamestnanosti 250 77
250 Poistné  do poisťovní  MsP 30.80250 77
960 38.44  625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity 960 369
960 Poistné  do poisťovní  MsP 38.44960 369
150 89.33  627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní 

 
150 134

150 Poistné  do poisťovní  MsP 89.33150 134
6 045 54.40  630 Tovary a služby 6 070 3 302

50 42.00  631 Cestovné náhrady 50 21
50 42.00  631001 Tuzemské 50 21
50 Tuzemské cestovné náhrady Mest.polícia 42.0050 21

859 50.45  632 Energie,voda a komunikácie 884 446
525 62.29  632001 Energie 525 327
525 energie Mestská polícia 62.29525 327
92 31.52  632002 Vodné,stočné 92 29
92 vodné a stočné Mestská polícia 31.5292 29

242 33.33  632003 Poštové a telekomunikačné služby 267 89
242 Poštovné a telekomunikačné služby Mestská polícia 

 
33.33267 89



Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

1 279 11.57  633 Materiál 1 279 148
10 10.00  633001 Interiérové vybavenie 10 1
10 Interiérové vybavenie Mestská polícia 10.0010 1
56 5.36  633002 Výpočtová technika 56 3
56 Výpočtová technika Mestská polícia 5.3656 3
32 0.00  633003 Telekomunikačná technika 32 0
32 telekomunikačná technika Mestská polícia 0.0032 0
25 0.00  633004 Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a 

náradie 
25 0

25 Prevádzkové stroje,prístroje a náradie 0.0025 0
377 24.14  633006 Všeobecný materiál 377 91
377 Všeobecný materiál  Mestská polícia 24.14377 91
158 2.53  633007 Špeciálny materiál 158 4
158 Špeciálny výzbrojný materiál Mest.polícia 2.53158 4
60 25.00  633009 Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a 

kompenzačné pomôcky 
60 15

60 Knihy, časopisy, noviny Mestská polícia 25.0060 15
530 5.09  633010 Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky 530 27
530 rovnošaty Mestská polícia 5.09530 27

6 0.00  633013 Softvér a licencie 6 0
6 nehmotný matjetok - softvér a licencie 0.006 0

25 28.00  633016 Reprezentačné 25 7
25 Reprezentačné Mestská polícia 28.0025 7

1 064 33.83  634 Dopravné 1 064 360
668 33.08  634001 Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny 668 221
668 Palivo,mazivá,oleje,špec.kvapaliny Mest.polícia 33.08668 221
255 48.24  634002 Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené 255 123
255 Servis,údržba,opravy..Mestská polícia 48.24255 123
137 10.22  634003 Poistenie 137 14
137 Poistenie Mestská polícia 10.22137 14

1 0.00  634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov 1 0
1 prepravné Mestská polícia 0.001 0
3 33.33  634005 Karty,známky,poplatky 3 1
3  Karty,známky,poplatky Mestská polícia 33.333 1

474 10.13  635 Rutinná a štandardná údržba 474 48
10 0.00  635001 Interiérového vybavenia 10 0
10 údržba interiérového vybavenia Mestská polícia 0.0010 0
47 10.64  635002 Výpočtovej techniky 47 5
47  údržba výpočtovej techniky Mest.polícia 10.6447 5
40 0.00  635003 Telekomunikačnej techniky 40 0
40 údržba telekomunikačnej techniky Mestská polícia 0.0040 0
78 5.13  635004 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky 

a náradia 
78 4



Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

78   údržba prev.strojov.prístrojov.zariad.,techniky MsP
 

5.1378 4

259 14.67  635005 Špeciálnych strojov,prístrojov,zariadení,techniky a 
náradia 

259 38

259 údržba špec.strojov,prístrojov, zariad., MsP 14.67259 38
30 0.00  635006 Budov,objektov alebo ich častí 30 0
30 údržba budov,objektov alebo ich častí MsP 0.0030 0
10 0.00  635007 Pracovných odevov,obuvi a pracovných pomôcok 10 0
10 údržba výstroje MsP 0.0010 0
62 3.23  636 Nájomné za nájom 62 2
62 3.23  636001 Budov,objektov alebo ich častí 62 2
62 nájomné za prenájom budov,objektov... MsP 3.2362 2

2 257 100.93  637 Služby 2 257 2 278
80 1.25  637001 Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympózi

á 
80 1

80 Školenia,kurzy,semináre,porady MsP 1.2580 1
125 34.40  637002 Konkurzy a súťaže 125 43
125 Konkurzy a súťaže MsP 34.40125 43
40 5.00  637003 Propagácia,reklama a inzercia 40 2
40 prevencia kriminality MsP 5.0040 2

174 16.67  637004 Všeobecné služby 174 29
174 Všeobecné služby MsP 16.67174 29
242 48.35  637006 Náhrady 242 117
242 Náhrady MsP 48.35242 117
28 21.43  637012 Poplatky a odvody 28 6
28 Poplatky a odvody MsP 21.4328 6

209 54.07  637013 Naturálne mzdy 209 113
209 Naturálne mzdy MsP 54.07209 113
884 48.98  637014 Stravovanie 884 433
884 Stravovanie MsP 48.98884 433
124 0.00  637015 Poistné 124 0
124 Poistné MsP 0.00124 0
296 50.00  637016 Prídel do sociálneho fondu 296 148
296 Prídel so sociálneho fondu MsP 50.00296 148

6 16.67  637023 Kolkové známky 6 1
6 Kolkové známky MsP 16.676 1

49 8.16  637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 49 4
49 Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru MsP 8.1649 4

0 0.00  637030 Preddavky 0 1 379
5 1880.00  640 Bežné transfery 5 94
5 1880.00  642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým 

osobám 
5 94

5 100.00  642006 Na členské príspevky 5 5
5 Na členské príspevky  MsP 100.005 5



 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

0 0.00  642015 Na nemocenské dávky 0 89
4 100 5.57  710 Obstarávanie kapitálových aktív 4 400 245
3 200 7.00  713 Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia

 
3 500 245

150 98.00  713002 Výpočtovej techniky 150 147
150 nákup výpočtovej techniky MsP 98.00150 147

3 050 3.21  713003 Telekomunikačnej techniky 3 050 98
3 000 nákup kamerového systému MsP 3.273 000 98

50 nákup dataprojektoru 0.0050 0
0 0.00  713005 Špeciálnych strojov,prístrojov,zariadení,techniky a 

náradia 
300 0

0 nákup zariadenia na monitorovanie vozidiel MP 0.00300 0
800 0.00  714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov 800 0
800 0.00  714001 Osobných automobilov 800 0
800 nákup osobných automobilov MsP 0.00800 0
100 0.00  717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 100 0
100 0.00  717002 Rekonštrukcie a modernizácie 100 0
100 rekonštrukcia operačného pracoviska 0.00100 0

35.2614 275SPOLU 40 48940 164



 

M E S T S K Ý       Ú R A D      V     N I T R E   
 
 
 
 
                                                                                    Nitra 7.8.2007 
 
                                                                                    Číslo materiálu: 263/07   
 
Mestskému zastupiteľstvu  
v Nitre 
 
 
K bodu: Návrh Pravidiel zostavovania rozpočtu  na rok 2008 
 
 
 
Predkladá:                                         Návrh na uznesenie: 
Mgr.Ľubomír Martinka 
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Prizvať: 
- 
 
 
 
 
                                                            ......................................................... 
                                                                        podpis predkladateľa 
 
 
 
 
 



Návrh Pravidiel zostavovania rozpočtu mesta na rok 2008 
 
  Rozpočet  mesta Nitry na rok 2008 /ďalej iba „rozpočet“/ sa zostavuje v zmysle príslušných 
právnych predpisov (zákon č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a znení neskorších predpisov, 
zákon č.583/04 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy)  a   rozpočtových pravidiel 
mesta Nitry. 
Rozpočet mesta sa v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
zostavuje okrem roku 2008 aj na nasledujúce rozpočtové roky t.j. na roky 2009, 2010. 
Viacročný rozpočet vyjadruje zámery rozvoja územia mesta a potrieb obyvateľstva. 
Viacročný rozpočet mesta  sa zostavuje v členení podľa rozpočtovej klasifikácie vydanej  
Ministerstvom  financií SR.  Príjmy a výdavky  rozpočtov na roky 2009, 2010  nie sú  
záväzné. 
Viacročný rozpočet mesta sa vnútorne člení na: 
a/         bežné príjmy a bežné výdavky (t.j. bežný rozpočet), 
b/         kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (t.j. kapitálový rozpočet), 
c/         finančné operácie. 
Pred schválením bude návrh viacročného rozpočtu mesta predložený na verejnú diskusiu a to 
formou zverejnenia na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta. 
Zostavovanie rozpočtu  sa riadi metodickým postupom  a časovým rozvrhom prípravy 
rozpočtu. 
 
Metodický postup a časový rozvrh prípravy rozpočtu mesta 
 
1.         Spracovanie východísk rozpočtu  a ich prerokovanie v Komisii pre financovanie a 
rozpočet. Východiskami rozpočtu sú návrh príjmovej časti rozpočtu a stanovenie 
vyrovnanosti rozpočtu  resp. výšky prebytku rozpočtu.  

T:     august 2007      
               Z:    vedúca  ekonomického oddelenia 
                      Komisia pre financovanie a rozpočet  

 
2.    Spracovanie nevyhnutných požiadaviek rozpočtu odbornými útvarmi MsÚ, Mestskej 
polície a organizáciami zriadených mestom  s rozdelením na bežné a kapitálové výdavky a 
predloženie týchto  požiadaviek  na  ekonomické oddelenie.  
 
               T:     31. 8.  2007 
               Z:     vedúci odborných útvarov MsÚ, náčelník MP, riaditelia organizácií 
Za nevyhnutné požiadavky sa na účely týchto pravidiel  považujú výdavky vyplývajúce zo 
všeobecných záväzných predpisov a z uzatvorených zmlúv.   
         
3.         Príjmovú časť rozpočtu a predložené požiadavky podľa bodu 2/ spolu s navrhnutými 
limitmi výdavkov na jednotlivé rozpočtové kapitoly predloží prednosta MsÚ po prerokovaní 
v  komisii pre financovanie a rozpočet a  v  mestskej rade  do mestského zastupiteľstva na 
odsúhlasenie.  
              T:   Komisia pre F a R        13. 9. 2007           
                    Mestská rada               24. 9. 2007   
                    Mestské zastupiteľstvo 11. 10. 2007 
              Z:       prednosta MsÚ 
 
 



4.    Iné požiadavky ako nevyhnutné predložia správcovia rozpočtových kapitol, organizácie 
zriadené mestom a VMČ na ekonomické oddelenie spolu s usporiadaním podľa priorít 
a  finančným vyčíslením. Všetky požiadavky musia byť prerokované v odborných komisiách 
MZ, ktoré k návrhom doložia svoje odborné stanoviská. 
               T:      30. 9. 2007 
               Z:      správcovia rozpočtových kapitol, riaditelia organizácií, 
                        predsedovia VMČ a komisií MZ 
 
5.         Na základe navrhnutých limitov podľa bodu 3/ správcovia rozpočtových kapitol a 
organizácie zriadené mestom spracujú návrh rozpočtu do výšky limitu  a prerokujú ho v 
odborných komisiách MZ.  Výdavky zahrnuté do limitu musia  spĺňať nasledovné 
predpoklady: 
a/  nevyhnutné výdavky podľa bodu 2/ 
b/  výdavky vyplývajúce z koncepcie rozvoja mesta. 
 
Ostatné požiadavky nad rámec limitu budú v návrhu rozpočtu uvedené „pod čiarou“. Každá 
investičná akcia zaradená do návrhu rozpočtu, okrem investičných akcií do 500 tis. Sk, musí 
byť doplnená o aktuálne údaje o stave pripravenosti (majetko-právne vysporiadanie, 
projektová dokumentácia, územné rozhodnutie, stavebné povolenie alebo ohlásenie stavby). 
Pri investičných akciách do 500 tis.Sk je potrebný údaj iba o majetko-právnom vysporiadaní. 
To isté platí aj pre výdavky Fondu rozvoja bývania. V návrhu rozpočtu nebudú zverejnené 
finančné čiastky k jednotlivým investičným akciám. Takto spracovaný  návrh rozpočtu  
predložia správcovia rozpočtových kapitol  a riaditelia organizácií na ekonomické oddelenie. 
              T:         31. 10. 2007  
              Z:         správcovia rozpočtových kapitol  

   riaditelia organizácií 
 
6.    Na základe podkladových materiálov podľa bodu 5/ ekonomické oddelenie spracuje 
súhrnný návrh rozpočtu na rok 2008 v členení podľa rozpočtovej klasifikácie a v programovej 
štruktúre. Návrhy rozpočtov na roky 2009, 2010 spracuje iba v členení podľa rozpočtovej 
klasifikácie.  
              T:         10. 11. 2007 
              Z:         vedúca ekonomického oddelenia             
 
7.   Predloženie  a prerokovanie  návrhu  rozpočtu mesta v členení podľa rozpočtovej 
klasifikácie  v Komisii pre financovanie a rozpočet  . 
              T:          15. 11. 2007 
              Z:          vedúca ekonomického oddelenia 

   Komisia pre financovanie a rozpočet  
 
8.   Predloženie a prerokovanie návrhu rozpočtu mesta  spracovaného podľa bodu 6/ 
v mestskej rade a v mestskom zastupiteľstve 
               T:    MR     27. 11. 2007 
                      MZ     13. 12. 2007 
               Z:    prednosta MsÚ 
 
Práce na príprave rozpočtu koordinuje prednosta mestského úradu. 
 
             
Stanovisko Komisie pre financovanie a rozpočet  



  
Komisia pre financovanie a rozpočet pri MZ v Nitre na svojom zasadnutí dňa 28.6.2007 
prerokovala „Návrh Pravidiel zostavovania rozpočtu mesta na rok 2008“ 
a odporučila MZ schváliť Pravidlá zostavovania rozpočtu na rok 2008 podľa predloženého 
návrhu vrátane nasledovnej zmeny: 
- vypustiť z bodu 5. nasledujúcu vetu: „ V návrhu rozpočtu nebudú zverejnené finančné 
čiastky k jednotlivým investičným akciám.“   
 
 
Stanovisko Mestskej rady 
 
Mestská rada na svojom zasadnutí dňa 7.8.2007 prerokovala „Návrh Pravidiel zostavovania 
rozpočtu mesta na rok 2008“ 
a odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť Pravidlá zostavovania rozpočtu na 
rok 2008 podľa predloženého návrhu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



M e s t s k ý    ú r a d     v    N i t r e 
 
 
 
         
        V Nitre, dňa : 22.8.2007 
         
 
        Číslo materiálu : 293/07 – a  
 
 
Mestskému zastupiteľstvu 
v N i t r e 
 
 
 
K bodu :  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry  

( ZAPA beton SK s.r.o., Vajnorská 142, Bratislava ) 
 
 
 
 

Predkladá :       Návrh na uznesenie : 
 
Jozef Dvonč        Na osobitnej strane 
primátor Mesta Nitry 
 
 
 
Spracovala : 
 
JUDr. Darina Gullar 
právnik 
 
 
Napísala : 
 
JUDr. Darina Gullar 
právnik 
 
 
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  
(  ZAPA beton SK s.r.o., Vajnorská 142, Bratislava ) 
 
 
s c h v a ľ u j e 
 
odpredaj časti pozemku parc. registra „E“ č. 1339/2 – orná pôda o výmere  cca 18000 m2, 
kat.úz. Dražovce, vo vlastníctve Mesta Nitry, s tým, že do právoplatnosti stavebného 
povolenia bude pozemok v nájme za cenu 3,50,- Sk/m2/rok, zároveň bude uzatvorená zmluva 
o budúcej kúpnej zmluve, po právoplatnosti stavebného povolenia bude uzatvorená kúpna 
zmluva, za cenu 400,- Sk/m2 bez DPH pre spoločnosť ZAPA beton SK s.r.o., Vajnorská 142, 
Bratislava, pričom kupujúci bude musieť strpieť vecné bremená na uložené inžinierske siete, 
dá vyhotoviť nový geometrický plán na vyčlenenie uložených inžinierskych sietí s ich 
ochrannými pásmami, ktorým sa súčasne určí presná výmera odpredávaného pozemku. 
 
 
u k l a d á 
 
vedúcemu oddelenia majetku 
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy a zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, podľa 
schvaľovacej časti uznesenia 
 
 
 
        T : 30.9.2007 
        K : MR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
( ZAPA beton SK s.r.o., Vajnorská 142, Bratislava ) 

 
 

V súlade s ustanovením § 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov a Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitry č. 1/2006 o hospodárení 
s majetkom Mesta Nitry, predkladáme návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve 
Mesta Nitry na základe žiadosti : 
ZAPA beton SK s.r.o., Vajnorská 142, Bratislava 
Spoločnosť ZAPA beton SK s.r.o., Vajnorská 142, Bratislava v právnom zastúpení Mgr. 
Mareka Kováča, advokáta, na základe Zmluvy o sprostredkovaní s Nitrianskou investičnou, 
s.r.o., požiadala Mesto Nitra o odkúpenie časti pozemku parc. registra „E“ č. 1339/2 – orná 
pôda o výmere cca18000 m2, v podiele 1/1 , zapísaného na LV č. 1699, kat.úz. Dražovce, 
ktorého vlastníkom je Mesto Nitra v celosti, za účelom umiestnenia prevádzky na výrobu 
transport betónu. Najvyššia ponúkaná cena spoločnosťou ZAPA beton SK s.r.o. je 400,- 
Sk/m2 a takto bola aj navrhnutá v pôvodnom materiály, ktorý bol predložený na zasadnutie 
mestského zastupiteľstva, konaného dňa 21.6.2007.  
Spoločnosť ZAPA beton SK s.r.o., Vajnorská 142, Bratislava je dcérskou spoločnosťou 
jedného z troch najväčších producentov transportbetónu v Českej republike. Bola založená 
v roku 2001 a do konca roka 2002 spoločnosť prevádzkovala celkom 13 betonární. Koncom 
roku 2005 bola Spoločnosť prijatá za člena Slovenskej asociácie výrobcov transportbetónu. 
Spoločnosť sa člení na správu v Bratislave a jednotlivé výrobné strediská po celom území 
Slovenska, nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí. 
MsÚ v Nitre – Útvar hlavného architekta, referát urbanizmu a architektúry vo svojom 
stanovisku uviedol, že predmetný pozemok sa nachádza v lokalite funkčne určenej pre 
priemyselnú výrobu – Priemyselný park Sever, pričom okrajom predmetnej parcely 
prechádza: 

- vzdušné vedenie 22 kV VN napätia – západný okraj pozemku 
- diaľkové potrubie vodáreň Lupka a vodáreň Skrušovce DN 600 – severojužný smer, 

pozdĺž Dobrotky 
- vodovod ACZ DN 400 – severojužný smer, pozdĺž Dobrotky 
- optický kábel Orange – severojužný smer, pozdĺž Dobrotky 
- SO 503.3 Trafostanica TS2 – južný cíp pozemku 

Dostavba predmetného pozemku je podmienená dodržaním ochranných pásiem existujúcej 
technickej infraštruktúry a 6 m ochranného pásma potoka Dobrotka, resp. možnosť zapísania 
vecného bremena na túto technickú infraštrukrúru. 
VMČ č. 6 – Zobor, Drážovce – stanovisko VMČ bude predložené priamo na zasadnutie 
mestského zastupiteľstva, z dôvodu, že zasadá až dnes ( 22.8.07 ) popoludní. 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre podnikateľskú činnosť a správu majetku – na 
svojom zasadnutí opakovane prerokovala predloženú žiadosť, doplnenú spoločnosťou ZAPA 
beton Sk s.r.o., Bratislava o dopad technológie prevádzky pre výrobu transport betónu na 
predmetný pozemok, životné prostredie a okolité prevádzky a odporučila odpredaj časti 
pozemku parc.“E“ č. 1339/2 o výmere cca 18000 m2, kat.úz. Dražovce, presnú výmeru určí 
geometrický plán, za cenu 1 000,- Sk/m2. 
Mestský úrad v Nitre nemá námietky so zámerom využitia, požaduje dodržať ochranné pásma 
existujúcej technickej infraštruktúry a 6 m ochranné pásmo potoka Dobrotka, resp. možnosť 
zapísania vecného bremena na túto technickú infraštruktúru.   
 



Na rokovanie mestského zastupiteľstva predkladáme predmetný návrh na nakladanie 
s nehnuteľnosťou vo  vlastníctve Mesta Nitry (ZAPA beton SK s.r.o., Vajnorská 142, 
Bratislava ) a odporúčame 
 
s c h v á l i ť 
 
odpredaj časti pozemku parc. registra „E“ č. 1339/2 – orná pôda o výmere  cca 18000 m2, 
kat.úz. Dražovce, vo vlastníctve Mesta Nitry, s tým, že do právoplatnosti stavebného 
povolenia bude pozemok v nájme za cenu 3,50,- Sk/m2/rok, zároveň bude uzatvorená zmluva 
o budúcej kúpnej zmluve, po právoplatnosti stavebného povolenia bude následne uzatvorená 
kúpna zmluva, za cenu 400,- Sk/m2 bez DPH pre spoločnosť ZAPA beton SK s.r.o., 
Vajnorská 142, Bratislava, pričom kupujúci bude musieť strpieť vecné bremená na uložené 
inžinierske siete, dá vyhotoviť nový geometrický plán na vyčlenenie uložených inžinierskych 
sietí s ich ochrannými pásmami, ktorým sa súčasne určí presná výmera odpredávaného 
pozemku. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



M e s t s k ý    ú r a d     v     N i t r e 
 
         V Nitre 20.08.2007  
         Číslo materiálu: 385/07 
Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre 
 
 
K bodu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta Nitry (Odpredaj  

  nehnuteľností Dom opatrovateľskej služby súp. č. 1495 na parc. č. 2215 a     
  pozemku parc. č. 2215 na Hollého 9 Nitra kat. úz. Nitra) 

               
 
                 
Predkladá:                  Návrh na uznesenie: 
 
Jozef Dvonč                             Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
primátor                                   p r e r o k o v a l o 
Mesta Nitry                              Návrh na nakladanie s nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Nitry 
       (odpredaj nehnuteľností Dom opatrovateľskej služby súp. č.  
                                                 1495 na parc. č. 2215 a pozemku parc. č. 2215 na Hollého 9 
Spracovala:                               Nitra kat. úz. Nitra) 

              n e s c h v a ľ u j e 
Mária Tužinská                        odpredaj nehnuteľností v katastrálnom území Nitra  
referent nakladania                  domu opatrovateľskej služby súp. č. 1495 na parc. č. 2215 
s majetkom                               a pozemku parc. č. 2215 – zastavaná plocha a nádvorie  

o výmere 2918 m2 spoločnosti LL real  invest, s. r. o.,  Štúrova  
165, Nitra, IČO: 36 701 521                 

Napísala:      
                                                   
Mária Tužinská                          
referent nakladania                                                                       
s majetkom    

  
 

Prizvať: -      
                                                  

                                              
  

  
 
 

       
           

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

                  podpis predkladateľa 



Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta Nitry (Odpredaj 
nehnuteľností Domu opatrovateľskej služby súp. č. 1495 na parc. č. 2215 a pozemku 
parc. č. 2215 na Hollého 9 Nitra kat. úz. Nitra) 
               
Mestské zastupiteľstvo v Nitre na zasadnutí konanom dňa 21.06.2007 prerokovalo návrh na 
nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (spoločný projekt mesta Nitry 
a súkromného sektoru, nehnuteľnosti na odpredaj a dlhodobý prenájom) a uznesením č. 
217/2007-MZ schválilo vypísanie obchodnej verejnej súťaže  
bod   2.  na odpredaj nehnuteľností (návrh pod por. č. 2 – 8) 
v zmysle špecifických podmienok zadaných mestom Nitra. 
Uložilo vedúcemu oddelenia majetku spracovať návrh súťažných podmienok podľa 
schvaľovacej časti uznesenia v termíne do 31.08.2007. 
 
Mestská rada v Nitre na zasadnutí konanom dňa 10.07.2007 uznesením č. 451/2007-MR  
schválila súťažné podmienky pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej 
súťaže „Odpredaj nehnuteľností Dom opatrovateľskej služby súp. č. 1495 na parc. č. 2215 a 
pozemku parc. č. 2215 na Hollého 9 Nitra kat. úz. Nitra“. 
 
Dňa 16.08.2007 zasadala súťažná komisia, ktorá vyhodnotila súťažné ponuky v zmysle VZN 
mesta Nitry č. 2/1998 pre vyhlasovanie, organizovanie a vyhodnocovanie súťaží k predaju 
a prenájmu nehnuteľného majetku mesta Nitry. K vyhodnoteniu ponukového konania bol 
predložený 1 návrh spoločnosťou LL real invest, s. r.o., Štúrova 165, Nitra, IČO: 36 701 521, 
ktorá ponúkla kúpnu cenu 38 000 000,--Sk.  
Jediným kritériom na vyhodnotenie súťaže bola najvyššia cena.  
 
Mestský úrad v Nitre navrhuje danú súťaž zrušiť, nakoľko sa nám nezdá výhodnosť ponuky 
spoločnosti LL real invest s. r. o. Nitra, ktorá upresnila svoju ponuku nasledovne: navrhuje 
vybudovanie 50-tich bytových jednotiek, konkrétne 1-izbové byty s kuchyňou, kúpeľňou 
a sociálnym zariadením v celkovej hodnote 45 mil. Sk na pozemku vo vlastníctve mesta 
Nitry, následne po vybudovaní nového objektu k bezodplatnej zámene s objektom na Hollého 
ul. 
              
Na základe uvedeného predkladáme na rokovanie mestského zastupiteľstva návrh na odpredaj 
nehnuteľností Domu opatrovateľskej služby súp. č. 1495 na parc. č. 2215 a pozemku parc. č. 
2215 na Hollého 9 Nitra kat. úz. Nitra a to neschváliť odpredaj nehnuteľností v katastrálnom 
území Nitra, Domu opatrovateľskej služby súp. č. 1495 na parc. č. 2215                       
a pozemku parc. č. 2215 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2918 m2 spoločnosti LL real 
invest, s. r. o, Štúrova 165, Nitra, IČO: 36 701 521.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



M e s t s k ý    ú r a d     v     N i t r e 
 
         V Nitre 20.08.2007  
         Číslo materiálu: 383/07 
Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre 
 
 
K bodu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta Nitry (Odpredaj  

  pozemkov parc. č. 4005/1, 4005/2, 4005/3, 4005/4, 4005/5, 4005/9, 4006 a stavieb 
  na parc. č. 4005/3, 4005/4 a 4005/5 na Novozámockej ulici kat. úz. Nitra) 

               
 
                 
Predkladá:                  Návrh na uznesenie: 
 
Jozef Dvonč                             na osobitnej strane 
primátor                                    
Mesta Nitry                               
        
                                                   
Spracovala:                               

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

           
Prizvať: -       
                                                  

   
                                              

  
  
 

       
           

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

                  podpis predkladateľa 
 
 



N á v r h     n  a    u z n e s e n i e : 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
p r e r o k o v a l o 
Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta Nitry (odpredaj pozemkov parc. 
č. 4005/1, 4005/2, 4005/3, 4005/4, 4005/5, 4005/9, 4006 a stavieb na parc. č. 4005/3, 4005/4  
a 4005/5 na Novozámockej ulici kat. úz. Nitra) 
s c h v a ľ u j e 
odpredaj nehnuteľností v katastrálnom území Nitra  
pozemkov parc. č. 4005/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1531 m2, parc. č. 4005/2 – 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 191 m2, parc. č. 4005/9 - zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 239 m2 a parc. č. 4006 – orná pôda o výmere 3291 m2 za cenu 1150,--Sk/m2 + 19% 
DPH, 
parc. č. 4005/3 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 105 m2 a stavby – oceľový sklad na 
parc. č. 4005/3, parc. č. 4005/4 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 174 m2 a stavby – 
sklad na parc. č. 4005/4, parc. č. 4005/5 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 133 m2 
a stavby súp. č. 873 – dielňa a sklad na parc. č. 4005/5 za cenu 1150,--Sk/m2 
víťazovi OVS, spoločnosti VESTAM COMPANY s. r. o., Biela 9, Nitra, IČO: 35 974 940 
u k l a d á  
vedúcemu oddelenia majetku  
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia s úhradou kúpnej 
ceny na základe faktúry                                                     
         T: 31.08.2007 

        K: MR 
u r č u j e 
stratu účinnosti uznesenia, ak kúpna zmluva nebude uzatvorená v termíne do 31.08.2007. 

   
                                              

  
  
 

       
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta Nitry (Odpredaj pozemkov parc. 
č. 4005/1, 4005/2, 4005/3, 4005/4, 4005/5, 4005/9, 4006 a stavieb na parc. č. 4005/3, 4005/4 
a 4005/5 na Novozámockej ulici kat. úz. Nitra)               
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre na zasadnutí konanom dňa 21.06.2007 prerokovalo návrh na 
nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (spoločný projekt mesta Nitry 
a súkromného sektoru, nehnuteľnosti na odpredaj a dlhodobý prenájom) a uznesením č. 
217/2007-MZ schválilo vypísanie obchodnej verejnej súťaže  
bod 2.   na odpredaj nehnuteľností (návrh pod por. č. 2 – 8) 
v zmysle špecifických podmienok zadaných mestom Nitra. 
Uložilo vedúcemu oddelenia majetku spracovať návrh súťažných podmienok podľa 
schvaľovacej časti uznesenia v termíne do 31.08.2007. 
 
Mestská rada v Nitre na zasadnutí konanom dňa 10.07.2007 uznesením č. 454/2007-MR  
schválila súťažné podmienky pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej 
súťaže „Odpredaj pozemkov parc. č. 4005/1, 4005/2, 4005/3, 4005/4, 4005/5, 4005/9, 4006 
a stavieb na parc. č. 4005/3, 4005/4 a 4005/5 na Novozámockej ulici kat. úz. Nitra“. 
               
Dňa 16.08.2007 zasadala súťažná komisia, ktorá vyhodnotila súťažné návrhy v zmysle VZN 
mesta Nitry č. 2/1998 pre vyhlasovanie, organizovanie a vyhodnocovanie súťaží k predaju 
a prenájmu nehnuteľného majetku mesta Nitry. K vyhodnoteniu ponukového konania bol 
predložený 1 návrh. Jediným kritériom na vyhodnotenie súťaže bola najvyššia cena. Víťaznou 
ponukou sa stala ponuka spoločnosti VESTAM COMPANY, s.r.o., Biela 9, Nitra, IČO: 
35 974 940,    ktorá   ponúkla  cenu   1150,--Sk/m2.   Cena   za   odpredaj   nehnuteľností   je 
7 661 162,--Sk,  z toho DPH je vo výške 1 147 562,--Sk a celkový príjem pre mesto Nitra je 
6 513 600,--Sk.  
 
Výherca súťaže sa zaoberá stavebnou a developerskou činnosťou. V rámci stavebnej činnosti 
realizuje výstavbu bytov, polyfunkčných objektov, priemyselných komplexov a športových 
zariadení. V oblasti infraštruktúry svojimi vlastnými kapacitami zabezpečuje pokládku 
a rekonštrukciu vodovodov, plynovodov a kanalizácií, zabezpečuje tiež dodávky rôznych 
technológií a produktov do ropného a plynárenského priemyslu. Svoje aktivity zameriava 
nielen na územie Slovenskej republiky, ale i do okolitých susedných krajín a krajín bývalého 
Sovietskeho zväzu. Na  pozemkoch tvoriacich predmet OVS plánuje vytvoriť a vybudovať 
nové spoločenské centrum  – centrálu, ktorá bude koordinovať aktivity jednotlivých 
spoločností v oblasti developersko-stavebných a obchodno-marketingových.  Výstavba novej 
budovy prispeje k efektívnemu a flexibilnému fungovaniu spoločností, ktoré pracujú 
v sektoroch s vyššou pridanou hodnotou. Administratívna časť budovy bude obsahovať 
kancelárie pre projektantov a vysokoškolsky vzdelaných ľudí s technickým zameraním. 
Skladové priestory budú využité na uskladnenie moderných technológií a výrobkov, vrátane 
testovacích a servisných zariadení na ich údržbu a opravu. Nové sídlo by malo zamestnávať 
cca 100 zamestnancov. Časový plán realizácie a otvorenie nového sídla je predpokladaný na 
koniec roka 2008. Výstavba a prevádzka nového sídla spoločnosti bude mať minimálny dopad 
na životné prostredie. V priestoroch firmy sa bude vykonávať intelektuálna činnosť a ľahká 
montážna, resp. revízna činnosť, ktorá nebude produkovať žiadne ťažké priemyselné odpady. 
               
MsÚ v Nitre odporúča odpredaj nehnuteľností víťazovi obchodnej verejnej súťaže. 
 
 



Na základe uvedeného predkladáme na rokovanie mestského zastupiteľstva návrh nakladanie 
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj pozemkov parc. č. 4005/1, 4005/2, 
4005/3, 4005/4, 4005/5, 4005/9, 4006 a stavieb na parc. č. 4005/3, 4005/4  a 4005/5 na 
Novozámockej ulici kat. úz. Nitra) 
s c h v á l i ť  
odpredaj nehnuteľností v katastrálnom území Nitra  
pozemkov parc. č. 4005/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1531 m2, parc. č. 4005/2 – 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 191 m2, parc. č. 4005/9 - zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 239 m2 a parc. č. 4006 – orná pôda o výmere 3291 m2 za cenu 1150,--Sk/m2 + 19% 
DPH, 
parc. č. 4005/3 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 105 m2 a stavby – oceľový sklad na 
parc. č. 4005/3, parc. č. 4005/4 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 174 m2 a stavby – 
sklad na parc. č. 4005/4, parc. č. 4005/5 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 133 m2 
a stavby súp. č. 873 – dielňa a sklad na parc. č. 4005/5 za cenu 1150,--Sk/m2 
víťazovi OVS, spoločnosti VESTAM COMPANY s. r. o., Biela 9, Nitra, IČO: 35 974 940. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



M e s t s k ý    ú r a d     v     N i t r e 
 
         V Nitre 20.08.2007  
         Číslo materiálu: 384/07 
Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre 
 
 
K bodu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta Nitry (Odpredaj  

  pozemkov parc. č. 8598/1 a 8600 na Popradskej ulici kat. úz. Nitra) 
 
 
                 
Predkladá:                                                   Návrh na uznesenie: 
 
Jozef Dvonč                                                              na osobitnej strane 
primátor                                    
Mesta Nitry                               
        
                                                   
Spracovala:                               

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

           
Prizvať: -       
                                                  

   
                                              

  
  
 

       
           

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

                  podpis predkladateľa 
 
 



N á v r h     n  a    u z n e s e n i e : 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
p r e r o k o v a l o 
Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta Nitry (Odpredaj pozemkov parc. 
č. 8598/1 a 8600 na Popradskej ulici kat. úz. Nitra) 
s c h v a ľ u j e 
odpredaj pozemkov v katastrálnom území Nitra, parc. č. 8598/1 – ostatná plocha o celkovej 
výmere 2244m2, časť o výmere 1933 m2, upresní geometrický plán a  pozemku parc. č. 8600 -  
zastavaná plocha o celkovej výmere 2261 m2, časť o výmere 1018 m2, upresní geometrický 
plán, za cenu 890,--Sk/m2 + DPH víťazovi OVS, spoločnosti INPEK, spol. s r. o., Štefánikova 
81, Nitra, IČO: 34 105 620 
u k l a d á  
vedúcemu oddelenia majetku  
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia s úhradou kúpnej 
ceny na základe faktúry                                                     
         T: 31.08.2007 

        K: MR 
u r č u j e 
stratu účinnosti uznesenia, ak kúpna zmluva nebude uzatvorená v termíne do 31.08.2007 

   
                                              

  
  
 

       
 
 
 
 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-/Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta Nitry (Odpredaj 
pozemkov parc. č. 8598/1 a 8600 na Popradskej ulici kat. úz. Nitra) 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre na zasadnutí konanom dňa 21.06.2007 prerokovalo návrh na 
nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (spoločný projekt mesta Nitry 
a súkromného sektoru, nehnuteľnosti na odpredaj a dlhodobý prenájom) a uznesením č. 
217/2007-MZ schválilo vypísanie obchodnej verejnej súťaže  
bod 2.   na odpredaj nehnuteľností (návrh pod por. č. 2 – 8) 
v zmysle špecifických podmienok zadaných mestom Nitra. 
Uložilo vedúcemu oddelenia majetku spracovať návrh súťažných podmienok podľa 
schvaľovacej časti uznesenia v termíne do 31.08.2007. 
 
Mestská rada v Nitre na zasadnutí konanom dňa 10.07.2007 uznesením č. 452/2007-MR  
schválila súťažné podmienky pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej 
súťaže „Odpredaj pozemkov parc. č. 8598/1 a 8600 na Popradskej ulici kat. úz. Nitra“ 
               
Dňa 16.08.2007 zasadala súťažná komisia, ktorá vyhodnotila súťažné návrhy v zmysle VZN 
mesta Nitry č. 2/1998 pre vyhlasovanie, organizovanie a vyhodnocovanie súťaží k predaju 
a prenájmu nehnuteľného majetku mesta Nitry. K vyhodnoteniu ponukového konania bol 
predložený 1 návrh. Jediným kritériom na vyhodnotenie súťaže bola najvyššia cena. Víťaznou 
ponukou sa stala ponuka spoločnosti INPEK, s. r. o., Štefánikova 81, Nitra, ktorá ponúkla 
cenu 890,--Sk/m2 bez DPH. Na pozemkoch plánuje postaviť byty, či už vo forme bytových 
domov, prípadne formou individuálnej bytovej výstavby, t. j. rodinných dmov, vrátane 
súvisiacej infraštruktúry – prípojky, parkovacie miesta a pod. 
 
Mestský úrad v Nitre odporúča odpredaj nehnuteľností víťazovi OVS. 
 
Cena za odpredaj nehnuteľností je 3 125 404,--Sk, z toho DPH je vo výške 499 014,--Sk 
a celkový príjem pre mesto Nitra je 2 626 390,--Sk. 
 
Na základe uvedeného predkladáme na rokovanie mestského zastupiteľstva návrh na 
nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj pozemkov parc. č. 8598/1 
a 8600 na Popradskej ulici kat. úz. Nitra) 
s c h v á l i ť 
odpredaj nehnuteľností v katastrálnom území Nitra  
pozemku parc. č. 8598/1 – ostatná plocha o celkovej výmere 2244m2, časť o výmere 1933 m2, 
upresní geometrický plán a  pozemku parc. č. 8600 -  zastavaná plocha o celkovej výmere 
2261 m2, časť o výmere 1018 m2, upresní geometrický plán, za cenu 890,--Sk/m2 + 19% 
DPH víťazovi OVS, spoločnosti INPEK, spol. s r. o., Štefánikova 81, Nitra, IČO: 34 105 620. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



M e s t s k ý    ú r a d    v    N i t r e 
 
                                                
 
 
 
 
                                                                                                          V Nitre 20.08.2007  
                                                                                                          Číslo materiálu: 381/07 
Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre 
 
 
K bodu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou  vo vlastníctve mesta Nitry  
             (Odpredaj pozemku parc. č. 177/1 na Novozámockej ul., kat. úz. Horné Krškany )  
 
                                                
Predkladá:                                                                 Návrh na uznesenie: 
 
Jozef Dvonč                                                              na osobitnej strane 
primátor                                    
Mesta Nitry                               
                                                  
                                                   
Spracovala:                               

              
Ing. Kvetoslava Duchoňová 
referent majetkoprávneho usporiadania                                                                       
 
                                                              
 
Napísala:                                     
                                                   
Ing. Kvetoslava Duchoňová 
referent majetkoprávneho usporiadania                                                                       
 
                                                
                         

                                                              
Prizvať: -                                    
                                                  

   
                                                           

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

             
                                                                                                            podpis predkladateľa 
 
 



 
 
 
N á v r h     n  a    u z n e s e n i e : 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 
Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta Nitry (Odpredaj pozemku parc. 
č. 177/1 na Novozámockej ul., kat. úz. Horné Krškany )  
 
s c h v a ľ u j e 
odpredaj pozemku v katastrálnom území Horné Krškany,  parc. č. 177/1 – zast. plocha   o  
výmere 600m2 za cenu 1429,-Sk/m2 + 19% DPH víťazovi OVS, Milanovi Dekanovi ,  bytom 
Janka Kráľa č. 132, Nitra  
 
 
u k l a d á  
vedúcemu oddelenia majetku  
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia s úhradou kúpnej 
ceny na základe faktúry                                                     
                                                                                                          T: 31.08.2007 

                                                           K: MR 
u r č u j e 
stratu účinnosti uznesenia, ak kúpna zmluva nebude uzatvorená v termíne do 31.08.2007 

   
                                              

  
  
 

                                                
 
 
 
 
                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta Nitry 
(Odpredaj pozemku parc. č. 177/1 na Novozámockej ul., kat. úz. Horné Krškany )  
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre na zasadnutí konanom dňa 21.06.2007 prerokovalo návrh na 
nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (spoločný projekt mesta Nitry 
a súkromného sektoru, nehnuteľnosti na odpredaj a dlhodobý prenájom) a uznesením č. 
217/2007-MZ schválilo vypísanie obchodnej verejnej súťaže  
bod 2.     na odpredaj nehnuteľností (návrh pod por. č. 2 – 8) 
v zmysle špecifických podmienok zadaných mestom Nitra. 
Uložilo vedúcemu oddelenia majetku spracovať návrh súťažných podmienok podľa 
schvaľovacej časti uznesenia v termíne do 31.08.2007. 
 
Mestská rada v Nitre na zasadnutí konanom dňa 10.07.2007 uznesením č. 456/2007-MR  
schválila súťažné podmienky pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej 
súťaže „Odpredaj pozemku parc. č. 177/1 na Novozámockej ul., kat. úz. Horné Krškany “  
 
Dňa 16.08.2007 zasadala súťažná komisia, ktorá vyhodnotila súťažné návrhy v zmysle VZN 
mesta Nitry č. 2/1998 pre vyhlasovanie, organizovanie a vyhodnocovanie súťaží k predaju 
a prenájmu nehnuteľného majetku mesta Nitry.  
K vyhodnoteniu ponukového konania bolo predložených 6 návrhov , z toho 3 ponuky 
nespĺňali podmienky súťaže, ďaľšie 3 sú nasledovné : 
1.Milan Dekan, ul. Janka Krála  132, Nitra plánuje na ploche výstavbu administratívnej 
budovy. Ponúknutá cena je 1429,-Sk/m2 plus 19%DPH 
2. Marián Vajíček, Pánska dolina 80, Nitra plánuje na ploche výstavbu predajne 
zdravotníckych potrieb. Ponúknutá cena je 1051,-Sk/m2  
3. Ing. Ľ. Valkovič, Ing. I. Valkovičová, Slnečná 6, Nitra plánuje na ploche výstavbu 
polyfunkčného objektu. Ponúknutá cena je 1211,-Sk/m2  
Jediným kritériom na vyhodnotenie súťaže bola najvyššia cena. Víťaznou ponukou sa stala 
ponuka Milana Dekana, J. Krála 132, Nitra, ktorý ponúkol cenu 1429,-Sk/m2 plus 19% DPH, 
t.j. 1701,-Sk/m2.  
 
Mestský úrad v Nitre odporúča odpredaj nehnuteľností víťazovi OVS. 
Celkový príjem z odpredaja nehnuteľností predstavuje sumu 857.400,-Sk bez DPH a sumu 
1.020.306,-Sk s DPH.                
Na základe uvedeného predkladáme na rokovanie mestského zastupiteľstva návrh nakladanie 
s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Odpredaj pozemku parc. č. 177/1 na 
Novozámockej ul., kat. úz. Horné Krškany )  
s c h v á l i ť 
odpredaj pozemku v katastrálnom území Horné Krškany,  parc. č. 177/1 – zast. plocha   o  
výmere 600m2 za cenu 1429,-Sk/m2 + 19% DPH víťazovi OVS,  Milanovi Dekanovi ,  bytom 
Janka Kráľa č. 132, Nitra  
 
 
 
 
 
 
 
 



                                    M e s t s k ý    ú r a d    v    N i t r e 
 
                                                
 
 
                                                                                                          V Nitre 20.08.2007  
                                                                                                          Číslo materiálu: 382/07 
 
Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre 
 
 
K bodu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta Nitry  
             (Odpredaj pozemku parc. č.748 a stavby na nej súp. č. 1716 na Párovskej ul., kat. úz.  
              Nitra)  

 
 
 
Predkladá:                                                                 Návrh na uznesenie: 
 
Jozef Dvonč                                                              na osobitnej strane 
primátor                                    
Mesta Nitry                               
                                                  
                                                   
Spracovala:                               

              
Ing. Kvetoslava Duchoňová 
referent majetkoprávneho usporiadania                                                                 
 
Napísala:                                     
                                                   
Ing. Kvetoslava Duchoňová 
referent majetkoprávneho usporiadania                                                                       
 
                                                
                         

                                                              
Prizvať: -                                    
                                           
                                                

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

                                                                                                            podpis predkladateľa 
 



 
 
N á v r h     n  a    u z n e s e n i e : 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
p r e r o k o v a l o 
Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta Nitry (Odpredaj pozemku parc. 
č.748 a stavby na nej súp. č. 1716 na Párovskej ul., kat. úz. Nitra)  
 
s c h v a ľ u j e 
odpredaj pozemku  v katastrálnom území Nitra,  parc. č. 748 zastavaná plocha o  výmere 
74m2 a stavby súp. č. 1716 na pozemku parc.č.748  za celkovú kúpnu cenu 750.000,--Sk 
víťazovi OVS, spoločnosti RH Invest spol. s r.o., Ďurkova 23, Nitra 
 
u k l a d á  
vedúcemu oddelenia majetku  
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia s úhradou kúpnej 
ceny na základe faktúry                                                     
                                                                                                          T: 31.08.2007 

                                                           K: MR 
u r č u j e 
stratu účinnosti uznesenia, ak kúpna zmluva nebude uzatvorená v termíne do 31.08.2007 

   
                                              

  
  
 

                                                
 
 
 
 
                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta Nitry (Nitry (Odpredaj 
pozemku parc. č.748 a stavby na nej súp. č. 1716 na Párovskej ul., kat. úz. Nitra ) 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre na zasadnutí konanom dňa 21.06.2007 prerokovalo návrh na 
nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (spoločný projekt mesta Nitry 
a súkromného sektoru, nehnuteľnosti na odpredaj a dlhodobý prenájom) a uznesením č. 
217/2007-MZ schválilo vypísanie obchodnej verejnej súťaže  
2. na odpredaj nehnuteľností (návrh pod por. č. 2 – 8) 
v zmysle špecifických podmienok zadaných mestom Nitra. 
Uložilo vedúcemu oddelenia majetku spracovať návrh súťažných podmienok podľa 
schvaľovacej časti uznesenia v termíne do 31.08.2007. 
Mestská rada v Nitre na zasadnutí konanom dňa 10.07.2007 uznesením č. 453/2007-MR  
schválila súťažné podmienky pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej 
súťaže „Odpredaj pozemku parc. č.748 a stavby na nej súp. č. 1716 na Párovskej ul., kat. úz. 
Nitra “ 
Dňa 16.08.2007 zasadala súťažná komisia, ktorá vyhodnotila súťažné návrhy v zmysle VZN 
mesta Nitry č. 2/1998 pre vyhlasovanie, organizovanie a vyhodnocovanie súťaží k predaju 
a prenájmu nehnuteľného majetku mesta Nitry. K vyhodnoteniu ponukového konania bolo 
predložených 6 návrhov, ktoré sú nasledovné : 
1.Slovinternorm, spol. s r.o. , Krížna 44, Bratislava plánuje na ploche výstavbu vzorkovej 
predajne drevených okien. Ponúknutá cena je 255.000,-Sk. 
2.SESYS, spol. s r.o., Hviezdoslavova 2, Nitra. Ponúknutá cena je 156.789,-Sk  
3.RH Invest spol. s r.o., Ďurkova 23, Nitra. Ponúknutá cena je 750.000,-Sk  
4.M.I.V. s r.o., Fatranská 4, Nitra plánuje na ploche výstavbu polyfunkčného objektu. 
Ponúknutá cena je 510.000,-Sk 
5.Ing. Ľ. Valkovič, Ing. I. Valkovičová, Slnečná 6, Nitra plánuje na ploche výstavbu 
polyfunkčného objektu. Ponúknutá cena je 314.000,-Sk  
6. B-EKO-M s r.o. Zvolenská 19, Nitra plánuje na ploche výstavbu polyfunkčného objektu. 
Ponúknutá cena je 280.200,-Sk  
 Jediným kritériom na vyhodnotenie súťaže bola najvyššia cena. Víťaznou ponukou sa stala 
ponuka spoločnosti RH Invest spol.s r.o., Ďurkova 23, Nitra, ktorá ponúkla cenu 750.000,-Sk. 
 
Mestský úrad v Nitre odporúča odpredaj nehnuteľností víťazovi OVS. 
Celkový príjem z odpredaja nehnuteľností predstavuje sumu 750.000,--Sk. 
Na základe uvedeného predkladáme na rokovanie   mestského zastupiteľstva návrh na 
nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Odpredaj pozemku parc. č.748 
a stavby na nej súp. č. 1716 na Párovskej ul., kat. úz. Nitra)  
schváliť 
odpredaj pozemku  v katastrálnom území Nitra, parc. č. parc. č. 748 zastavaná plocha o 
 výmere 74m2 a stavby súp. č. 1716 na pozemku parc.č.748  za celkovú kúpnu cenu 750.000,--
Sk víťazovi OVS, spoločnosti RH Invest spol. s r.o., Ďurkova 23, Nitra 
 
 
 
 
 
 
 
 



M e s t s k ý    ú r a d    v    N i t r e  
 
                                                                                                          V Nitre 20.08.2007  
                                                                                                          Číslo materiálu: 380/07 
Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre 
 
 
K bodu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta Nitry (Odpredaj  

  pozemkov parc. č. 273/1 a273/2 na Parkovom nábreží,kat.územie Nitra 
 

 
 
                                                
Predkladá:                                                                 Návrh na uznesenie: 
 
Jozef Dvonč                                                              na osobitnej strane 
primátor                                    
Mesta Nitry                               
                                                  
                                                   
Spracovala:                               

              
Mária Foltýnová                       
referent  majetkoprávneho                   
usporiadania                              
                                                              
 
Napísala:                                     
                                                   
Mária  Foltýnová                         
referent  majetkoprávneho                                                                         
usporiadania                                                     
                         

                                                              
Prizvať: -                                    
                                                  

   
                                              

  
  

                                                
                                                                        

 
 
                                                                                                           -------------------------- 
                                                                                                            podpis predkladateľa 
 
 



N á v r h     n  a    u z n e s e n i e : 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
p r e r o k o v a l o 
Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta Nitry (Odpredaj pozemkov parc. 
č. 273/1 a 273/2na Parkovom nábreží kat. úz. Nitra) 
s c h v a ľ u j e 
odpredaj pozemkov v katastrálnom území Nitra, parc. č. 273/1 – zastavaná plocha o celkovej 
výmere 4945m2 a parc.č.273/2 – ostatná plocha  o výmere 5924 m2, za cenu 5100 ,-Sk + 19% 
DPH víťazovi OVS, spoločnosti SALS s.r.o.,Nám.A.Hlinku č.10, Zlaté Moravce, IČO: 
36 548 154 
u k l a d á  
vedúcemu oddelenia majetku  
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia s úhradou kúpnej 
ceny na základe faktúry                                                     
                                                                                                          T: 31.08.2007 

                                                           K: MR 
u r č u j e 
stratu účinnosti uznesenia, ak kúpna zmluva nebude uzatvorená v termíne do 31.08.2007 

   
                                              

  
  
 

                                                
 
 
 
 
                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta Nitry (Odpredaj 
pozemkov parc. č. 273/1 a 273/2 na Parkovom nábreží kat. úz. Nitra) 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre na zasadnutí konanom dňa 21.06.2007 prerokovalo návrh na 
nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (spoločný projekt mesta Nitry 
a súkromného sektoru, nehnuteľnosti na odpredaj a dlhodobý prenájom) a uznesením č. 
217/2007-MZ schválilo vypísanie obchodnej verejnej súťaže  
bod.2.      na odpredaj nehnuteľností (návrh pod por. č. 2 – 8) 
v zmysle špecifických podmienok zadaných mestom Nitra. 
Uložilo vedúcemu oddelenia majetku spracovať návrh súťažných podmienok podľa 
schvaľovacej časti uznesenia v termíne do 31.08.2007. 
 
Mestská rada v Nitre na zasadnutí konanom dňa 10.07.2007 uznesením č. 452/2007-MR  
schválila súťažné podmienky pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej 
súťaže „Odpredaj pozemkov parc. č. 273/1 a 273/2 na Parkovom nábreží kat. úz. Nitra“ 
               
Dňa 16.08.2007 zasadala súťažná komisia, ktorá vyhodnotila súťažné návrhy v zmysle VZN 
mesta Nitry č. 2/1998 pre vyhlasovanie, organizovanie a vyhodnocovanie súťaží k predaju 
a prenájmu nehnuteľného majetku mesta Nitry. K vyhodnoteniu ponukového konania boli 
predložené 4 návrhy. Jediným kritériom na vyhodnotenie súťaže bola najvyššia cena. 
Víťaznou ponukou sa stala ponuka spoločnosti SALS s.r.o Nám.A.Hlinku, Zlaté Moravce, 
ktorá ponúkla cenu 5100-Sk/m2 +19% DPH. Na pozemkoch plánuje postaviť byty 
a doplnkovo vybavenosť, časť parcely pre funkciu prírodnej zelene. 
Ďaľšie 3 sú nasledovné. 
2.Marián Chren,AUTOMARKET,P.O.Box 59, Zlaté Moravce za m2   3 866,35 Sk   
3.Lecturing s.r.o., Tomašikova 10/B ,Bratislava                        za  m2   2 110,00Sk  
4.REALITY PLUS s.r.o. Damborského 3,Nitra                         za  m2   1 900,00Sk   
 
Mestský úrad v Nitre odporúča odpredaj nehnuteľností víťazovi OVS. 
 
Celkový príjem z odpredaja nehnuteľností predstavuje sumu 55.431.900-Sk bez DPH a sumu 
65 963 961,-Sk s DPH.                
Na základe uvedeného predkladáme na rokovanie mestského zastupiteľstva návrh nakladanie 
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj pozemkov parc. č.273/1a 273/2 na 
Parkovom  nábreží, kat. úz. Nitra) 
s c h v á l i ť 
odpredaj nehnuteľností v katastrálnom území Nitra  
pozemku parc. č.273/1  – zastavaná plocha o celkovej výmere 4945m2 a parc.č.273/2-ostatná 
plocha o výmere 5924 m2, za cenu 5 100-Sk/m2 + 19% DPH víťazovi OVS, spoločnosti 
SALS. s r.o., Nám.A.Hlinku č.10,Zlaté Moravce,IČO:36548154 
 
 
 
 



Plnenie rozpočtu mesta Nitry  za 1. polrok  2007                   
výdavky 

 

 

 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

254 129 29.35oddelenie výstavby a rozvoja 300 043 88 351OVaR 
5 653 04.4 Ťažba,výroba a výstavba 7 706 1 656 21.49
5 653 21.49  716 Prípravná a projektová dokumentácia 7 706 1 656

325 kanalizácia Kynek II.etapa VNG-Presun do r.2007 0.00325 0
 PD rekonštrukcie ZŠ Benkova, Tulipánová, 

Fatranská 
 

30 PD-Kanalizácia Wilsonovo nábr. 26 80.0030 24
 Štúdia vnútrobloku Štúrova-Stavbárska-Vodná 
 PD-Úprava vnútroblokov Mostná-Wilsonovo nábr. - 

I. etapa 
 PD-Parkovisko Vodná 2-8 

60 PD parkovisko Kraskova a Wilsonovo nábr. 100.0060 60
 PD - park. a osvetl. vnútroblok. 

Hollého-Svetlá-Štúr.-Bernolákova 
 

 PD 2 autobus. výbočiská Wilsonovo nábr. 
 PD križovanie MK Wilsonovo nábr.- Sládkovičova 

ul. 
 PD parkovisko pred KÚ 

80 PD- základ. infraštruktúra na jarmok na Klokočine II
 

100.0080 80

 PD-zosuv pôdy na Petzwalovej ul  č.26-32 
 PD-športový areál ZŠ Benkova 
 PD-Parkovisko Tr. A. Hlinku 35-49 
 PD-Parkovisko Ďumbierska 53-57 
 PD-Parkovisko Nábrežie mládeže 73-79 
 PD na ÚK -Nový cintorín Chrenová Levická ul. 
 PD-Parkovisko Lomnická 18-22 
 OS Predmostie realiz.projekt dotvorenie - 

revital.vnútroblokov 
 OS Nitra Diely IV.  - dokumentácia ÚK 

46 PD ul. Olivová - Párovské Háje-Presun do r.2007 0.0046 0
100 PD-ter.úpr.s odvodn. BD Benkova 

13-15-havar.stav-Presun do r. 2007 
0.00100 0

700 OS Nitra Diely III. - PD pre SP a realizáciu BD 103 
 

92.43700 647

700 OS Nitra Diely III. - PD pre SP a realizáciu BD 301 
 

72.57700 508

300 OS Nitra Diely III.-PD pre SP a real. IS+TV pre BD 
103 

49.00300 147

300 OS Nitra Diely III.-PD pre SP a real. IS+TV pre BD 
301 

51.67300 155

450 Ostatné práce súvisiace s PPD 7.78450 35
81 967 04.5 Doprava 86 697 18 946 21.85

10 30.00  634 Dopravné 10 3



 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

10 30.00  634005 Karty,známky,poplatky 10 3
10 výroba parkovacích kariet 30.0010 3

23 253 55.94  635 Rutinná a štandardná údržba 24 403 13 651
50 0.00  635005 Špeciálnych strojov,prístrojov,zariadení,techniky a 

náradia 
50 0

50 náklady pre infor. zariad. merania a sčít. dopravy 0.0050 0
23 203 56.05  635006 Budov,objektov alebo ich častí 24 353 13 651
4 500 dopravné značenie a zariadenia 33.094 500 1 489

250 prenosné dopravné značenie 32.40250 81
 Vyasfalt. plochy pri dome na Štúrovej ul. (Stračia 

nôžka)-oprava 
 Oprava chodníka Hodžova 29-37 
 Úprava parkoviska Párovská 32-34 
 Úprava plochy s odvodnením Schurmanova 2-4, 

Vikárska 
 Dláždený chodník na rohu Wilsonovho nábr. a 

Hodálovej ul. 
 Oprava schodiska Skalná ulica 
 bezbariérové chodníky v meste 
 Súvislá oprava Čuláková ul. 
 Súvislá oprava Čajkovského ul. -slepá časť (svah od 

Čajky po Čajk.1) 
 Oprava chodníka  Čajkovského č. 1-11 
 Osadenie nového zábradlia na chodníku Bizetova ul.

č. 2,4,6 
 Oprava chodníka  Nábrežie mládeže 39-MŠ 
 Súvislá oprava MK Willermovej ul. asfaltový povrch 

I. etapa 
 Parkovisko Štiavnická 2.časť - dopravné značenie 
 oprava MK Lomnická - pokračovanie 

2 800 MK Štúrova križ.Hollého-Párovská-súvislá 
oprava-Presun do r.2007 

100.002 800 2 800

200 Oprava časti MK Ľ. Čuláka-Trnavského-Presun do 
r.2007 

0.000 0

5 250 súvislá oprava MK Krčméryho (3500 m2)-Presun do
r.2007 

89.875 250 4 718

4 800 súv.oprava MK Mariánska ul. (3350m2)-Presun do 
r..2007 

95.064 800 4 563

1 316 70.21  637 Služby 1 316 924
200 0.00  637004 Všeobecné služby 200 0
200 doplnenie inform. systému k Nitrianskemu hradu 0.00200 0

1 116 82.80  637005 Špeciálne služby 1 116 924
1 116 doprav. návrhy a IS pre súv. opravy MK-Presun do 

r.2007 
82.801 116 924

9 790 0.00  713 Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia
 

9 790 0



Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

9 790 0.00  713005 Špeciálnych strojov,prístrojov,zariadení,techniky a 
náradia 

9 790 0

9 600 centrála CSS - inegr. systém riadenia dopravy I. 
etapa 

0.009 600 0

190 zvuk. sig. zar. pre nevid. na prechodoch pre chodcov
CSS Štúrova-Tr. A. Hlinku-Wilson.nábr.-Čsl.arm. 
 

0.00190 0

1 200 0.00  716 Prípravná a projektová dokumentácia 1 200 0
500 PD pre ÚR - mostné prepojenie "Slančíkovej - 

Wilsonovo nábrežie" 
0.00500 0

700 PD pre ÚR- prepojenie Novozámocká I/64 s 
III/05137  Dlhá 

0.00700 0

46 398 8.74  717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 49 978 4 368
40 692 4.63  717001 Realizácia nových stavieb 30 072 1 393

 Mosty Dolné Krškany ČOV 
 Realizácia MK - predĺženie Biovetskej ul 
 Parkoviská a osvetl. vnútrobl. 

Hollého-Svetlá-Štúr.-Bernolák. 
 real. 2 autobus. výbočísk Wilsonovo nábr. 
 real. križovania MK Wilsonovo nábr.-Sládkovičova 

ul. 
160 Chodníky Elektrárenská ul.-Presun do r.2007 96.88160 155

 Parkovisko Škultétyho 1-3-5 
 Dokončenie chodníka ul. Hviezdoslavova 

400 dokonč.Ovocinár. ul.smerom na Šúdol-Presun do 
r.2007 

0.000 0

 Parkovisko - pešia zóna Diely 
 Časť chodníka  Štúrova - Trnavská (od SSC po 

OPEL) 
 Realizácia MK Ovocinárskej ul. - dokončenie 
 chodník a parkovisko pri cintoríne Mlynárce 
 realizácia MK Višňova 
 Parkovisko Nábrežie mládeže 25-27 
 Parkovisko Za Humnami 
 Realizácia pešej zóny Topoľová - pokračovanie 

1 000 Realizácia pešej zóny Kremnická-pokračovanie 99.901 000 999
4 600 CSS + koord.kábel Štefánikova - Staničná-Presun do

r.2007 
0.000 0

498 Chodník Janíkovce Hlavná ul.- Dlhá-Presun do 
r.2007 

0.00498 0

6 645 okružná križovatka Wilsonovo nábr. - Mostná 
ul.-Presun do r.2007 

3.616 645 240

5 706 14.94  717002 Rekonštrukcie a modernizácie 19 906 2 974
 Rek. chodníka a výboč. MHD na Lieskovej ul. 
 rekonštrukcia MK Stračia ul 



 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

3 925 Rek. MK Hornozobor.-Metodova po ul. Pod 
Sokolom.-Presun do r.2007 

75.773 925 2 974

1 000 rek. MK Hornozoborská - dokonč. po Havraniu 
ul.-Presun do r.2007 

0.001 000 0

   
  
  
  

166 409 06.2 Rozvoj obcí 205 540 67 648 32.91
561 4.63  632 Energie,voda a komunikácie 561 26
561 4.63  632001 Energie 561 26
450 Energie 5.78450 26
111 Energie - Presun do r. 2007 0.00111 0

3 822 6.53  635 Rutinná a štandardná údržba 5 071 331
360 38.37  635004 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky 

a náradia 
860 330

 oprava vodojemu Dražovce 
360 Prevádzkovanie energetických zariadení 91.67360 330

3 462 0.02  635006 Budov,objektov alebo ich častí 4 211 1
 Sadové úpravy C 302 a C 303 

275 rutinná a štandardná údržba - Presun do r.2007 0.00275 0
 Oddychová zóna ul. Pri červenom  kríži 
 Úprava parčíku pred kostolom sv. Štefana 
 výmena podlahy telocv. ZŠ Beethovenova 
 Úprava terénu Ďurčanského 10-14 
 Mobiliár k chodníkom,ich oprava, DI 
 Prima areál - II. etapa 

1 027 Rutinná údržba, prevádzkovanie-Presun do r.2007 0.101 027 1
 Opravy vnútor. priestor. ZŠ Nedbalova pre účely 

obč. združenia 
3 296 9.65  637 Služby 3 296 318

558 0.00  637004 Všeobecné služby 558 0
500 Rozmnož. práce na súťaže verej. obstarávania 0.00500 0
58 Rozmnožovacie práce-Presun do r. 2007 0.0058 0

1 709 15.80  637005 Špeciálne služby 1 709 270
1 040 Štúdie, geom. plány, priesk., autor.dozor 13.851 040 144

669 Štúdie, GP, prieskumy autor. dozor-Presun do r. 
2007 

18.83669 126

1 029 3.69  637012 Poplatky a odvody 1 029 38
300 Kolky, poplatky 0.00300 0
129 Kolky, poplatky-Presun do r. 2007 2.33129 3
600 Pripojovacie podmienky (SPP, ZE) 5.83600 35

0 0.00  637031 Pokuty a penále 0 10



Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

0 pokuty a penále 0.000 10
158 730 34.06  717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 196 612 66 973
123 683 34.65  717001 Realizácia nových stavieb 146 180 50 647

1 300 Ostatné práce súvisiace s real. stavieb a BOZP 5.081 300 66
18 004 kanalizácia Krškany VNG-Presun do r.2007 46.6818 004 8 404
14 200 oprava kanalizácie Dolnohorská VNG-Presun do 

r.2007 
0.0014 200 0

24 066 Športová hala Klokočina-Presun do r.2007 38.4962 528 24 064
 Kanalizácia Pod zlatým brehom - pokračovanie 
 Kanalizácia Svätourbanská ul. - dokončenie 
 Chodníky na cintoríne v Dražovciach - pokračovanie

 
53 Ostatné práce súv. s real.stavieb schv.v 

r.2006-Presun do r.2007 
96.2353 51

1 365 Vodovod.rád + vodovod. prípojky Dražovce-Presun 
do r.2007 

0.000 0

250 Vodovodná prípojka archív Dvorčianska-Presun do 
r.2007 

0.00250 0

15 800 Priemysel. park  - pripoj.prísp. pre odber 
20MW-Presun do r.2007 

0.000 0

193 Oddych. a park. centrum 
III.etapa-Partiz.,Zvolen.,Kmeť.-Presun do r.2007 

0.00193 0

44 944 Realizácia Priemyselného parku SEVER - 
úver-Presun do r.2007 

38.1644 944 17 149

540 dotvorenie pamätníka Proglas-Presun do r.2007 100.00540 540
375 Dobud.vonk.priestor. na CVČ Na Hôrke-Presun do 

r.2007 
99.47375 373

100 Chodník Kmeťova ul. 10-12-Presun do r.2007 0.000 0
444 Oddychová rekreačná zóna Pri Jazierku-Presun do 

r.2007 
0.00444 0

35 047 32.37  717002 Rekonštrukcie a modernizácie 50 432 16 326
4 320 DOS J. Kráľa - požiarne schodisko 51.504 320 2 225

13 500 Oporný múr Podzámska ul. 49.7413 500 6 715
 Senior centrum Baničova - požiarne úpravy a terasy 

 
448 Mazutová kotolňa - asanácia-Presun do r.2007 0.00448 0
157 úpr.mer. el. energie MsP a CVČ a nešk.zar.-Presun 

do r.2007 
0.00157 0

 Kanalizácia Wilsonovo nábr. 26 
 rek. objektu Domova pre osamelých rodičov 
 rek. námestia pred ÚPSVaR 
 rek. fasády budovy ZUŠ-spolufin. s KP 
 rek. a moder. detského ihriska park Sihoť 
 Vybudovanie priestorov pre jarmok na Klokočine II. 

 



 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

5 000 Rekonštrukcia bývalej ZŠ Janíkovce 38.698 500 3 289
3 590 Rekonštrukcie budov ZŠ-Presun do r.2007 39.583 590 1 421
2 024 Rek. budovy býv. ZŠ Janíkovce-Presun do r.2007 99.462 024 2 013

662 Rek. vnútor. priestor. býv. ZŠ Baničova-Presun do 
r.2007 

100.15662 663

 ZOS J. Kráľa - výmena okien 
100 06.4 Verejné osvetlenie 100 100 100.00
100 100.00  717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 100 100
100 100.00  717002 Rekonštrukcie a modernizácie 100 100
100 Rek.verej. osvetl. Súlovská ul.9 na Rázusovú 

ul.-Presun do r.2007 
100.00100 100

29.3588 351SPOLU 300 043254 129



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

                                                              

                                                                                                 V Nitre dňa 21.06.2007                        

                                                                                                 Číslo materiálu: 296/07 

Mestskému zastupiteľstvu  

v Nitre 

 

k bodu:   

Zámer na využitie objektu na Braneckého ulici za účelom poskytovania sociálnych služieb 

v Nízkoprahovej nocľahárni a v Dennom azylovom 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 na Braneckého ulici za účelom poskyto-

vania sociálnych služieb v Nízkoprahovej nocľahárni a v Dennom 
azylovom centre 

Spracovali   s c h v a ľ u j e   
Mgr. Naďa Šimová  Zámer na využitie objektu na Braneckého ulici za účelom             
vedúca útvaru    poskytovania sociálnych služieb v Nízkoprahovej nocľahárni   
sociálneho úradu  a v Dennom azylovom centre v zmysle predloženého materiálu. 
  
 
Ing. Štefan Bórik 
referent 
útvaru sociálneho úradu  
 
 
 
Napísal: 
Ing. Štefan Bórik 
referent  
útvaru sociálneho úradu 
 
 
 
Prizvať: 
Mgr. Ing. Juraj Barát, Diecézna charita Nitra, Samova 4,              
PaedDr. Milena Beresecká, Diecézna charita Nitra, Samova 4, 
 
                                                                                                                                                                    
 
 
        _____________________________ 
                                                                                                          podpis predkladateľa 
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Zámer na využitie objektu na Braneckého ulici č. 12 za účelom poskytovania sociálnych 
služieb v Nízkoprahovej nocľahárni a v Dennom azylovom centre 

 
 
  
 
 Návrh vychádza z Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb v meste Nitra do roku 
2009 pre osoby ohrozené exklúziou,  je súčasťou budovania sociálnej siete pre ľudí bez prístrešia 
v meste Nitra a napĺňa z druhého krátkodobého cieľa „Znížiť sociálnu depriváciu sociálne vylú-
čených jednotlivcov, skupín a komunít prostredníctvom Koncepcie rozvoja bývania zameranej 
na tieto skupiny“ dve opatrenia: 
 

a) zriadenie nízkoprahovej nocľahárne 
b) zriadenie útulku so zimnou prevádzkou. 

 
 Návrh predpokladá využiť objekt na Braneckého ulici č. 12, majetok mesta Nitry, 
v súčasnej dobe prenajatý firme ENERGOMONT, ktorá upravila priestory pre predajňu farby – 
laky a predajňu strelného a zbrojného materiálu. 
  
 O prevádzkovanie tohto objektu má záujem Diecézna charita Nitra, ktorá chce v uvede-
ných priestoroch zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb, ktoré sú v súčasnej dobe poskyto-
vané, z hľadiska cestovného ruchu v nevhodnej lokalite. 
  
 Návrh v súlade s Koncepciou rozvoja sociálnych služieb v regióne Nitrianskeho samo-
správneho kraja na obdobie 2004 – 2010 bodom 2.4 Zámery a nástroje koncepcie so zameraním 
na transformáciu a modernizáciu zariadení sociálnych služieb (ZSS), zámerom 7, „Vytvorenie 
podmienok pre nové a v NSK chýbajúce, (nedostatkové) formy sociálnych služieb“ realizuje 
zariadenie kombinovaného typu, ktoré je v NSK chýbajúce a to: útulok - nízkoprahovú nocľahá-
reň a denné azylové centrum pre ľudí bez domova. 
  
 Projekt dopĺňa existujúce časti sociálnej siete pre ľudí z okrajových skupín obyvateľstva 
v Nitre o nízkoprahovú nocľaháreň, ktorá je určená ľuďom úplne vyčleneným zo spoločnosti 
žijúcim na ulici a o útulok pre chorých a zomierajúcich bezdomovcov. 
            Projekt zároveň rieši presunutie prevádzky Denného azylového centra na Samovej ul. č. 4  
do priestorov spoločných pre útulok a nízkoprahovú nocľaháreň, čím sa vytvorí jedno zariadenie 
poskytujúce komplexné sociálne služby pre ľudí bez domova a ľudí v núdzi.  
 Okrem naplnenia základných životných potrieb (jedlo, šatstvo, osobná hygiena, nocľah) 
je cieľovým skupinám poskytované sociálne poradenstvo a resocializačné aktivity za účelom 
postupnej integrácie do spoločnosti.   
  
  
Všeobecné informácie 
  
 Zariadenie v navrhovanom objekte bude určené pre poskytovanie sociálnych služieb pod-
ľa zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších  predpisov.  
Jedná sa o: 

1. Útulok v noci 
2. Útulok prechodne 
3. Stredisko osobnej hygieny v rámci denného azylového centra 
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Cieľové skupiny: 
- bezdomovci závislí na alkohole a psychotropných látkach, 
- bezdomovci sociálne neprispôsobiví z rôznych dôvodov, 
- ľudia, ktorí sa ocitli v náhlej núdzi, 
-     odchovanci detských domovov nezačlenení do spoločnosti, 
-     ľudia prepustení z výkonu väzby alebo z výkonu trestu odňatia slobody, 
-     chorí a zomierajúci bezdomovci. 
 
 

Charakteristika cieľových  skupín:  
 Ľudia závislí na alkohole, na psychotropných látkach, z nich mnohí opakovane liečení 
počas hospitalizácie alebo ambulantne neúspešne. Títo ľudia nedokážu dočasne abstinovať 
a preto nemôžu prespávať v nocľahárni pri azylovom dome. Patria sem tiež  klienti denného azy-
lového centra, ktorí sú na začiatku resocializačného procesu. Ich vôľové schopnosti sú ešte veľ-
mi oslabené závislosťami a nie sú schopní dodržiavať čiastočnú abstinenciu pred vstupom do 
nocľahárne v Útulku pre bezdomovcov. 
 Chorí a zomierajúci bezdomovci, bezdomovci sociálne neprispôsobiví z rôznych dôvo-
dov, ktorí ešte nevstúpili do resocializačného procesu a má s nimi zatiaľ kontakt len streetworker 
denného azylového centra. Títo ľudia oslovovaní na ulici buď nevedia o možnostiach pomoci 
cez sociálnu sieť a na základe prvého kontaktu so streetworkerom prichádzajú do nocľahárne a 
následne do denného azylového centra, alebo z určitého dôvodu prijímajú pomoc  sporadicky na 
určitý čas, hlavne  v zimných mesiacoch, prípadne sa od pomoci prostredníctvom sociálnej siete 
z rôznych dôvodov dištancujú. Často sú po stránke hygieny zanedbaní, majú vši a rôzne kožné 
ochorenia zapríčinené spôsobom života na ulici.  
 Projekt rieši komplexnú sociálnu pomoc ľuďom bez domova v jednom objekte s dôrazom 
na nízkoprahovosť – poskytovanie nocľahu pre bezdomovcov neschopných abstinencie od alko-
holu a psychotropných látok. 
 Okrem naplnenia základných životných potrieb (jedlo, šatstvo, osobná hygiena, nocľah) 
je cieľovým skupinám poskytované sociálne poradenstvo a resocializačné aktivity.   
 Systém poskytovaných služieb je založený na aktivizácii vôľových schopností človeka 
prostredníctvom pracovnej  terapie. Zapojenie sa do pracovnej terapie je dobrovoľné  - od rozsa-
hu zapojenia sa do práce závisí rozsah poskytovaných služieb. Minimálna služba - jedno teplé 
jedlo, hygiena a nocľah je poskytnutá aj bez zapojenia sa do pracovnej aktivity, ale s podmien-
kou symbolického finančného príspevku. 
 
 
Charakteristika jednotlivých zariadení:  
 
1. Útulok v noci - nízkoprahová nocľaháreň: 
Kapacita:  25 - 30 ľudí        
Poskytované služby: Nocľah, prvotné sociálne poradenstvo, zdravotná prvá pomoc.  
Podmienky poskytovania služieb: symbolický finančný príspevok alebo zdarma, bez podmienok 
Prevádzková doba: celoročne v noci od 19,00 h do 7,00h. 
Popis aktivít:  
Príchod do nocľahárne je  v intervale od 19,00 do 20,30 h. Klient musí byť  bez agresívnych pre-
javov voči personálu a ostatným klientom. Nocľah je klientovi poskytnutý na posteli 
s umývateľným matracom bez prikrývky. Rezervovanie toho istého lôžka na ďalšiu noc nie je 
nárokovateľné. Výdaj  večere je v intervale od  19,15 - 20,15 h. 
Možnosť vykonania osobnej hygieny je v intervale od 19,15 – 21,45 h. 
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2. Útulok prechodne 
Kapacita:  5 ľudí        
Poskytované služby: Nocľah, zdravotná prvá pomoc,  ošetrovateľská starostlivosť prostredníc-
tvom ADOS Charita, osobná hygiena, šatstvo a obuv 
Podmienky poskytovania služieb: symbolický finančný príspevok alebo zdarma. 
Prevádzková doba: celoročná nepretržitá  
Popis aktivít: Jedna miestnosť je vyčlenená pre chorých  bezdomovcov, ktorí potrebujú po pre-
pustení z nemocnice doliečenie na lôžku a pre zomierajúcich bezdomovcov.  
 
 
3. Denné azylové centrum  
 
Kapacita:  25 - 30 ľudí        
 
Poskytované služby: 
a) sociálne poradenstvo 
b) sociálna prevencia 
      a) vyhľadávacia činnosť ( streetwork) 
      b) resocializačné aktivity 1. stupeň - pomocné práce v objekte 

2 stupeň - skupinové brigády, predaj pouličného časopisu         
                 predajcami začiatočníkmi 
3.stupeň - pokročilí predajcovia, práce na aktivačný príspevok 

 
c) Podporné služby pre ľudí bez domova 

 Možnosť pobytu v priestoroch denného azylového centra v pracovných dňoch.  
 Stredisko osobnej hygieny – možnosť úplnej hygienickej očisty a vyprania si osobných 

vecí. 
 Výdaj stravy - jedno teplé jedlo denne ( polievka a chlieb) sú vydávané počas roka nepre-

tržite. Za zapojenie do resocializačných aktivít má klient nárok na  raňajky a večere (čaj, 
chlieb). 

 Šatník – šatstvo, obuv, deky.   
 Ošetrovateľská starostlivosť zdravotnými sestrami agentúry domácej ošetrovateľskej sta-

rostlivosti. 
 Sprostredkovanie lekárskeho ošetrenia, sprievod k lekárovi 
 Dopravná služba na lekárske vyšetrenie 
 Návštevná služba v nemocnici počas hospitalizácie 
 Návštevná služba vo väznici. 
 Úschova osobných dokladov. 
 Poskytnutie našej adresy na zasielanie osobnej pošty.  
 Dočasné uloženie finančných prostriedkov 
 Pomoc pri vybavovaní pohrebu a posledná rozlúčka s ľuďmi bez domova  

 
Podmienky poskytovania služieb: 
strava, šatstvo, osobná hygiena za symbolický finančný príspevok alebo zapojenie sa do pracov-
nej terapie.  
 
Prevádzková doba: 
Sociálne poradenstvo, osobná hygiena:   po - pi  7,30 - 16,00 h   
Výdaj stravy:     raňajky           po - pi  7,30 - 8,00 h 
     obed                               po - ne 12,30 - 13,00 h 
                           večera                            po - ne 19,15 - 20,15 h 
                  výdaj šatstva                  ut  - št  8,00 -15,30 h 
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Výstupy krátkodobého charakteru: 
1. Zníženie počtu bezdomovcov, ktorí prespávajú v domoch na sídliskách, v pivniciach, opuste-
ných domoch alebo sa v nočných hodinách zdržiavajú pred obchodnými centrami.    
2. Využívaním nocľahu v nocľahárni sa zvyšuje šanca, že sa niektorí klienti zapoja do resociali-
začného procesu, čím sa zlepší kvalita ich spôsobu života z pohľadu uspokojenia základných 
životných potrieb a poskytnutia, príp. sprostredkovania nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti. 
3. Prostredníctvom pracovnej terapie sa posilní u klienta vnútorná motivácia k riešeniu svojej 
sociálnej situácie (vybavenie  dokladov predchádza uplatneniu si nároku na príjmy garantované 
štátom). Zapojením sa do ďalších pracovných aktivít a ochotou plniť dané podmienky si môžu 
ľudia z cieľových skupín v dôsledku zaradenia do vyšších stupňov resocializácie zvýšiť kvalitu 
bývania.  
4. Chorým bezdomovcom bude poskytnuté základné ošetrenie s možnosťou zabezpečenia lekár-
skej starostlivosti. Zomierajúci bezdomovci budú môcť zomrieť v dôstojnejších podmienkach 
ako na ulici.                
 
Výstupy dlhodobého charakteru aj pre ostatných obyvateľov mesta:  
1. Projekt prispieva ku komplexného riešeniu sociálnej situácie ľudí z okrajových skupín obyva-
teľstva doplnením sociálnej siete. Umožňuje ľuďom, ktorí z akýchkoľvek dôvodov stratili býva-
nie a ocitli sa  na okraji spoločnosti získať novú šancu pre dôstojný život.   
2. Eliminujú sa dôvody na trestnú činnosť vyplývajúcu z akútneho nedostatku osobných vecí             
a jedla.  
3. Poskytovaním podporných služieb v Dennom azylovom centre, hlavne možnosti osobnej hy-
gieny a čistého oblečenia sa zníži viditeľné vyčleňovanie týchto ľudí zo spoločnosti hlavne na 
verejnosti.  
4. Zdravotný stav klientov prichádzajúcich do nocľahárne bude monitorovaný, čím sa zabráni 
šíreniu infekčných ochorení nielen medzi bezdomovcami, ale aj možnému prenosu na obyvate-
ľov hlavne v prostriedkoch hromadnej dopravy a v nákupných centrách.    
  
Na prevádzku Denného  azylového centra je vhodné nasledovné dispozičné riešenie: 
Prízemie budovy so samostatným vchodom z ulice do priestorov centra. V objekte sú potrebné 
miestnosti: 
1. Polyfunkčná miestnosť pre bezdomovcov slúžiaca na stravovanie, ako čakáreň na sociálne 
poradenstvo, na vykonanie osobnej hygieny, ako denná miestnosť, v ktorej sa môžu zdržovať vo 
vyhradených hodinách daných prevádzkovým poriadkom. Kapacita: 25 – 30 ľudí. 
2. Kancelária prvého kontaktu, slúžiaca na poskytovanie informatívneho sociálneho poradenstva, 
výdaj časopisu Nota Bene a na poskytovanie niektorých podporných služieb pre bezdomovcov         
(príjem pošty, úschova dokladov, výdaj hygienických potrieb a pod.) 
3. Kancelária na poskytovanie sociálneho poradenstva (systematická práca s klientom na zmene 
jeho sociálnej situácie), úschova spisov. 
4. Miestnosť na prespanie s minimálnym štandardom (posteľ a umývateľná podložka) pre mu-
žov. Kapacita: 20 – 25 ľudí. 
5. Miestnosť  na prespanie s minimálnym štandardom (posteľ a umývateľná podložka) pre ženy. 
Kapacita: 5 – 10 ľudí. 
6. Miestnosť pre chorých a zomierajúcich bezdomovcov. Kapacita: 5 ľudí. 
7. Sociálne zariadenie plniace funkciu strediska osobnej hygieny (dve sprchy, dve umývadlá, dve 
WC, pisoár, práčka). 
8. Sociálne zariadenie pre zamestnancov (umývadlo, WC). 
9. Miestnosť – šatník určený na príjem a výdaj šatstva, obuvi, základného vybavenia do domác-
nosti pre ľudí v núdzi a pre ľudí bez domova. 
10. Viacúčelový  sklad. 
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Náklady: 
      1.   na zabezpečenie priestorov (objektu) - vklad  mesta Nitra 
a) náklady na prevádzku zariadenia - zabezpečí Diecézna charita Nitra z vlastných 

a sponzorských zdrojov (z príspevku mesta Nitry výlučne v závislosti od schválených fi-
nančných prostriedkov v rozpočte mesta Nitry na príslušný rok). 

 
ad. 2) náklady na prevádzku strediska osobnej hygieny, nocľahárne a denn. azyl. centra (pre 
informáciu priložené predpokladané náklady v r. 2008 a možné zdroje – príjmy a analýzy): 
          
Položka 

Stredisko osobnej hygieny 
počet  / suma v tis. Sk 

Počet klientov          25 - 30 
Počet zamestnancov               1,5
 
Náklady 
prevádzkové spolu (v tis. Sk)               450
- materiálové náklady                50
- energie                45
- opravy a údržba                  5
- cestovné                  5
- poštové a telekomunikačné služby                20
- mzdové náklady              200
- odvody                70
- zákon. soc. náklady                20
- účtovno-ekon. výkony                30
- ostatné náklady                  5
 
Výnosy /príjmy/ spolu 
 (v tis. Sk)              450 
- úhrady od občanov                50
- ostatné príjmy              100
-žiadaný príspevok z Mesta Nitra 
 (v tis. Sk)              300

                
          
                        Názov položky 
 

Útulok a denné azylové 
centrum 

počet  /  suma v tis. Sk 

Počet klientov :   noc / prechodne              30  /  5 
Počet zamestnancov                 6,5 
 
Náklady na prevádzku spolu / v tis. Sk /                 1 700

- materiálové náklady                   170
- energie                   150
- cestovné                     10 
- poštové a telekomunikačné služby                     45
- mzdové náklady                   875
- odvody                     310
- zákon.soc náklady                     60
- účtovno-ekon.výkony                     70
- ostatné náklady                     10
 
Výnosy /príjmy/ spolu   / v tis. Sk /                1 700 

- úhrady od občanov                     80
- ostatné príjmy                   120
-žiadaný príspevok  - dotácia 
 / v tis. Sk / 

 
               1 500
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Analýza predpokladaných nákladov: 
 
a/  Prevádzkové náklady  
 Náklady na prevádzku zariadenia sú v tabuľke uvedené v minimálnej výške. Priemerná 
predpokladaná hodinová mzda sociálneho pracovníka je stanovená na 69,- Sk. Materiálová ná-
ročnosť sa vzťahuje najmä na spotrebu potravín a čistiacich, hygienických a dezinfekčných pro-
striedkov. Náklady na energie - elektrickú energiu, vodné, stočné,  kúrenie (plyn) sú  rozpočto-
vané odhadom. Zákonné sociálne náklady - povinné sú nárokovateľné so strany zamestnanca -  
príspevok na stravovanie, ochranné - pracovné prostriedky a sociálny fond. 
 Účtovno-ekonomické náklady  -  vedenie  účtovníctva,  spracovanie  miezd  a  ostatné  
administratívne, ekonomické a daňové výkony sa realizujú v DCHN centrálne a na jednotlivé 
prevádzky (zariadenia) sa rozpočítavajú na základe internej kalkulácie a smernice. Priemerné  
mesačné účtovno-ekonomické náklady vo výške 6 000,-Sk  predstavuje úsporu na prevádzku 
(jedného administratívneho zamestnanca) za rok cca až 130 000,- Sk. 
 Ostatné náklady sú rôzne poplatky /za odpad, bankové /, poistenie a iné nepredpokladané 
výdavky. 
 
b/ Výnosy - príjmy na prevádzku 
 DCHN je nezisková organizácia a vedie viaczdrojové financovanie. Percentuálny pred-
poklad financovania prevádzky : 
80-90% - finančný príspevok - dotácia  /samospráva, obec/  
10-20% - ostatné zdroje    
 
Žiadaný finančný príspevok vo výške 1 500 000,- Sk  je rozpočtovaný: 
- na Útulok v minimálnej výške 1 200 000,- Sk  v zmysle Prílohy č.14 k zákonu č. 195/1998 Z.z.  
  v znení neskorších predpisov  na : 
  30 občanov denne/v noci   x   30 000,- Sk  a 5 občanov prechodne  x  60 000,- Sk.    
  
- na Denné azylové centrum - osobnú hygienu klientov  300 000,- Sk 
   
Príjmy za služby od klientov - bezdomovcov a ostatných do spoločnosti nezačlenených občanov,  
sú symbolické - 5-6% z celkových príjmov.  
 
Ďalšie zdroje  - dary, zbierky, podiel zaplatenej dane, iné :  5-14% z celkových príjmov. 
  
c/ Kapitálové náklady a výdavky na vnútorne vybavenie   
 Do termínu otvorenia prevádzky - október, november 2007 žiadateľ predpokladá výdav-
ky na rekonštrukciu budovy a vnútorné vybavenie  vo výške 500 000,- Sk. O spolufinancovanie 
projektu požiada aj mesto.  
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Dôvodová správa: 
 
  Podľa demografického výskumu z roku 2005 skupín ohrozených sociálnym vylúčením 
uvedeného v Komunitnom pláne rozvoja sociálnych služieb v meste Nitra do roku 2009 je 
v meste Nitra okolo 150 – 200 bezdomovcov, okolo 2000 obyvateľov rómskej národnostnej 
menšiny, asi 150 odsúdených osôb prepustených z výkonu trestu počas každého roka, z nich asi 
25 % je odkázaných na pomoc sociálnych inštitúcií, a viac ako 1400 dlhodobo nezamestnaných 
občanov.   
 V súčasnej dobe môžu bezdomovci využívať služby nocľahárne v Útulku pre bezdomov-
cov, kapacita nocľahárne je 35 lôžok a podmienkou prijatia je absencie alkoholu. Služby Denné-
ho azylového centra využíva 70 – 80 bezdomovcov, z toho niektorí prespávajú v nocľahárni 
v Útulku pre bezdomovcov. Prostredníctvom streetworku v rámci Denného azylového centra je 
v kontakte 25 – 30 bezdomovcov. Útulok pre bezdomovcov – ubytovňu s kapacitou 48 lôžok je 
využívaný ľuďmi, ktorí stratili ubytovanie, najčastejšie z dôvodu neplatenia nájomného. V loka-
lite Orechov Dvor sú byty nižšieho štandardu určené pre neplatičov, hlavne obyvateľov rómskej 
národnostnej menšiny, v ktorej býva okolo 180 ľudí. 
 Ročne rastie počet občanov – neplatičov, ktorí sú z bytov vysťahovaní. Riešením je      
nízkoprahová ubytovňa, prípadne útulok pre bezdomovcov, v ktorom donedávna bývali aj       
bezdomovci. Pre bezdomovcov, ktorí nevedia abstinovať a sú neprispôsobiví, chýba v meste 
útulok. Hlavne v zimných mesiacoch zomierajú na následky podchladenia. 
 Navrhovaný zámer zriadenia tohto druhu zariadení zvyšuje šancu, že sa niektorí klienti 
zapoja do resocializačného procesu, čím sa zlepší kvalita ich spôsobu života z pohľadu          
uspokojenia základných životných potrieb a poskytnutia, prípadne sprostredkovania nevyhnutnej 
zdravotnej starostlivosti.  

Zdravotný stav klientov prichádzajúcich do nocľahárne bude monitorovaný, čím sa        
zabráni šíreniu infekčných ochorení. 

Chorým bezdomovcom bude poskytnuté základné ošetrenie s možnosťou zabezpečenia                  
lekárskej starostlivosti.  

Zníži sa počet bezdomovcov, ktorí prespávajú v domoch na sídliskách, v pivniciach, 
opustených domoch alebo sa v nočných hodinách zdržiavajú pred obchodnými centrami.                
Sústredením bezdomovcov v tomto zariadení sa čiastočne eliminujú dôvody na trestnú činnosť 
vyplývajúcu z akútneho nedostatku osobných vecí a jedla a šírenia nákazlivých chorôb bezdo-
movcami hlavne v nákupných strediskách.  

Zníži sa počet zamrznutých bezdomovcov, čo považujeme za najväčší prínos takéhoto               
zariadenia. 

V rámci mesta Nitry by išlo o pilotný projekt, ktorým by sa mohli inšpirovať i ostatné 
mestá v regióne. Realizáciou navrhovaného projektu by mesto vytvorilo podmienky pre kom-
plexnú ochranu ľudí bez domova.  

V prílohe predkladáme návrh Zmluvy o partnerstve a spolupráci. 
 
Petícia obyvateľov mesta Nitry. 
Na základe petície podanej obyvateľmi mesta Nitry, ktorou vyjadrili nesúhlas so zriade-

ním Denného azylového centra a Nízkoprahovej nocľahárne v objekte na Braneckého ulici 12, sa 
dňa 24.07.2007 konalo komisionálne rokovanie v zložení: 

Ing. Fúska Ladiskav – hlavný kontrolór  
Ing. arch. Mokrášová Zuzana – poverená výkonom funkcie hlavného architekta mesta 
Ing. Bórik Štefan – referent útvaru sociálneho úradu 
a zástupca občanov mesta Nitry podávajúcich petíciu  
Ing. Bede Juraj.  
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Prítomní boli zástupcom Útvaru sociálneho úradu informovaní o skutočnosti, že v záujme 
vyhľadania, čo najvhodnejšieho objektu, ktorý mal byť zároveň aj majetkom mesta Nitry, boli 
vykonané obhliadky viacerých vytipovaných lokalít.  

V zmysle záveru z rokovania prejednávanej petície pre úplnosť predkladáme zoznam lo-
kalít, ktoré boli vyhľadané v súčinnosti so zamestnancami oddelenia správy majetku. Obhliadky 
navrhovaných lokalít a objektov boli vykonané za prítomnosti zástupcov mesta a Diecéznej cha-
rity Nitra. 

Jednalo sa o tieto parcely – objekty: 
1. č. 8010/4 pri obchodnom dome TESCO (pri rieke),  
2. č. 315/1, 316/1, 316/2, 317/3 (Mlynárce, Dubíkova ul.,), 
3. č. 4622, (studená kuchyňa, t.č. už vlastník Turan Viliam), 
4. č. 1782 (budova pri ZŠ na Wilsonovom nábr.,), 
5. č. 164 (objekt skladu kom. odpadu v parku), 
6. č. 3530/5 (priestor nad Borovou ulicou za Výpočtovým strediskom), 
7. č. 1279/4 (Orechov Dvor), 
8. priestor bane na Braneckého ulici, 
9. budova oproti kasání v Horných Krškanoch, 
10. objekt na Fabrickej ulici, 
11. objekt na Braneckého 12, 

 
z uvedených lokalít iba posledné dve spĺňali požiadavky pre navrhované zariadenie.    

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

riadnom zasadnutí konanom dňa 25.06.2007 prerokovala predložený materiál a uznesením             
č. 200/2007 odporúča výpožičku objektu pre Diecéznu charitu Nitra na dobu 10 rokov. Komisia 
neodporúča predaj predmetných nehnuteľností Ing. Bedemu, odporúča však, aby nájomcovi ob-
jektu bola poskytnutá pomoc pri hľadaní náhradných priestorov. 

 
Stanovisko VMČ č. 2 zo dňa 14.05.2007 k zriadeniu nízkoprahovej nocľahárne 

a denného stacionára pre bezdomovcov, bod 4.8.: Výbor mestskej časti sa prikláňa 
k alternatíve č. 2 – na Fabrickej ulici. Objekt na Braneckého ulici by prichádzal do úvahy ako 
druhý v poradí. 

 
Komisia MZ v Nitre pre sociálne veci, bytové otázky a zdravotníctvo dňa 27.06.2007 

prerokovala Zámer na využitie objektu na Braneckého ulici za účelom poskytovania sociálnych 
služieb v Nízkoprahovej nocľahárni a v Dennom azylovom centre a uznesením č. 43/2007 odpo-
rúča MZ v Nitre predmetný zámer schváliť. 

 
 
Mestská rada v Nitre dňa 07.08.2007 prerokovala Zámer na využitie objektu na Bra-

neckého ulici za účelom poskytovania sociálnych služieb v Nízkoprahovej nocľahárni 
a v Dennom azylovom centre a uznesením č. 488/2007 – MR vracia materiál predkladateľovi na 
dopracovanie v zmysle pripomienok Mestskej rady. 
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         Príloha č. 1: 
 

ZMLUVA O PARTNERSTVE A SPOLUPRÁCI 
(návrh) 

 
 

Zmluvné strany: 
 
MESTO NITRA 
  zastúpené Jozefom Dvončom, primátorom mesta  
  sídlo: Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra 

 IČO : 308 307 
 DIČ: 2021102853 

  IČ DPH: SK2021102853 
a 
 
DIECÉZNA CHARITA NITRA 

   zastúpená: Ing. Mgr. Jurajom Barátom, riaditeľom 
sídlo: Samova 4, 950 50 Nitra 

   IČO: 356 024 06 
 
 

uzatvárajú túto zmluvu o partnerstve a spolupráci: 
 

Preambula 
     Signatári tejto zmluvy, uvedomujúc si význam partnerstva v procese regionálneho sociálneho 
rozvoja, sa dohodli na základných princípoch a cieľoch spolupráce v záujme podpory procesu 
rozvoja Mesta Nitry pre cieľovú oblasť – sociálne služby, sociálna pomoc a sociálne poraden-
stvo. 

čl. I. 
Predmet zmluvy 

     Predmetom zmluvy je v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 195/1998 Z. z. o so-
ciálnej pomoci a v znení neskorších zmien a doplnkov spolupráca zmluvných strán: 

a) pri zriadení a zabezpečení prevádzky kombinovaného zariadenia : Denného azylového 
centra (súčasťou ktorého je stredisko osobnej hygieny, organizovanie spoločného stravo-
vania a práčovňa)  a nízkoprahovej nocľahárne pre ľudí bez domova a prístrešia za úče-
lom napĺňania ich základných životných potrieb, 

b) pri vykonávaní sociálnej prevencie a poskytovaní sociálneho poradenstva za účelom po-
stupnej integrácie ľudí z okrajových sociálnych skupín obyvateľstva do spoločnosti, 

c) pri zabezpečení financovania vecných plnení a nákladov spojených s napĺňaním predme-
tu tejto zmluvy v zmysle písm. a) a b) tohto článku 

 
čl. II. 

Doba platnosti 
1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na dobu neurčitú. 
2. Zmluvu o spolupráci možno ukončiť: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán, 
b) odstúpením od zmluvy v prípade, ak druhá zmluvná strana opätovne porušuje ustanove-

nia tejto zmluvy. Odstúpenie musí byť písomné a je účinné dňom doručenia druhej 
zmluvnej strane, 

c) Mesto Nitra si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že partner prestane vyko-
návať činnosti, obmedzí výkon týchto činností alebo stratí oprávnenie vykonávať činnos-



 11

ti, ktoré sú predmetom tejto zmluvy. Odstúpenie musí byť písomné a je účinné dňom do-
ručenia druhej zmluvnej strane, 

 
 

čl. III. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
Mesto Nitra sa zaväzuje: 

 
a) poskytnúť priestory na Braneckého ul. č. 17 v Nitre, budova súp. č.1527 na parc. č. 7753/1 
- zast. pl. o výmere 391 m2 a pozemky parc. č. 7753/1 a 7753/2 - zast. pl. o výmere 351 m2  
do nájmu na 15 rokov za cenu 1,-Sk/ročne, za celú dobu nájmu a to za účelom zriadenia            
a prevádzkovania kombinovaného zariadenia Denného azylového centra (súčasťou ktorého je 
stredisko osobnej hygieny, organizovanie spoločného stravovania a práčovňa) a nízkopraho-
vej nocľahárne pre ľudí bez domova a prístrešia zmluvným partnerom. Predmet nájmu, ako 
aj práva a povinnosti vyplývajúce z nájmu, budú zmluvnými stranami upravené osobitne 
formou nájomnej zmluvy. 
b) podieľať sa podľa svojich možností na financovaní vecných plnení a nákladov pri posky-
tovaní ubytovania, stravovania a súvisiacej osobnej hygieny podľa tejto zmluvy a v súlade so 
zákonom č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších zmien a doplnkov, a to vý-
lučne v závislosti od schválených finančných prostriedkov v rozpočte mesta Nitry na prísluš-
ný rok 

 
Diecézna charita sa zaväzuje: 
 

a) v prenajatých priestoroch zriadiť a prevádzkovať kombinované zariadenie Denné azylové 
centrum (súčasťou ktorého je stredisko osobnej hygieny, organizovanie spoločného stra-
vovania a práčovňa)  a nízkoprahovej nocľahárne pre ľudí bez domova a prístrešia 
v rozsahu ustanovenom príslušnou legislatívou a zmluvným záväzkom, 

b) v prenajatých priestoroch poskytovať sociálne služby, sociálnu pomoc a sociálne pora-
denstvo v rozsahu podľa tejto alebo osobitnej zmluvy, príslušnej legislatívy 
a projektových cieľov. 

 
čl. IV. 

Záverečné ustanovenia 
1. Zmluvné strany po prečítaní zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, čo potvrdzujú 

svojimi podpismi. 
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 

strán. 
3. Zmeny a dodatky tejto zmluvy sú platné len v písomnej forme a po súhlase oboch zmluvných 

strán. 
4. Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, po 2 vyhotoveniach pre každú zo zmluvných strán. 
 
 
V Nitre dňa       V Nitre dňa  
 
 
 
 
  Ing. Mgr. Juraj Barát          Jozef Dvonč 

   riaditeľ Diecéznej charity Nitra   primátor mesta Nitry 



 Plnenie kapitálového rozpočtu mesta Nitry  za I. polrok  2007        
Príjmy 

 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

0 323.70Príjem z predaja kapitálových aktív 6 000 19 422231 
0 327.71Príjem z predaja pozemkov a 

nehmotných aktív 
700 2 294233 

0 101.44Transfery v rámci verejnej správy 68 085 69 065322 
121.3990 780SPOLU 74 7850



Mestský úrad v Nitre  
 
 
 

                 V Nitre dňa 3.7.2007 
 

     Číslo materiálu: 311 /07 
 

Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre 
 
 
k bodu:  
Návrh na uzatvorenie  vstupu  Mesta Nitry do OZ NITRIA – Partnerstvo sociálnej 
inklúzie 
 
 
  
Predkladá:      Návrh na uznesenie:  
František Baláž      
Zástupca primátora mesta Nitry   Mestské zastupiteľstvo v Nitre  
        p r e r o k o v a l o  
 
        návrh na vstup Mesta Nitry do OZ                                    
                                                                                    NITRIA – Partnerstvo sociálnej inklúzie  
Spracovala:   
RNDr. Helena Rýchla                                                 
odborný referent pre regionálny rozvoj                                                                                                                
 
        schvaľuje 
        
                                                                                   vstup Mesta Nitra  do OZ  NITRIA –   
                                                                                   Partnerstvo sociálnej inklúzie                                             
                                                                                   podľa predloženého návrhu  
                                                                                    
            
Napísala :                                                                                 
RNDr. Helena Rýchla                                                 
odborný referent pre regionálny rozvoj                                                                                                                
                                                                                   
 
       
 
                                                                                 ............................................................ 

                 podpis predkladateľa  
 



  
  
 
 

M E S T S K Ý      Ú R A D      V      N I T R E 
 
 
 
                                                                                              V Nitre   7.8.2007 
  
                                                                                              Číslo materiálu:  319/07   
 
 
 
Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre 
 
 
K bodu : Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Nitry za I. polrok 2007 
 
 
 
Predkladá:                                                      Návrh na uznesenie: 
Mgr.Ľubomír Martinka 
prednosta MsÚ                                               Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
                                                                       p r e r o k o v a l o  
                                                                       Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Nitry 
Spracovali:                                                      za I. polrok 2007 
Ing. Darina Keselyová                          
vedúca ekonomického oddelenia                     berie na vedomie 
riaditelia organizácií                               

                                               Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Nitry 
                                                                       za I. polrok 2007 
                                                                        
Napísali:                                                           
referenti MsÚ 
 
 
Prizvať: 
- správcov rozpočtových  
   kapitol 
- riaditeľov mestských organizácií 
 
 
 
 
                                                                       ............................................................................ 
                                                                                         podpis predkladateľa 
 
 



M e s t s k ý   ú r a d   v   N i t r e 
 
 
        Nitra : 02.08.2007  
 
        Číslo materiálu: 359/07 
 
 
Mestskému zastupiteľstvu  
v Nitre 
 
 
K bodu: Návrh „Koncepcie rozvoja Mesta Nitry v oblasti tepelného  
              hospodárstva„ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       .............................................. 

       podpis predkladateľa 

Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
p r e r o k o v a l o 
návrh „Koncepcie rozvoja Mesta Nitry 
v oblasti tepelného hospodárstva“ 
s c h v a ľ u j e  
„Koncepciu rozvoja Mesta Nitry v oblasti 
tepelného hospodárstva“ podľa 
predloženého návrhu 
 

Predkladá:  
Mgr. Ľubomír Martinka 
prednosta MsÚ v Nitre 
 
Spracovala :      
Ing. Jarmila Najšelová   
referentka oddelenia komunálnych  
činností a životného prostredia 
 
   
Napísala:      
Ing. Jarmila Najšelová   
referentka oddelenia komunálnych  
činností a životného prostredia 
   
      
            
Prizvať:  
Ing. Jozef Klobučník 
vedúci strediska marketingu 
Energoprojekt Bratislava a.s. 
Cintorínska 5, 949 01 Nitra 



 Plnenie kapitálového rozpočtu mesta Nitry  za I. polrok  2007        
Výdavky 

 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

251 419Kapitalové výdavky 341 139 93 317700 27.35
248 528 25.15Obstarávanie kapitálových aktív 316 408 79 567710 

3 087 0.00Nákup pozemkov a nehmotných aktív 3 087 0711 
0 0.00Nákup budov,objektov alebo ich častí 19 000 0712 

15 810 2.17Nákup 
strojov,prístrojov,zariadení,techniky a 
náradia 

17 810 387713 

1 700 20.93Nákup dopravných prostriedkov 
všetkých druhov 

2 150 450714 

10 663 13.60Prípravná a projektová dokumentácia 12 716 1 730716 
217 058 29.31Realizácia stavieb a ich technického 

zhodnotenia 
260 901 76 466717 

0 100.00Rekonštrukcie a modernizácie strojov a 
zariadení 

534 534718 

210 0.00Ostatné kapitálové výdavky 210 0719 
2 891 55.60Kapitálové transfery 24 731 13 750720 
1 091 70.58Transfery v rámci verejnej správy 16 931 11 950721 
1 800 100.00Transfery jednotlivcom a neziskovým 

právnickým osobám 
1 800 1 800722 

0 0.00Transfery nefinančným subjektom a 
transfery príspevkovým organizáciám 
nezaradeným vo verejnej správe v 
registri vedenom Štatistickým úradom 
Slovenskej republiky 

6 000 0723 

27.3593 317SPOLU 341 139251 419



 Plnenie fin.operácií  rozpočtu mesta Nitry  za I. polrok  2007         
Príjmy 

 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

5 000 100.00Zostatok prostriedkov 
z predchádzajúcich rokov 

154 166 154 166453 

0 29.92Prevod prostriedkov z peňažných fondov
 

16 158 4 834454 

0 100.00Bankové úvery 1 461 1 461513 
93.41160 461SPOLU 171 7855 000



 Plnenie fin.operácií  rozpočtu mesta Nitry  za I. polrok  2007         
Výdavky 

 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

52 000Výdavky z transakcií s finančnými aktívami
a pasívami 

52 000 20 719800 39.84

52 000 39.84Splácanie istín 52 000 20 719820 
52 000 39.84Splácanie tuzemskej istiny 52 000 20 719821 

39.8420 719SPOLU 52 00052 000



Plnenie  rozpočtu mesta Nitry  za I. polrok  2007                   
Príjmy 

Strana: 1 

 

Dátum: 24.07.2007 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

500 000 50.05Dane z príjmov a kapitálového majetku 504 067 252 264110 
500 000 50.05Dane z príjmov fyzickej osoby 504 067 252 264111 
500 000 50.05Výnos dane z príjmov poukázaný 

územnej samospráve 
504 067 252 264111003 

500 000 Daň z príjmov fyzických osôb 504 067 252 264 50.05

162 000 55.81Dane z majetku 165 000 92 081120 
162 000 55.81Daň z nehnuteľností 165 000 92 081121 
16 000 51.79Z pozemkov 16 000 8 287121001 

16 000 Daň z pozemkov 16 000 8 287 51.79

138 000 56.29Zo stavieb 141 000 79 375121002 
138 000 Daň zo stavieb 141 000 79 375 56.29

8 000 55.25Z bytov a nebytových priestorov v 
bytovom dome 

8 000 4 420121003 

8 000 Daň z bytov 8 000 4 420 55.25

84 900 74.33Dane za tovary a služby 84 900 63 110130 
84 900 74.23Dane za špecifické služby 84 900 63 018133 
1 600 86.56Za psa 1 600 1 385133001 
1 600 Daň za psa 1 600 1 385 86.56

400 19.00Za nevýherné hracie prístroje 400 76133003 
300 75.00Za predajné automaty 300 225133004 

2 000 44.55Za ubytovanie 2 000 891133006 
5 600 77.71Za užívanie verejného priestranstva 5 600 4 352133012 
2 100 za užívanie verejného priestranstva -ostatné 2 100 1 545 73.57

500 parkovacie karty 500 534 106.80

3 000 parkovné 3 000 2 273 75.77

75 000 74.79Za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady 

75 000 56 089133013 

75 000 Daň za komunálne odpady 75 000 56 089 74.79

0 0.00Iné dane za tovary a služby 0 92139 
0 alkohol a TV 0 92 0.00

48 974 77.99Príjmy z podnikania a z vlastníctva 
majetku 

54 169 42 244210 

1 400 100.31Príjmy z podnikania 5 480 5 497211 
1 400 100.49Dividendy 3 480 3 497211003 
1 400 Príjmy z podnikania - dividendy 3 480 3 497 100.49

0 100.00Iné príjmy z podnikania 2 000 2 000211004 
0 odvoz zo zisku NKS 2 000 2 000 100.00

47 574 75.47Príjmy z vlastníctva 48 689 36 747212 



Strana: 2 
Dátum: 24.07.2007 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

6 236 164.46Z prenajatých pozemkov 6 236 10 256212002 
6 236 Príjmy z prenajatých pozemkov 6 236 10 256 164.46

41 338 62.40Z prenajatých budov,priestorov a 
objektov 

42 453 26 490212003 

39 318 Príjmy z prenájmu budov 39 318 20 968 53.33

20 Príjmy z prenájmu stolov 20 10 50.00

0 Prenájom šport.zar. - SŠRZ 1 115 102 9.15

0 prenájom bytov so štátnou podporou 0 4 592 0.00

2 000 Príjmy z prenájmu skládky Katruša 2 000 818 40.90

25 070 36.84Administratívne a iné poplatky a platby 25 070 9 237220 
20 840 28.04Administratívne poplatky 20 840 5 844221 
20 840 28.04Ostatné poplatky 20 840 5 844221004 

0 Príjmy 0 13 0.00

250 Za predaj rybárskych lístkov 250 221 88.40

17 000 Za vydanie povol. na výher. automaty 17 000 3 557 20.92

50 Za zmenu rozhodnutia 50 25 50.00

450 Za zvláštne užívanie MK 450 274 60.89

100 Za potvrdenie o pobyte 100 70 70.00

60 Za povolenie - výrub stromov 60 31 51.67

1 000 Za povolenie o umiest.reklamy 1 000 413 41.30

130 Za matričnú činnosť 130 61 46.92

1 000 Za stavebné a kolaudačné rozhodnutia 1 000 527 52.70

800 Za overenie písomností 800 652 81.50

2 000 90.65Pokuty,penále a iné sankcie 2 000 1 813222 
2 000 90.65Za porušenie predpisov 2 000 1 813222003 

0 za porušenie staveb.zákona -pokuty 500 557 111.40

0 ostatné pokuty 0 236 0.00

2 000 Pokuty za priestupky 1 500 1 021 68.07

2 165 72.33Poplatky a platby z nepriemyselného a 
náhodného predaja a služieb 

2 165 1 566223 

2 165 72.33Za predaj výrobkov,tovarov a služieb 2 165 1 566223001 
700 Za vodné a stočné 700 318 45.43

400 Ostatné 400 291 72.75

960 Za spoločný stavebný úrad 960 912 95.00

0 GMIS-poskytnutie údajov -archit. 0 1 0.00

105 Za vstupné 105 44 41.90

65 21.54Ďaľšie administratívne a iné poplatky a 
platby 

65 14229 



Strana: 3 
Dátum: 24.07.2007 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

65 21.54Za znečisťovanie ovzdušia 65 14229005 
65 Za znečisťovanie ovzdušia 65 14 21.54

0 324.10Kapitálové príjmy 6 700 21 715230 
0 323.70Príjem z predaja kapitálových aktív 6 000 19 422231 
0 Predaj Sklad Dvorčianska 0 5 256 0.00

0 príjem OSCR 6 000 6 000 100.00

0 príjem z predaja bytov 0 2 033 0.00

0 príjem z predaja bytov - dražby 0 6 133 0.00

0 327.71Príjem z predaja pozemkov a 
nehmotných aktív 

700 2 294233 

0 327.71Z predaja pozemkov 700 2 294233001 
4 000 74.27Úroky z domácich úverov,pôžičiek a 

vkladov 
4 500 3 342240 

1 000 37.50Z vkladov 1 000 375242 
1 000 Príjmy z vkladov 1 000 375 37.50

3 000 84.77Z termínovaných vkladov 3 500 2 967244 
3 000 Príjmy z termínovaných vkladov 3 500 2 967 84.77

1 800 491.83Iné nedaňové príjmy 1 800 8 853290 
1 800 491.83Ostatné príjmy 1 800 8 853292 

0 0.00Z náhrad z poistného plnenia 0 42292006 
1 800 98.11Z výťažkov z lotérií a iných podobných 

hier 
1 800 1 766292008 

0 0.00Z dobropisov 0 730292012 
0 0.00Vratky 0 564292017 
0 Príjmy 0 24 0.00

0 vrátené nedočerpané dotácie 0 512 0.00

0 Vratky ZŠ r. 2006 0 28 0.00

0 0.00Z refundácie 0 407292019 
0 0.00Iné 0 5 345292027 
0 Príjmy 0 259 0.00

0 obnova evidenice pozemkov -ROEP 0 6 0.00

0 fin.náhrada za výrub drevín 0 5 080 0.00

178 760 73.24Tuzemské bežné granty a transfery 183 809 134 614310 
0 0.00Granty 0 91311 
0 Príspevky od sponzorov na FP 0 91 0.00

178 760 73.19Transfery v rámci verejnej správy 183 809 134 523312 
178 760 72.89Zo štátneho rozpočtu 183 809 133 981312001 

1 419 Transfer na matriku 1 419 932 65.68



Strana: 4 
Dátum: 24.07.2007 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

174 000 Transfer na školstvo 174 000 96 004 55.17

0 Transfer na školský úrad 0 527 0.00

861 Transfer na ŠFRB 861 471 54.70

2 162 Transfer na stavebný úrad 2 162 1 049 48.52

0 Dotácia  evidencia obyvateľstva 0 426 0.00

0 úrad práce-VPP 0 372 0.00

0 úrad práce -rodinn.prídavky záškoláci 0 467 0.00

318 dotácia na starostlivosť o  ŽP 318 341 107.23

0 transfer zo ŠR  na zar.sociálnych služieb 5 049 5 049 100.00

0 Transfer na hmotnú núdzu 0 1 836 0.00

0 Transfer na neštátne školy 0 26 433 0.00

0 Dotácia  ÚPSVaR - Chránená dielňa 0 74 0.00

0 0.00Zo štátneho účelového fondu 0 351312002 
0 vojnové hroby 0 96 0.00

0 recyklačný fond 0 256 0.00

0 0.00Z rozpočtu vyššieho územného celku 0 60312008 
0 0.00Od ostatných subjektov verejnej správy 0 130312011 
0 101.44Tuzemské kapitálové granty a transfery 

 
68 085 69 065320 

0 101.44Transfery v rámci verejnej správy 68 085 69 065322 
0 101.44Zo štátneho rozpočtu 68 085 69 065322001 
0 Dotácia na kap. výd. -ref.DPH ČOV 67 750 67 759 100.01

0 kap.transfer pre zar.soc.služieb 335 335 100.00

0 transfer zo ŠR na ČOV Krškany 0 971 0.00

0 0.00Zahraničné transfery 0 1 942340 
0 0.00Prostriedky z rozpočtu Európskej Únie 0 1 942341 
0 Prostriedky ISPA na ČOV 0 1 942 0.00

5 000 93.35Z ostatých finančných operácií 170 324 159 000450 
5 000 100.00Zostatok prostriedkov 

z predchádzajúcich rokov 
154 166 154 166453 

5 000 Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka 154 166 154 166 100.00

0 29.92Prevod prostriedkov z peňažných fondov
 

16 158 4 834454 

0 100.00Z rezervného fondu obce a z rezervného 
fondu vyššieho územného celku 
 

534 534454001 

0 prevod z Rezervného fondu 534 534 100.00

0 27.52Z ostatných fondov obce a z ostatných 
fondov vyššieho územného celku 

15 624 4 300454002 



 Strana: 5 
Dátum: 24.07.2007 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

0 prevod z FRB 62 62 100.00

0 prevod z Fondu primátora 15 15 100.00

0 Prevod z Cestného fondu 11 325 0 0.00

0 prevod z Fondu údržby 4 222 4 222 100.00

0 100.00Tuzemské úvery,pôžičky a návratné 
finančné výpomoci 

1 461 1 461510 

0 100.00Bankové úvery 1 461 1 461513 
0 100.00Dlhodobé 1 461 1 461513002 

67.64858 928SPOLU 1 269 8851 010 504



Plnenie  rozpočtu mesta Nitry  za I. polrok  2007                   
Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie 

 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

873 964Bežné výdavky 875 308 427 506600 48.84
71 433 37.00Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné 

osobné vyrovnania 
71 117 26 312610 

55 097 36.88Tarifný plat, osobný plat, základný plat, 
funkčný plat, hodnostný plat, plat, 
vrátane ich náhrad 

54 781 20 204611 

15 350 39.38Príplatky 15 350 6 045612 
8 37.50Náhrada za pracovnú,služobnú 

pohotovosť a náhrada,odmena za 
pohotovosť 

8 3613 

61 100.00Odmeny 61 61614 
26 041 36.62Poistné a príspevok do poisťovní 25 931 9 497620 
5 863 28.42Poistné do Všeobecnej zdravotnej 

poisťovne 
5 753 1 635621 

160 47.50Poistné do Spoločnej zdravotnej 
poisťovne 

160 76622 

2 190 41.46Poistné do ostatných zdravotných 
poisťovní 

2 190 908623 

16 690 38.80Poistné do Sociálnej poisťovne 16 690 6 476625 
795 50.69Príspevok do doplnkových dôchodkových

poisťovní 
795 403627 

22 0.00Poistné na osobitné účty 22 0628 
260 810 38.94Tovary a služby 268 272 104 474630 

505 23.37Cestovné náhrady 505 118631 
38 219 36.51Energie,voda a komunikácie 38 246 13 964632 
9 501 38.15Materiál 9 590 3 659633 
3 088 31.83Dopravné 3 088 983634 

68 247 36.50Rutinná a štandardná údržba 73 336 26 768635 
1 780 31.18Nájomné za nájom 1 780 555636 

139 470 41.23Služby 141 727 58 427637 
500 680 55.43Bežné transfery 494 988 274 374640 
438 480 53.45Transfery v rámci verejnej správy 423 566 226 413641 
20 200 91.02Transfery jednotlivcom a neziskovým 

právnickým osobám 
27 415 24 954642 

42 000 52.28Transfery nefinančným subjektom a 
transfery príspevkovým organizáciám 
nezaradeným vo verejnej správe v 
registri vedenom Štatistickým úradom 
Slovenskej republiky 

44 007 23 007644 



 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

15 000 85.66Splácanie úrokov a ostatné platby 
súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou 
finančnou výpomocou a finančným 
prenájmom 

15 000 12 849650 

15 000 85.51Splácanie úrokov v tuzemsku 15 000 12 827651 
0 0.00Ostatné platby súvisiace s úverom, 

pôžičkou, návratnou finančnou 
výpomocou a finančným prenájmom 

0 22653 

251 419Kapitalové výdavky 341 139 93 317700 27.35
248 528 25.15Obstarávanie kapitálových aktív 316 408 79 567710 

3 087 0.00Nákup pozemkov a nehmotných aktív 3 087 0711 
0 0.00Nákup budov,objektov alebo ich častí 19 000 0712 

15 810 2.17Nákup 
strojov,prístrojov,zariadení,techniky a 
náradia 

17 810 387713 

1 700 20.93Nákup dopravných prostriedkov 
všetkých druhov 

2 150 450714 

10 663 13.60Prípravná a projektová dokumentácia 12 716 1 730716 
217 058 29.31Realizácia stavieb a ich technického 

zhodnotenia 
260 901 76 466717 

0 100.00Rekonštrukcie a modernizácie strojov a 
zariadení 

534 534718 

210 0.00Ostatné kapitálové výdavky 210 0719 
2 891 55.60Kapitálové transfery 24 731 13 750720 
1 091 70.58Transfery v rámci verejnej správy 16 931 11 950721 
1 800 100.00Transfery jednotlivcom a neziskovým 

právnickým osobám 
1 800 1 800722 

0 0.00Transfery nefinančným subjektom a 
transfery príspevkovým organizáciám 
nezaradeným vo verejnej správe v 
registri vedenom Štatistickým úradom 
Slovenskej republiky 

6 000 0723 

52 000Výdavky z transakcií s finančnými aktívami
a pasívami 

52 000 20 719800 39.84

52 000 39.84Splácanie istín 52 000 20 719820 
52 000 39.84Splácanie tuzemskej istiny 52 000 20 719821 

42.69541 542SPOLU 1 268 4471 177 383



Plnenie  rozpočtu mesta Nitry  za I. polrok  2007                   
Výdavky podľa funkčnej klasifikácie 

 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

107 140 37.63Spolu za Výdavky verejnej správy 108 614 40 87301.1.1= 
107 140 37.63Obce 108 614 40 87301.1.1.6 
23 319 23.63Spolu za Iné všeobecné služby 45 008 10 63501.3.3= 
23 319 23.63Iné všeobecné služby 45 008 10 63501.3.3 

0 0.00Spolu za Všeobecné verejné služby inde 
neklasifikované 

0 19501.6.0= 

0 0.00Všeobecné verejné služby inde 
neklasifikované 

0 19501.6.0 

67 000 50.10Spolu za Transakcie verejného dlhu 67 000 33 56801.7.0= 
67 000 50.10Transakcie verejného dlhu 67 000 33 56801.7.0 
40 164 35.26Spolu za Policajné služby 40 489 14 27503.1.0= 
40 164 35.26Policajné služby 40 489 14 27503.1.0 

220 20.45Spolu za Ochrana pred požiarmi 220 4503.2.0= 
220 20.45Ochrana pred požiarmi 220 4503.2.0 

0 0.00Spolu za Väzenstvo 0 903.4.0= 
0 0.00Väzenstvo 0 903.4.0 

7 953 16.55Spolu za Výstavba 10 006 1 65604.4.3= 
7 953 16.55Výstavba 10 006 1 65604.4.3 

178 389 35.50Spolu za Cestná doprava 186 619 66 25304.5.1= 
178 389 35.50Cestná doprava 186 619 66 25304.5.1 

6 670 19.22Spolu za Cestovný ruch 7 670 1 47404.7.3= 
6 670 19.22Cestovný ruch 7 670 1 47404.7.3 

94 700 42.92Spolu za Nakladanie s odpadmi 94 700 40 64405.1.0= 
94 700 42.92Nakladanie s odpadmi 94 700 40 64405.1.0 

275 173.21Spolu za Nakladanie s odpadovými 
vodami 

2 736 4 73905.2.0= 

275 173.21Nakladanie s odpadovými vodami 2 736 4 73905.2.0 
1 635 3.82Spolu za Ochrana prírody a krajiny 3 635 13905.4.0= 
1 635 3.82Ochrana prírody a krajiny 3 635 13905.4.0 

20 974 34.32Spolu za Ochrana životného prostredia 
inde neklasifikovaná 

21 064 7 22905.6.0= 

20 974 34.32Ochrana životného prostredia inde 
neklasifikovaná 

21 064 7 22905.6.0 

176 839 31.34Spolu za Rozvoj obcí 215 910 67 66806.2.0= 
176 839 31.34Rozvoj obcí 215 910 67 66806.2.0 
26 350 32.74Spolu za Verejné osvetlenie 26 350 8 62706.4.0= 
26 350 32.74Verejné osvetlenie 26 350 8 62706.4.0 



 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

500 27.00Spolu za Verejné zdravotné služby 500 13507.4.0= 
500 27.00Verejné zdravotné služby 500 13507.4.0 

48 595 65.23Spolu za Rekreačné a športové služby 49 710 32 42808.1.0= 
48 595 65.23Rekreačné a športové služby 49 710 32 42808.1.0 
16 979 27.04Spolu za Kultúrne služby 22 059 5 96508.2.0= 
5 728 22.28Kultúrne služby 6 068 1 35208.2.0 

11 251 28.85Ostatné kultúrne služby vrátane 
kultúrnych domov 

15 991 4 61308.2.0.9 

98 000 52.99Spolu za Predškolská výchova 98 000 51 93009.1.1= 
98 000 52.99Predškolská výchova s bežnou 

starostlivosťou 
98 000 51 93009.1.1.1 

229 181 52.67Spolu za Základné vzdelanie 232 607 122 52409.1.2= 
229 181 52.67Základné vzdelanie s bežnou 

starostlivosťou 
232 607 122 52409.1.2.1 

0 ****.**Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie 100 13 89709.5.0= 
0 ****.**Nedefinovateľné vzdelávanie 100 13 85809.5.0 
0 0.00Zariadenia (inštitúcie) pre celoživotné 

vzdelávanie 
0 3909.5.0.4 

3 895 50.01Spolu za Invalidita a ťažké zdravotné 
postihnutie 

3 895 1 94810.1.2= 

3 895 50.01Ďalšie sociálne služby - invalidita a tažké 
zdravotné postihnutie 

3 895 1 94810.1.2.3 

27 000 45.01Spolu za Staroba 29 500 13 27810.2.0= 
0 0.40Staroba 2 500 1010.2.0 

25 000 50.60Zariadenia sociálnych služieb - staroba 25 000 12 65010.2.0.1 
2 000 30.90Príspevky neštátnym subjektom - staroba

 
2 000 61810.2.0.3 

900 43.44Spolu za Rodina a deti 900 39110.4.0= 
900 43.44Rodina a deti 900 39110.4.0 
250 29.60Spolu za Nezamestnanosť 250 7410.5.0= 
250 29.60Nezamestnanosť 250 7410.5.0 
455 103.98Spolu za Sociálna pomoc občanom v 

hmotnej a sociálnej núdzi 
905 94110.7.0= 

455 81.66Sociálna pomoc občanom v hmotnej a 
sociálnej núdzi 

905 73910.7.0 

0 0.00Dávky sociálnej pomoci - pomoc 
občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 

0 20210.7.0.1 

42.69541 542SPOLU 1 268 4471 177 383



 
 

Návrh  
priorít Mesta Nitry za účelom  zabezpečenie podkladov potrebných pri predkladaní 
žiadostí na získanie finančnej pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ ( príloha tabuľky) 
 
 
 
 
 

Dôvodová správa 
 
 

 Národný strategický referenčný rámec SR na roky 2007 -  2013 ( NSRR SR), ktorý je 
v súčasnosti pred schválením v EK, je základným strategickým dokumentom Slovenskej 
republiky na využívanie fondov Európskej únie na roky 2007 – 2013. Dokument stanovuje 
národné priority financovania zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, konkrétne: 

• Infraštruktúra  a regionálna dostupnosť 
• Vedomostná ekonomika 
• Ľudské zdroje 
Strategické priority sú nástroje , ktorými sa má dosiahnuť strategický cieľ zameraný na 

konkurencieschopnosť a vyrovnanie regionálnych rozdielov, zvýšenie slovenskej ekonomiky 
a zamestnanosti pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja. 

 
 

Vo väzbe na strategické národné priority a možnosti získania nenávratnej finančnej 
pomoci v programovom období 2007 – 2013 pristúpilo mesto Nitra k riešeniu vlastných 
priorít. Je potrebné uviesť, že návrh priorít je v súlade so zámermi mesta uvedenými 
v  rozvojovom dokumente, ktorý bude v najbližšom období predložený na schválenie MZ.  

Stanovenie priorít je dôležitý krok, ktorým sa mesto pripravuje na predloženie žiadostí 
podľa toho, ako budú zverejnené výzvy schválených operačných programov. Predložený 
návrh priorít mesta uvádza  hlavne aktivity , ktoré majú investičný charakter. Je to z toho 
dôvodu, že uvedené priority musia mať schválenú projektovú dokumentáciu s platným 
stavebným povolením a taktiež usporiadané majetkové vzťahy k dotknutím nehnuteľnostiam. 
Ich čerpanie je možné z fondu ERDF. Na investičné projekty však nadväzujú neinvestičné ( 
vzdelávanie, sociálna inklúzia, zamestnanosť) s možnosťou získania finančnej pomoci z ESF. 

 
 

 
Mestská rada na svojom zasadnutí dňa 7.8.2007 prerokovala návrh priorít Mesta Nitry 
za účelom  zabezpečenie  podkladov potrebných pri predkladaní žiadostí na získanie 
finančnej pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ  a odporučila MZ predložený návrh 
schváliť s doplnením priority č.7 o text - rozšírenie parku .  
 
 

 



Komentár 
 
1. Plánovaný príjem   r. 2007   44 263 tis. Sk 
    skutočný príjem   II. Q. 2007   33 281 tis. Sk 
    plánovaný príjme   r. 2007   44 263 tis. Sk 
    skutočný výdaj   II. Q. 2007   15 610 tis. Sk 
    hospodársky výsledok  II. Q .2007   17 671 tis. Sk  
 
2. príjmy 
 
2.1 Tržby za služby      plnenie 31 % 
sú v súlade s plánovanými tržbami za poskytované v budove Mestského kúpeľa /bazén, sauna/ 
Plnenie je v precentuálnom vyjadrení plnenia ovplyvnené skutočnosťou, že letné kúpalisko je 
sezónnou prevádzkou s plánovaným zahájením prevádzky 15. 06. 2007. 
 
2.2 Tržby za nájomné      plnenie 28 % 
sú v súlade s plánovanými tržbami za prenájom nebytových priestorov v budove Mestského 
kúpeľa a v budove Zimného štadióna.  
 
2.3 Grant z rozpočtu obce     plnenie 65 % 
Finančné prostriedky poskytované mestom Nitra na pokrytie plánovaných činností, ktorých 
financovanie nevie organizácia zabezpečiť z vlastného príjmu sú poskytované z rozpočtu 
mesta Nitry v súlade s dohodnutým harmonogramom.  
 
2.4. Kapitálový grant z rozpočtu obce    plnenie 28 % 
Kapitálové prostriedky poskytované mestom Nitra na pokrytie plánovaných činností, ktorých 
financovanie nevie organizácia zabezpečiť z vlastného príjmu sú poskytované z rozpočtu 
mesta Nitry v súlade s dohodnutým harmonogramom.  
 
2.5 Zostatok prostriedkov z hospodárenia roku 2006  plnenie neurčené 
 
Organizácia v roku 2006 ukončila hospodárenie zo zostatkom finančných prostriedkov vo 
výške 4 680 tis. Sk  
Tieto finančné prostriedky budú použité v súlade s rozpočtovými pravidlami v príslušných 
rozpočtových kapitolách.  
 
 
3. Výdavky        plnenie 35 % 
 
3.1 Osobné náklady / mzdy, poistné, odvody do fondov /  
3.2 Spotreba materiálu  
3.3 Spotreba energií  
3.4 Opravy  
3.5 Služby  
3.6 Dane a poplatky  
3.7 Rekonštrukcie a modernizácie 
 
 
 
 



Sú v súlade s uskutočňovanými činnosťami organizácie v rámci zabezpečovania prevádzok 
krytej plavárne, sauny, prípravy letného kúpaliska na prevádzku v letnej sezóne  
a zabezpečovanie povinností správcu mestského majetku športových areálov daných do 
správy organizácie.  
 
 
 
07/2007  
 
 
 
Spracovala: Kristína Blaškovičová 
         ekonomická referentka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry, Kúpeľná 4, 949 01  Nitra 
     
Plnenie rozpočtových príjmov a výdavkov II. kv. 2007    
     
Príjmy (v tis. Sk) rozpočet Plnenie  %  
    2007 II. kv.  plnenie
212003 z prenajatých budov, priestorov a objektov 2633 1399 53
222003 penále za neskoré platby 0 1 0
223001 za predaj výrobkov, tovarov a služieb 5500 1667 30
243000 úroky z vkladov  50 5 10
292012 bežný účet z dobropisov 0 0 0
292019 bežný účet z refundácie 0 47 0
312007 grant z rozpočtu obce 20000 15000 75
322005 kapitálový grant z rozpočtu obce 11300 11300 100
453000 zostatok prostriedkov z min.roka 4680 3862 82
456000 ostatné príjmy 100 0 0
  spolu príjmy 44263 33281 75
     
     
Rozbor príjmov za I. polrok 2007 v tis. Sk    
     
Príjmy      
     
bazén   1069   
letné kúpalisko  351   
sauna   186   
vane   5   
požičovné   54   
doplnkový tovar 2   
predaj služieb spolu  1667   
úroky   5   
príjem z dobropisov a ref. nákladov z min. roka 47   
nájomné    1399   
prevod prostriedkov min. roka 3862   
úroky z omeškania 1   
dotácia mesta na kapitálové výdavky 11300   
dotácia mesta na prevádzku 15000   
spolu príjmy 33281   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



     
     
Výdavky (v tis. Sk)    
     
610000 mzdy, platy, služ. príjmy a ost. vyrovnania 5180 1785 34
620000 poistné a príspevok do poisťovní 2100 616 29
631001 cestovné tuzemské 50 18 36
632001 energie  4200 2869 68
632002 vodné, stočné  2000 766 38
632003 poštovné a telekomunikačné služby 200 52 25
633001 interiérové vybavenie 150 24 16
633002 výpočtová technika 100 1 0
633003 telekomunikačná technika  0 12 0
633004 prevádz. stroje, prístroje, zariadenia 400 55 14
633006 všeobecný materiál 800 516 64
633009 knihy, časopisy, noviny 20 2 10
633010 pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky 100 37 37
633013 nehmotný majetok 20 0 0
633016 reprezentačné 20 0 0
634001 palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny 50 5 10
634002 servis, údržba, opravy a výdavky s tým spoj. 50 0 0
635001 údržba interiérového vybavenia 50 33 65
635002 údržba výpočtovej techniky 20 8 37
635004 údržba prev. strojov, prístrojov, zariadení 1700 829 49
635005 Špec. Stroje, prístoje, zariadenia  0 7 0
635006 údržba budov, priestorov a objektov 1862 2036 109
636002 prev. strojov a tech. zariadení 20 0 0
637001 školenia, kurzy, semináre 10 0 0
637003 propagácia, reklama, inzercia 20 35 176
637004 všeobcné služby 250 63 25
637005 špeciálne služby 800 585 73
637011 štúdie, expertízy, posudky 200 65 32
637012 poplatky, odvody a dane 100 19 19
637014 stravovanie 700 222 32
637015 poistné 308 107 35
637016 prídel do Sociálneho fondu 40 17 43
637018 vratenie príjmov z min.roku  0 12 0
637027 odmeny prac. mimopracovného pomeru 150 10 6
637035 dane 0 1 0
642015 transfer na nemocenské dávky 10 4 40
713004 nákup prev.strojov a zariadení /odpis/ odvod do FR 3000 137 4
716000 prípravná a projektová dokumentácia  500 0 0
717001 rekonštrukcia a modernizácia /odpis/odvod do FR 8083 0 0
717002 rekonštrukcia a modernizácia /50 m bazén LK/ 3000 4662 155
717003 rekonštrukcia a modernizácia /parné kúrenie MK, LK / 8000 0 0
  spolu výdavky 44263 15610 35
 
 
 
 
 
 



Plnenie výdavkov podľa stredísk / v tis. Sk 
/         
             
 MK ZŠ FŠ LK ČFK AŠ TP TK JA KR KI DR 
610 Mzdy 1785                       
620 Odvody 620                       
631 Cestovné 18                       
632 Energie 3101     583 8               
633 Materiál 403     182           33   29
635 Údržba 600 299 130 896 246 326     165 35 205 11
637 Služby 487 27 112 325 48 65 37 1     20 15
713 Stroje       136                 
717 Rekonštrukcie   1130   3298               234
                          
  7014 1456 242 5420 302 391 37 1 165 68 225 289
 



Dôvodová správa 

 
Koncepcia rozvoja Mesta Nitry v oblasti tepelného hospodárstva 

 
Návrh  „ Koncepcie rozvoja Mesta Nitry v oblasti tepelného hospodárstva „ je vypracovaný 

v zmysle zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike.  

Stanovisko komisie : 

Koncepcia bola prerokovaná v Komisii pre územné plánovanie, architektúru a investičnú 

činnosť dňa 13.6.2007, ktorá odporúča mestskému zastupiteľstvu predložený materiál 

schváliť.  

Stanovisko komisie : 

Dňa 11.7.2007 bola koncepcia prerokovaná v Komisii pre životné prostredie, 

verejnoprospešné služby a verejný poriadok, ktorá  vzala predložený materiál na vedomie. 

V zmysle uvedeného zákona sa stane koncepcia po jej schválení jedným zo základných 

nástrojov rozvoja mesta v zmysle platnej legislatívy. 

Nakoľko predkladanú koncepciu tvorí rozsiahly materiál, predkladáme ju v zjednodušenej 

forme. Kompletný materiál sa nachádza k nahliadnutiu na oddelení komunálnych činností 

a životného prostredia na čísle dverí 418 v písomnej ako aj elektronickej forme. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh sústav tepelných zariadení a budúceho zásobovania teplom 
územia obce 

1.1 Formulácia alternatív technického riešenia rozvoja sústav tepelných 
zariadení 

 

S ohľadom na súčasný stav tepelných zariadení v sústavách centralizovaného 

zásobovania teplom v meste Nitra, je navrhnuté rozdelenie plánovania rozvoja týchto sústav 

na obdobie cca do roku 2021 a na obdobie po roku 2021. Po  roku 2007 budú vo veľmi 

dobrom stave SCZT Párovce a Chrenová a časť okrskových tepelných sústav v obytných 

súboroch Staré mesto a Klokočina. Životnosť časti tepelných zariadení v SCZT v meste bude 

končiť okolo roku 2021 a po tomto roku bude potrebné plánovať hlavne obnovu centrálnych 

(a príp. okrskových) zdrojov tepla. 

 

Obdobie do roku cca 2021 
Pre obdobie do roku cca 2021 je navrhnutý rozvoj sústav tepelných zariadení v súlade 

s dnešnou koncepciou zásobovania mestských častí teplom. Pri návrhu rozvoja sústav 

tepelných zariadení je uvažované 

- s ekonomickou dostupnosťou v súčasnosti prevládajúceho paliva v zdrojoch tepla – 

zemného plynu  

- s možnosťou zníženia nákladov na výrobu a dodávku tepla v zdrojoch tepla pomocou 

využívania obnoviteľných zdrojov energií 

- s možnosťou zníženia nákladov na výrobu a dodávku tepla v zdrojoch tepla pomocou 

využívania kogeneračnej výroby tepla a elektrickej energie 

Návrh rozvoja tepelných sústav v jednotlivých mestských častiach: 

Staré mesto – je navrhnuté dokončenie obnovy tepelnej siete v okrsku Prednádražie 

(rok 2007), a dokončenie obnovy blokových kotolní. 

Párovce – je obnovená tepelná sieť, je navrhnuté overenie možnosti doplnenia zdroja 

tepla na biomasu (4 MWt) do CTZ. 

Chrenová – je obnovená tepelná sieť, je navrhnuté overenie možnosti doplnenia 

kogeneračného zdroja tepla a elektrickej energie (max. 5 MWe) do CTZ. 

Klokočina, Diely, Čermáň – je navrhnuté dokončenie obnovy blokových kotolní. 

Návrh rozvoja tepelných sústav na obdobie do roku cca 2021 je v súlade s Územným 

plánom mesta Nitra a zámermi správcu tepelných sústav. 

 

 



Obdobie po roku cca 2021 
 Pre dobu po roku cca 2021 je potrebné uvažovať s väčšou obnovou zdrojov tepla v 

CTZ, resp. s výstavbou nového centrálneho zdroja pre zásobovanie tepelných sústav v 

meste. Navrhnutými alternatívami sú :  

- obnova CTZ v súlade s dnešnou koncepciou zásobovania mestských častí teplom 

(dva veľké zdroje tepla, základné palivo zemný plyn, prepojenie tepelných sietí 

Párovce a Klokočina). 

(podvariant - zdroj tepla a elektrickej energie s paroplynovým cyklom v niektorej 

z CTZ, prepojenie tepelných sietí v meste na letnú prevádzku)  

- vybudovanie tepelného napájača a zásobovanie tepelných sústav v meste z EMO, 

prepojenie tepelných sietí v meste  

- vybudovanie nového centrálneho zdroja tepla pre tepelné sústavy v meste, využitie 

uhlia a biomasy ako paliva v tomto CTZ, prepojenie tepelných sietí v meste. 

Výber navrhnutých alternatív rozvoja tepelných sústav bol vykonaný po analýze dostupnosti 

energetických zdrojov a technologických zariadení v posudzovanom období a v súlade 

s energetickou politikou štátu, s dôrazom na kogeneračnú výrobu tepla a elektrickej energie. 

 V súvislosti s výstavbou nových zdrojov tepla pre tepelné sústavy v meste je potrebné 

preskúmať možnosť ďalšej centralizácie zásobovania teplom v meste (prepojenie okrskových 

sústav na Klokočine a Dieloch, prepojenie sústav Chrenová a Párovce). Výhľadovo sa ďalej 

ponúka preskúmanie možnosti využitia perspektívnej mestskej spaľovne odpadov na 

dodávku tepla do tepelných sietí. 

 V čase rozhodovania o alternatíve rozvoja sústav zásobovania teplom v meste bude 

potrebné overiť dostupnosť jednotlivých druhov palív a energií  (s perspektívou do 

budúcnosti), overiť ekonomickú výhodnosť ich využitia (aj s ohľadom na ekologické 

podmienky ich využívania) a realizovateľnosť posudzovaných alternatív rozvoja sústav 

zásobovania teplom.  

1.1. Vyhodnotenie požiadaviek na realizáciu jednotlivých alternatív technického 
riešenia rozvoja sústav tepelných zariadení 

 

Alternatíva I. rozvoja tepelných sústav v meste 

V alternatíve I. je navrhnutý rozvoj tepelných sústav v súlade s dnešnou koncepciou 

centralizovaného zásobovania teplom v meste, požiadavky na jej realizáciu sú z hľadiska 

technického relatívne najmenšie. Medzi najnáročnejšie požiadavky patrí zabezpečenie 

realizovateľnosti inštalácie zdroja tepla a elektrickej energie v CTZ Chrenová s paroplynovým 

cyklom, zabezpečenie realizovateľnosti potrubného prepojenia medzi CTZ Chrenová a CTZ 



Párovce cez zastavané územie Starého mesta a zabezpečenie realizovateľnosti nových 

primárnych rozvodov v obytných súboroch Klokočina a Diely.     

Racionalizácia výroby tepla v existujúcej SCZT – dva centrálne zdroje tepla 

Tento návrh predpokladá prepojenie CTZ Chrenová s CTZ Párovce a napojenie 

okrskových tepelných sústav Klokočina a Diely na túto sústavu zásobovania teplom. Zároveň 

predpokladáme že by sa v CTZ Párovce vybudovala technológia spaľovania biomasy na 

mieste terajšieho kotla K4. Kotolne na Klokočine by sa prebudovali na OST. Na Chrenovej 

by sa vybudoval PPC s elektrickým výkonom 21 MW a tepelným výkonom 18,5 MW.  

 

 



 
 

 

 

 

 



Alternatíva II. rozvoja tepelných sústav v meste 

V alternatíve II. je navrhnutý rozvoj tepelných sústav s dodávkou tepla z Elektrárne 

Mochovce do sústav centralizovaného zásobovania teplom v meste. Rozhodujúcou 

požiadavkou na jej realizáciu je dostavba EMO a ponuka tepelného výkonu v dostatočnej 

výške pre mesto Nitra a zabezpečenie realizácie tepelného napájača EMO – Nitra, CTZ 

Chrenová. Ďalšie požiadavky sú zabezpečenie realizovateľnosti potrubného prepojenia 

medzi CTZ Chrenová a CTZ Párovce cez zastavané územie Starého mesta a zabezpečenie 

realizovateľnosti nových primárnych rozvodov v obytných súboroch Klokočina a Diely.     

Dodávka tepla do SCZT Nitra z JE Mochovce 

Považujeme za potrebné zdôrazniť, že teplo na vykurovanie sa dá získať len odberom 

tepla od parných turbín, čo znamená nižšiu výrobu elektrickej energie a preto cena tohto 

tepla má cenu zmarenej (nevyrobenej elektrickej energie). Táto alternatíva, je zlučiteľná so 

systémom centrálneho zásobovania teplom a tvorí významný potenciál pre dlhodobú 

stratégiu rozvoja tepelnej energetiky v meste, najmä v dlhodobom horizonte v rokoch 2021 

až 2040. V tomto čase už bude odpísaná značná hodnota hmotného investičného majetku 

JE EMO a cena elektrickej energie na prahu EMO bude cca 800 Sk/MWe (teraz cca 1 200 

Sk/MWh). Toto bude mať za následok pokles ceny tepla na konkurenčnú hodnotu cca 320 

Sk/GJ na prahu terajšej CTZ Chrenová. Takýto proces sa udial aj v JE Jaslovské Bohunice 

(s dodávkou tepla do Trnavy, Leopoldova a Hlohovca) a pravdepodobne podobný proces 

nastane aj v JE Mochovce. V príhodnom čase tj. asi v r. 2016 bude potrebné vyhotoviť štúdiu 

realizovateľnosti ktorá by potvrdila možnosť realizácie.  

 



 
 

 

 

 



Alternatíva III. rozvoja tepelných sústav v meste 

V alternatíve III. je navrhnutý rozvoj tepelných sústav s dodávkou tepla z nového 

centrálneho zdroja tepla do sústav centralizovaného zásobovania teplom v meste. 

Rozhodujúcou požiadavkou je zabezpečenie realizovateľnosti nového zdroja tepla vo 

vhodnej lokalite a zabezpečenie realizovateľnosti tepelného napájača nový CTZ - CTZ 

Chrenová. Ďalšie požiadavky sú zabezpečenie realizovateľnosti potrubného prepojenia 

medzi CTZ Chrenová a CTZ Párovce cez zastavané územie Starého mesta a zabezpečenie 

realizovateľnosti nových primárnych rozvodov v obytných súboroch Klokočina a Diely.     

Dodávka tepla do SCZT Nitra z nového centrálneho zdroja tepla (teplárne) 

Tento návrh predpokladá vybudovanie nového centrálneho zdroja tepla a elektrickej 

energie v blízkosti mesta, prepojenie CTZ Chrenová s CTZ Párovce a napojenie okrskových 

tepelných sústav Klokočina a Diely na túto sústavu zásobovania teplom. Celkový tepelný 

výkon CTZ (kotlov) je navrhnutý cca 141 MWt, celkový elektrický výkon (turbín) je navrhnutý 

20,0 MWe. Vo fluidných kotloch je navrhnuté spaľovanie čierneho uhlia a biomasy 

progresívnou a ekologicky prijateľnou technológiou. 

 



 
 

Spoločnou požiadavkou je pre všetky alternatívy rozvoja tepelných sústav v meste je 

zabezpečenie finančného krytia navrhnutých riešení.  

 



1.2 Stručné návrhy technického riešenia navrhnutých alternatív rozvoja 
sústav tepelných zariadení 

  

 Návrhy rozvoja sústav tepelných zariadení na obdobie do roku cca 2021 sú zahrnuté 

v rozvojových plánoch správcu tepelných sústav.  Popisované sú zásadné návrhy 

technického riešenia alternatív pre obdobie po roku cca 2021, keď je potrebné uvažovať s 

väčšou obnovou zdrojov tepla v CTZ, resp. s výstavbou nového centrálneho zdroja pre 

zásobovanie tepelných sústav v meste. 

 

 

1.2.1 Alternatíva I. – rozvoj existujúcich sústav zásobovania teplom s dodávkou tepla 
z dvoch centrálnych zdrojov tepla – Párovce a Chrenová 

  

 Stručný návrh technického riešenia rozvoja tepelných sústav v alternatíve I.: 

 

Staré mesto 
S ohľadom na charakter územia v ktorom sú vybudované okrskové tepelné sústavy, je 

navrhovaná postupná obnova plynových kotolní. V obnovených zdrojoch tepla bude 

využívaná v rozumnej miere kondenzačná kotlová technika s vyšším stupňom využitia paliva 

– zemného plynu. Na ďalšie zníženie nákladov na výrobu tepla je navrhovaná v kotolniach 

inštalácia zariadenia na solárny ohrev TÚV (ak je v kotolni inštalované zariadenie na 

centrálny ohrev TÚV). Výkon solárneho ohrevu je navrhnutý na priemerný výkon ohrevu TÚV 

v kotolni počas dňa, využitá bude akumulácia tepla získaného zo solárneho zariadenia. 

Priebežne bude vykonávaná obnova tepelných rozvodov v okrskových tepelných sústavách. 

 

Párovce (vrátane okrsku Prednádražie) 
V CTZ Párovce bude vykonaná obnova plynových kotlov s výkonom cca 20 MW a 

doplnené bude zariadenie na zásobovanie teplom obytných súborov Klokočina a Diely (s 

predpokladom vybudovania tepelného napájača na zásobovanie teplom okrskových 

tepelných sietí v týchto obytných súboroch). Potrebný výkon zdrojov tepla pre Klokočinu 

a Diely je cca 50 MW. Variantom je doplnenie zdroja tepla na biomasu v CTZ vo výkone 

zodpovedajúcom cca priemernému výkonu ohrevu TÚV v zdroji tepla, v prípade ak nebude 

v CTZ inštalovaný zdroj tepla s paroplynovým cyklom (ktorý by bol využitý aj na dodávku 

tepla na ohrev TÚV v prepojených SCZT v meste v letnom období). 

 

 



Chrenová 
V CTZ Chrenová bude vykonaná obnova plynových kotlov s výkonom cca 18 MW 

a doplnený bude kogeneračný zdroj tepla a elektrickej energie na báze paroplynového cyklu s 

elektrickým výkonom cca 21 MW a tepelným výkonom cca 18,5 MW. Elektrická energia vyrobená 

v PPC bude predávaná do siete ZSE (v areáli CTZ by bolo vybudované zariadenie na vyvedenie 

elektrického výkonu). Kogeneračný zdroj tepla a EE by pracoval v základnom zaťažení tepelného 

zdroja, v letnom období by bol využitý aj na na dodávku tepla na ohrev TÚV v prepojených SCZT 

v meste – Chrenová, Párovce, Klokočina a Diely. K tomuto účelu by bolo potrebné vybudovať 

potrubné prepojenie cca 2x DN 250 medzi CTZ Chrenová a CTZ Párovce, vedúce zastavaným 

územím Starého mesta.  

       Hlavné zariadenie navrhnutého zdroja tepla a EE s paroplynovým cyklom by 

pozostávalo z dvoch plynových turbín s jednotkovým elektrickým výkonom 7,5 MWe (každá), 

zo spalinového kotla, parnej turbíny s jednotkovým elektrickým výkonom 6,0 MWe 

a výmenníkovej stanice para-voda s tepelným výkonom cca 20 MW. V CTZ by bola 

inštalovaná čerpacia stanica primárnej vykurovacej vody do CTZ Párovce. 

Variantom k inštalácii zdroja tepla a EE s paroplynovým cyklom je doplnenie 

kogeneračného zdroja tepla a elektrickej energie v CTZ na báze plynových piestových 

motorov s elektrickým výkonom cca 5,5 MW. Teplo vyrobené v tomto zdroji by bolo využité 

na ohrev TÚV v tepelnej sústave Chrenová a vyrobená elektrická energia by bola predávaná 

do siete ZSE. V tomto variante by neboli prepojené tepelné siete Chrenová, Párovce, 

Klokočina a Diely. 

Ďalším variantom je výstavba zdroja tepla a EE s paroplynovým cyklom zameraným 

prednostne na výrobu elektrickej energie, predávanej do verejnej siete. V tomto prípade by 

mohol byť výkon zdroja s PPC vyšší – cca 60 až 90 MWe a cca 70 MWt – rozhodnutie 

o výkone nového zdroja energií by vyplynulo zo zámeru potenciálneho investora 

a ekonomických hodnotení projektu. 

   Klokočina, Diely, Čermáň 
V sústave centralizovaného zásobovania teplom je navrhnuté vybudovanie tepelného 

napájača na zásobovanie teplom okrskových tepelných sietí, vybudovanie OST v okrskových 

kotolniach a pripojenie okrskových tepelných sietí na primárny rozvod tepla z CTZ Párovce. 

V CTZ Párovce by boli inštalované nové zdroje tepla na pre tepelnú sieť Klokočina a Diely. 

Výhodou je centralizácia zdrojov tepla s očakávanými zníženými nákladmi na prevádzku 

týchto zdrojov. S pripojením okrskovej kotolne C1 v obytnom súbore Čermáň na centrálny 

tepelný napájač neuvažujeme z dôvodu odľahlosti lokality.  

Podvariantom riešenia zásobovania teplom v obytných súboroch Klokočina, Diely, 

Čermáň je ohrev TÚV v pripojených objektoch s dvojrúrkovým rozvodom tepla a dodávkou 



TÚV odberateľom z nových domových OST.U tohto variantu nepredpokladáme zmenu stavu 

pracovných síl. 

Produkcia znečisťujúcich látok na území mesta v tejto alternatíve riešenia rozvoja 

tepelných sústav (maximálne množstvá podľa limitov zo zákona) je uvedená v nasledujúcej 

tabuľke : 

Znečisťujúca látka ročná produkcia (t/rok) 

Emisie tuhých látok zanedbateľné 

Emisie SO2 zanedbateľné 

Emisie NOx 85 

Emisie CO 51 

Emisie CO2 98 730 

1.2.2 Alternatíva II. - rozvoj existujúcich sústav zásobovania teplom s dodávkou tepla 
z Elektrárne Mochovce 

  

 Stručný návrh technického riešenia rozvoja tepelných sústav v alternatíve II.: 

 

Nový zdroj tepla – tepelný napájač z Elektrárne Mochovce 
V tejto alternatíve je navrhnuté zásobovanie prepojených SCZT v meste zo  zdroja tepla 

v Elektrárni Mochovce. Návrh je v súlade s predchádzajúcimi štúdiami na centralizovaného 

zásobovania teplom mesta Nitra z EMO, aktualizovaný je výkon tepelného napájača cca 130 až 

150 MW. 

V súčasnosti prebiehajú prípravné práce na dostavbe EMO (3. a 4. blok), navrhnuté 

riešenie predpokladá v posudzovanom čase po roku 2021 dostatočný výkon v zdrojoch tepla 

v elektrárni, umožňujúci ponúknuť zásobovanie teplom blízkych mestských sídiel. 

Tepelný napájač cca 2x DN 700 až DN 800 by bol privedený v súlade s návrhom 

v územnom pláne mesta na prah areálu CTZ Chrenová, kde by boli vybudované zariadenia na 

využitie a ďalší transport primárnej vykurovacej vody z EMO. Celková dĺžka tepelného napájača 

je cca 35 km. Vzhľadom na dĺžku napájača je predpoklad rozdielnych tlakových úrovní primárnej 

vody z EMO a vody vo vykurovacích sústavách v meste. Preto bude potrebné vybudovať 

hydraulické oddelenie napájača a vykurovacích sústav výmenníkovými stanicami v súčasných 

zdrojoch tepla v meste. 

 

Staré mesto 
Navrhovaná je postupná obnova plynových kotolní. V obnovených zdrojoch tepla bude 

využívaná v rozumnej miere kondenzačná kotlová technika s vyšším stupňom využitia paliva – 

zemného plynu. Na ďalšie zníženie nákladov na výrobu tepla je navrhovaná v kotolniach 

inštalácia zariadenia na solárny ohrev TÚV (ak je v kotolni inštalované zariadenie na centrálny 

ohrev TÚV). Výkon solárneho ohrevu je navrhnutý na priemerný výkon ohrevu TÚV v kotolni 



počas dňa, využitá bude akumulácia tepla získaného zo solárneho zariadenia. Priebežne bude 

vykonávaná obnova tepelných rozvodov v okrskových tepelných sústavách. 

 

Párovce (vrátane okrsku Prednádražie) 
V CTZ Párovce je navrhnuté zachovanie plynových kotlov ako špičkových, resp. 

rezervných zdrojov tepla. V CTZ bude vybudovaná výmenníková stanica na oddelenie primárnej 

vody z EMO a vykurovacej vody v tepelnej sieti Párovce z dôvodu predpokladaných rozdielnych 

tlakových úrovní oboch hydraulických sústav. 

 

 

Chrenová 
V CTZ Chrenová je navrhnuté zachovanie plynových kotlov ako špičkových, resp. 

rezervných zdrojov tepla. V CTZ bude vybudovaná výmenníková stanica na oddelenie primárnej 

vody z EMO a vykurovacej vody v tepelnej sieti Chrenová z dôvodu predpokladaných rozdielnych 

tlakových úrovní oboch hydraulických sústav. 

Ďalej bude v CTZ vybudovaná prečerpávacia stanica primárnej vody do prepojených SCZT 

v meste – Chrenová, Párovce, Klokočina a Diely. K tomuto účelu by bolo potrebné vybudovať 

potrubné prepojenie cca 2x DN 500 medzi CTZ Chrenová a CTZ Párovce, vedúce zastavaným 

územím Starého mesta. 

Klokočina, Diely, Čermáň 
V sústave centralizovaného zásobovania teplom je navrhnuté vybudovanie tepelného 

napájača na zásobovanie teplom okrskových tepelných sietí, vybudovanie OST v okrskových 

kotolniach a pripojenie okrskových tepelných sietí na primárny rozvod tepla z prečerpávacej 

stanice v CTZ Párovce. V okrskových kotolniach by boli existujúce kotly a ich príslušenstvo 

ponechané ako studená rezerva. 

S pripojením okrskovej kotolne C1 v obytnom súbore Čermáň na centrálny tepelný napájač 

neuvažujeme z dôvodu odľahlosti lokality.  

Podvariantom riešenia zásobovania teplom v obytných súboroch Klokočina, Diely, Čermáň 

je ohrev TÚV v pripojených objektoch s dvojrúrkovým rozvodom tepla a dodávkou TÚV 

odberateľom z novýc domových OST. 

Podvariantom riešenia zásobovania teplom v tepelných sústavách je doplnenie 

kogeneračných zdrojov tepla a elektrickej energie s plynovým motorom v CTZ Chrenová a CTZ 

Párovce, s výrobou EE pre vlastnú spotrebu čerpacích staníc primárnej a vykurovacej vody. 

U tohto variantu predpokladáme zníženie stavu pracovných síl cca o 10 pracovníkov. 

  

Produkcia znečisťujúcich látok na území mesta v tejto alternatíve riešenia rozvoja 

tepelných sústav (maximálne množstvá podľa limitov zo zákona) je uvedená v nasledujúcej 

tabuľke: 



Znečisťujúca látka ročná produkcia (t/rok) 

Emisie tuhých látok zanedbateľné 

Emisie SO2 zanedbateľné 

Emisie NOx 4,7 

Emisie CO 2,3 

Emisie CO2 4 540  
 

1.2.3 Alternatíva III. - rozvoj existujúcich sústav zásobovania teplom s dodávkou tepla z 
nového centrálneho zdroja tepla na spaľovanie uhlia a biomasy 

  Stručný návrh technického riešenia rozvoja tepelných sústav v alternatíve III.: 

Nový centrálny zdroj tepla 
V tejto alternatíve je navrhnuté zásobovanie prepojených SCZT v meste z  nového 

centrálneho zdroja tepla (teplárne), vybudovaného v blízkosti mesta. 

Centrálny zdroj tepla by bol umiestnený v blízkosti areálu fi. Plastika (Dolné Krškany), cca 

5 km južne od CTZ Chrenová. Vybraná lokalita umožňuje pripojenie nového zdroja tepla na 

potrebné inžinierske siete – v blízkosti je situovaná železničná dráha na dopravu paliva (uhlia 

a biomasy), rozvod zemného plynu SPP, rozvodné siete ZSE, zdroje vody a lokalita na ukladanie 

popolovín (Malá Dolina). Vyvedenie tepelného výkonu by bolo realizované potrubím cca 2x DN 

600 smerom k letisku v Janíkovciach a po prekročení rieky Nitra pozdĺž jej toku do priestoru CTZ 

Chrenová. Celková dĺžka tepelného napájača bude cca 6 km. 

Hlavné zariadenie navrhnutého zdroja tepla a EE by pozostávalo z troch fluidných kotlov 

na spaľovanie fosílnych palív s jednotkovým parným výkonom cca 60 t/h (každý) a dvoch 

parných protitlakových turbín s jednotkovým elektrickým výkonom cca 10,0 MWe a výmenníkovej 

stanice para-voda s tepelným výkonom cca 130 MWt. Minimálny tepelný výkon dodávaný do 

tepelných sietí by bol cca 15 MW. Celkový tepelný výkon CTZ (kotlov) je navrhnutý cca 141 MWt, 

celkový elektrický výkon (turbín) je navrhnutý 20,0 MWe. 

Vo fluidných kotloch je navrhnuté spaľovanie paliva progresívnou a ekologicky prijateľnou 

technológiou. Hlavné palivo je čierne uhlia s výhrevnosťou cca 21 MJ/kg (do výkonu cca 90%), 

doplnkovým palivom je biomasa. Navrhnutá je hydraulická doprava popolovín do miesta úložiska. 

 

Staré mesto 
Navrhovaná je postupná obnova plynových kotolní. V obnovených zdrojoch tepla bude 

využívaná v rozumnej miere kondenzačná kotlová technika s vyšším stupňom využitia paliva – 

zemného plynu. Na ďalšie zníženie nákladov na výrobu tepla je navrhovaná v kotolniach 

inštalácia zariadenia na solárny ohrev TÚV (ak je v kotolni inštalované zariadenie na centrálny 

ohrev TÚV). Výkon solárneho ohrevu je navrhnutý na priemerný výkon ohrevu TÚV v kotolni 

počas dňa, využitá bude akumulácia tepla získaného zo solárneho zariadenia. Priebežne bude 

vykonávaná obnova tepelných rozvodov v okrskových tepelných sústavách. 



 

Párovce (vrátane okrsku Prednádražie) 
V CTZ Párovce je navrhnuté zachovanie plynových kotlov ako špičkových, resp. 

rezervných zdrojov tepla. V CTZ bude v prevádzke čerpacia stanica vykurovacej vody pre tepelnú 

sieť Párovce a bude vybudovaná nová čerpacia stanica vykurovacej vody pre tepelnú sieť 

Klokočina a Diely. 

 

Chrenová 
V CTZ Chrenová je navrhnuté zachovanie plynových kotlov ako špičkových, resp. 

rezervných zdrojov tepla. V CTZ bude v prevádzke čerpacia stanica vykurovacej vody pre tepelnú 

sieť Chrenová a a bude vybudovaná prečerpávacia stanica primárnej vody do prepojených SCZT 

v meste – Chrenová, Párovce, Klokočina a Diely. K tomuto účelu by bolo potrebné vybudovať 

potrubné prepojenie cca 2x DN 500 medzi CTZ Chrenová a CTZ Párovce, vedúce zastavaným 

územím Starého mesta. 

 

Klokočina, Diely, Čermáň 
V sústave centralizovaného zásobovania teplom je navrhnuté vybudovanie tepelného 

napájača na zásobovanie teplom okrskových tepelných sietí, vybudovanie OST v okrskových 

kotolniach a pripojenie okrskových tepelných sietí na primárny rozvod tepla z prečerpávacej 

stanice v CTZ Párovce. V okrskových kotolniach by boli existujúce kotly a ich príslušenstvo 

ponechané ako studená rezerva. 

S pripojením okrskovej kotolne C1 v obytnom súbore Čermáň na centrálny tepelný napájač 

neuvažujeme z dôvodu odľahlosti lokality.  

Podvariantom riešenia zásobovania teplom v obytných súboroch Klokočina, Diely, Čermáň 

je ohrev TÚV v pripojených objektoch s dvojrúrkovým rozvodom tepla a dodávkou TÚV 

odberateľom z nových domových OST. 

 

Podvariantom riešenia zásobovania teplom v tepelných sústavách je doplnenie 

kogeneračných zdrojov tepla a elektrickej energie s plynovým motorom v CTZ Chrenová a CTZ 

Párovce, s výrobou EE pre vlastnú spotrebu čerpacích staníc vykurovacej vody. 

U tohto variantu predpokladáme prírastok pracovných síl vzhľadom na manipuláciu s uhlím 

a biomasov ako aj obsluhou odkaliska o 35 pracovníkov.  

 

Produkcia znečisťujúcich látok na území mesta v tejto alternatíve riešenia rozvoja 

tepelných sústav (maximálne množstvá podľa limitov zo zákona) je uvedená v nasledujúcej 

tabuľke: 

Znečisťujúca látka ročná produkcia (t/rok) 

Popoloviny 12 560 



Emisie tuhých látok 29 

Emisie SO2 114 

Emisie NOx 114 

Emisie CO 71 

Emisie CO2 83 400 
 

 

 

 

 

MR dňa 7.8.2007 prerokovala návrh „Koncepcie rozvoja Mesta Nitry v oblasti tepelného 

hospodárstva“ a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre uvedený materiál schváliť podľa 

predloženého návrhu. 



Mestské zastupiteľstvo v Nitre – útvar hlavného kontrolóra   
 
                                                                                    V Nitre: 08.08.2007 
                                                                                    Číslo materiálu: 309/07 
 

 
Mestskému zastupiteľstvu 
 
v Nitre 
 
 
 
 
K bodu: Správa  o  výsledku  kontroly hospodárnosti a účelnosti motorového vozidla 
RENAULT ESPACE 
 
 
Predkladá:                                                                             Návrh na uznesenie: 
Ing. Ladislav Fúska                                                                  
hlavný kontrolór                                                                      Mestské zastupiteľstvo 
                                                                                                
                                                                                                 p r e r o k o v a l o 
    
Spracovala:                                                                             Správu o výsledku kontroly 
Ing. Kristína Porubská                                                             hospodárnosti a účelnosti  
referent kontroly                                                                       motorového vozidla RENAULT 
Ing. Beáta Beniková                                                                 ESPACE 
referent kontroly                     
                                                                                                  
 
                                                                                                 
                                                                                                 b e r i e   n a    v e d o m i e  
Napísala:                                                                               
Ing. Kristína Porubská                                                             správu o výsledku kontroly                                  
referent  kontroly                                                                                    
 
 
Prizvať: 
Zuzana Psotová 
vedúca kancelárie prednostu                                               
                                                                                    
                                                                                            ...................................................... 
                                                                                                      podpis predkladateľa 
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                             Mestské zastupiteľstvo – útvar hlavného kontrolóra 
  
 
                                                               Správa 
                                                   o výsledku kontroly 
 
 Na základe plánu kontrolnej činnosti a poverenia hlavného kontrolóra č.5/2007 
vykonala Ing. Kristína Porubská, referent kontroly a Ing. Beáta Beniková, referent kontroly 
kontrolu hospodárnosti a účelnosti motorového vozidla RENAULT  ESPACE. Kontrola bola 
vykonaná v čase od 08.06.2007 do 29.06.2007. 
 
Kontrolné obdobie: od kúpy vozidla ( 31.08.04 – 4/07) 
 
Predmetom kontroly:  
- kontrola hospodárnosti a účelnosti vozidla Renault Espace – NR 914 CK 
-poskytovanie cestovných náhrad pri zahraničných pracovných cestách v súlade so z. č. 
283/2002 Z.z. o cestovných náhradách 
- poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 
 
1. Kontrola hospodárnosti a účelnosti vozidla Renault Espace 
 

Na Mestskom zastupiteľstve konaného dňa 17.06.2004 bol uznesením č. 161/2004 
prerokovaný návrh na rozpočtové opatrenie na rok 2004 pre nákup vozidla pre 7 osôb, vrátane 
batožiny a unesením č. 162/2004 Mestské zastupiteľstvo schválilo nákup vozidla pre 7 osôb, 
vrátane batožiny. Dodávateľom bola firma TT – CAR, s.r.o. Trnava. Cena vozidla bola 1 232 
tis. Sk. Bola vyžiadaná aj dokumentácia verejného obstarania vozidla, táto 
dokumentácia nebola nájdená. V zmysle Smernice o postupe obstarávateľa pri realizácii 
Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov 
dokumentáciu z verejného obstarávania eviduje referát pre verejné obstarávanie 
a uchováva päť rokov od uplynutia lehoty viazanosti ponúk príp. od uzatvorenia zmluvy, 
príp. podpísania objednávky. 
Po vrátení Ing. Kuklu z práceneschopnosti bola uvedená dokumentácia nájdená 
a 10.07.2007 (deň konania Mestskej rady) bola dokumentácia predložená ku kontrole. 
Následne bola vykonaná kontrola verejného obstarania vozidla Renault Espace. 
Verejné obstaranie prebehlo v súlade so z. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaraní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nedostatky zistené neboli. 
 
Prehľad všetkých služobných ciest za rok 2004 uskutočnených vozidlom uvádza tab. č. 1: 
 
  Mesiac  Ubehnuté 

     km 
  Spotreba 
benzínu v l 

 Počet dní  Účel jazdy   Miesto 

  Október       360       37,1         8 služobne Nitra 

  November       901       92         6 služobne Nitra, Poprad 

  December       691       70,19         2 služobne, 
školenie k dani 
z nehnuteľností 

Nitra, Poprad 

Spolu    1 952     199,29        16 
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Od októbra do decembra 2004 bolo priemerne mesačne najazdených 650,6 km. 
 
Prehľad všetkých služobných ciest uskutočnených v roku 2005 vozidlom Renault Espace 
uvádza tab. č. 2: 
 
 Mesiac 
 

  Ubehnuté 
     km 

  Spotreba 
benzínu v l 

  Počet dní  Účel jazdy   Miesto 

Január       156       16,38         2  služobne Nitra 

Február       307       32,24         3 služobne Nitra, 
Bratislava 

Marec    3 499      340,04         8 odvoz batožiny, 
prevoz 
z nemocnice, 
odvoz na 
letisko,služobne 

Trnava, Č. 
Budejovice, 
Nitra, Košice, 
Schwechat, 
Teplice 

Apríl     3 544      381,03        12 vyzdvihnutie 
delegácie, 
konferencia 
Mojmírovce, 
služobne 

Bratislava, 
Hradec 
Králové, 
Nitra, 
Schwechat, 
Plzeň 

Máj         62          7,81          1 služobne  Drážovce 

Jún     1 406      122,73          9 dovoz z letiska, 
služobne,oslavy 
VI. výročia 

Kroměříž, 
Bratislava, 
Nitra 

Júl        344        43,34          8 služobne Nitra 

August        438        52,08          9 služobne - 
rokovanie 

Nitra, Trnava 

September        350        40,98          3 služobne Nitra, Zlín 

Október      1 468      165,57          4     služobne, 
priemys. park, 
TANAP, 
konferencia 
Telecities 

Nitra, St. 
Smokovec, 
Praha 

November         192         24,19           5 služobne – 
priem. park, 
Metro, 
Pneuservis 

Nitra 

December         652         82,16          10 Metro, Priem. 
park, Synagóga, 
ZŠ Fatranská 
PAČ, 
Pneuservis 

Nitra 

Spolu    12 418     1 308,55           74 
 
V roku 2005 bolo priemerne mesačne najazdených 1 034,8 km. 
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Prehľad všetkých služobných ciest uskutočnených v roku 2006 vozidlom Renault Espace 
uvádza tab. č.3:: 
 
Mesiac 
 

  Ubehnuté 
     km 

  Spotreba 
benzínu v l 

  Počet dní  Účel jazdy   Miesto 

Január     1 822     201,37         7 služobne, 
výstava 
Slovakiatour 

Martin, Plzeň, 
Bratislava, 
Vráble, Nitra 

Február     1 210     124,28         6 služobne Nitra, Praha, 
Č. Budejovice 

Marec        744       74,1         3 súťaž študentov 
v Osijeku 

Osijek 

Apríl        320       35,02         4 služobne Nitra, 
Bratislava 

Máj        739        73,6        10 služobne, valné 
zhromaždenie 

Nitra, Betliar 

Jún     1 633      162,65        11 oslavy v 
Kromeríši, 
voľby, prílet 
a odlet 
delegácie 

Nitra, 
Schwechat, 
Kroměříž, 
Bratislava 

Júl        492        49          4 služobne Nitra, Poľana 

August        980        97,6          3 Slov. národné 
slávnosti 

Báčsky 
Petrovec 

September        279        27,79          2 služobne Nitra, 
Bratislava 

Október     1 714       170,71          8 služobne, 
návšteva 
partnerského 
mesta, 
holandská 
delegácia 

Nitra, 
Bratislava, 
Bekeská 
Čaba, Trenčín 

November     1 032       102,78          3 školenie Nitra, 
Bratislava 

December       165         20,79          2 parlamentné 
voľby 

Nitra 

Spolu   11 130     1 139,69        63 
 
V roku 2006 bolo priemerne mesačne najazdených 927,5 km. 
 
Prehľad služobných ciest od januára – apríla 2007 uvádza tab.č.4: 
 
Mesiac 
 

  Ubehnuté 
     km 

  Spotreba 
benzínu v l 

  Počet dní  Účel jazdy   Miesto 

Január     1 285       127,99        3 školenie, 
propagačné 
materiály, 
výstavisko 

Bojnice, Brno 
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Regiontour 

Február        200         19,92        1 workshop Bratislava 

Marec          0         0         0         -          - 

Apríl        690         68,72         1 vrátenie 
z výstavy 
obrazy 

Prešov 

Spolu      2 175       216,63         5 
 
Od januára do apríla 2007 bolo priemerne mesačne najazdených 543,75 km.  
Odo dňa obstarania do 30.04.2007 vozidlo priemerne mesačne najazdilo 892,74 km. 
 
K 01.05.2007 bolo ubehnutých vozidlom Renault Espace 27 675 km. 
 
Mesto Nitra má vypracovanú Smernicu na používanie služobných motorových vozidiel č. 
9/2007, ktorá je účinná od 01.06.07. Pre kontrolné obdobie platila Smernica č. 3/05 
o používaní služobných motorových vozidiel. 
 
Kontrolou bolo zistené: 
 
Podľa Smernice o používaní služobných motorových vozidiel č. 3/2005 čl. 2 I. 4 sa podrobne 
vypĺňa i rubrika „ Účel jazdy“ kde z písomného hľadiska musí byť jednoznačne o čo sa jedná. 
Vo viacerých prípadoch bol uvedený na žiadanke ako účel jazdy „služobne“ ( viď. 
tabuľky), čím nie je presne špecifikovaný účel služobnej cesty. Tento nedostatok bol 
najviac v roku 2005 a 2006, kedy bol na žiadanke uvedený ako žiadateľ kancelária 
primátora. 
 
Pri kontrole výkazov bolo zistené, že na celý mesiac bola vystavená iba 1 žiadanka  
( žiadateľ – kancelária primátora – rok 2005, 2006). 
 
V niektorých prípadoch chýbali žiadanky k uskutočneným služobným cestám. Chýbanie 
žiadanky bolo napr. v týchto prípadoch: 
- na výkaze za jún 2006 bol 29.06. cieľ cesty Nitra – Bratislava- nie je priložená žiadanka 
- na výkaze za január 2006 bol 05.01. cieľ cesty Nitra – Martin – nie je priložená 
žiadanka 
- na žiadanke vo februári 2005 bol uvedený ako cieľ cesty Nitra – Bratislava a na výkaze 
od vodiča je uvedený ako cieľ cesty Nitra – Trnava 
- na žiadanke z 28.04.05 bol uvedený ako cieľ cesty Mojmírovce – Nitra a na výkaze od 
vodiča tento cieľ nie je uvedený 
- na žiadanke z 15.04.05 bol uvedený ako cieľ cesty Nitra – Schwechat a na výkaze od 
vodiča tento cieľ nie je uvedený 
- na žiadankách zo 17.06. a 18.06. 05 je uvedený ako cieľ cesty Nitra – Bratislava, na 
výkaze tento cieľ nie je uvedený 
 
-na december 2005 bola žiadanka vystavená až 02.01.2006, kde žiadateľom bola 
kancelária primátora 
- na žiadanke za júl 2005 je dopísaný ako účel jazdy „rokovanie v Bratislave“, pritom na 
výkaze je cieľ cesty Nitra – mesto 
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2.  Poskytovanie cestovných náhrad pri zahraničných pracovných cestách v súlade so  
     z. č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách. 
 
Zahraničné služobné cesty uskutočnené vozidlom Renault Espace sú znázornené v tab. č.5: 
 
        Miesto  Mená účastníkov        Účel cesty         Náklady 
 Česko – 7.3.2005 
 

Ing. K. Macúchová 
/ NISYS/ 
p. M Lacina - vodič 

výstava Karola Felixa 720,- CZK / vreckové 
+ stravné/ 
720,- CZK 

Česko – Plzeň 
18. – 19.4.2005 

Mgr. F. Vítek seminár „e TOWN- 
čip v meste, mesto 
v čipu“ 

5.080,- CZK 

Česko – Zlín  
6.9.2005 

p. A. Šmehilová 
Ing. F. Baláž 
PhDr. A. Kasanová 
p.M. Lacina - vodič

otvorenie Domu 
služieb seniorov 

780,- CZK 
810,- CZK 
780,- CZK 
2.720,- CZK(aj PHM) 

Česko – Kroměříž 
9.6.- 11.6. 2005 

p. E. Hlaváčová 
Ing. F. Baláž 
p. V. Zaujecová 
Mgr. D. Bojdová 
p. Ľ. Synaková 
p. P. Kadlečík - 
vodič 

oslavy UNESCO 540,- CZK 
630,- CZK 
540,- CZK 
540,- CZK 
540,- CZK 
180,- CZK vreckové+ 
1.010,- CZK PHM 

Maďarsko 20.-
22.10. 
                  2006 

p. Mada- poslanec 
p. O. Csákayová 
p. V. Zaujecová 
p. P. Kadlečík - 
vodič 

10.výročie slov. domu 137,- EUR 
137,- EUR 
137,- EUR 
126,- EUR+ 347,50,- 
Sk 

Rakúsko -14.3.2005 p.M. Lacina - vodič odvoz na letisko 28 EUR 

Česko – 22.3.2005 p.M. Lacina - vodič prevoz chorého 
zamestnanca 

720,- CZK+ 2.031,- 
CZK (PHM) 

Chorvátsko - Osijek 
15.3.- 17.3.2006 

p. P. Veselý - šofér súťaž študentov v 
Osijeku 

116,- EUR 

Česko – Plzeň 
20.-21.1.2006 

Mgr. F. Vítek 
 
p. M. Lacina- vodič

služobne 1.850,- CZK/ stravné, 
vreckové, parkovné/ 
1.500,- CZK 

Česko – Kroměříž 
9.6. – 11.6. 2006 

Ing. F. Baláž 
Ing. M. Dovičovič 
p. D.Balko 
Ing.arch. V. Libant 
Mgr. M. Záturová 
Mgr.. Krajmerová 
p. P. Veselý - vodič 

oslavy UNESCO 1.830,- CZK 
2.230,- CZK  
1.740,- CZK 
1.740,- CZK 
1.740,- CZK 
1.740,- CZK 
1.740,- CZK 

Srbsko- Báčsky 
Petrovec 4.8.- 6.8.06 

Ing. F. Baláž 
p. P. Veselý - vodič 

oslavy v partnerskom 
meste 

104,- EUR 
140,-EUR+ 131,- Sk 

Česko Brno 
11.01. – 13.01.2007 

P. Vlčková 
A. Balážová 

Regiontour 2007 2.644,- CZK 
2.340,- CZK 
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V zmysle z. č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách čas trvania zahraničnej 

pracovnej cesty mimo územia Slovenskej republiky je rozdelený na časové pásma: 
a) do 6 hodín 
b) nad 6 hodín až 12 hodín  
c) nad 12 hodín  
Ak zahraničná pracovná cesta trvá v kalendárnom dni 
a) do 6 hodín, patrí zamestnancovi stravné vo výške 25% zo základnej stravného 
b) nad 6 hodín až 12 hodín, patrí zamestnancovi stravné vo výške 50% zo základne sadzby 
stravného 
c) nad 12 hodín, patrí zamestnancovi stravné v sume základnej sadzby stravného 
 
V súlade so zákonom č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách bolo prekontrolované 
poskytovanie cestovných náhrad pri zahraničných pracovných cestách. 
 
Kontrolou bolo zistené: 
- v jednom prípade bolo nesprávne vyúčtované poskytnutie cestovnej náhrady pri 
zahraničnej pracovnej ceste Nitra – Plzeň 18.4 – 19.4.2005, čo nebolo v súlade so 
zákonom č. 283/2002 Z.z.  ( vozidlo smerujúce do Plzne 18.4.2005 prechádzalo české 
hranice o 17 hod., vreckové 40% bolo počítané z plnej výšky stravného). Vreckové bolo 
za obidva dni poskytnuté vo výške 480,- CZK a malo byť vo výške 360,- CZK. Rozdiel 
činí 120,- CZK.) 
 
3. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 
 
 Mesto Nitra má uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou 
motorového vozidla Renault Espace s poisťovňou Kooperativa, a.s. pod poistným číslom 
6 521 841 160. Táto poistka bola vydaná ako potvrdenie o uzatvorení poistno- zmluvného 
vzťahu podľa návrhu poistnej zmluvy číslo 1330012647 s účinnosťou od 01.01.2005. Ročné 
poistné je vo výške 10 724,- Sk. 
 
Správa bola vypracovaná dňa 29.06.2007 a  1 výtlačok správy bol odovzdaný p. Zuzane 
Psotovej, vedúcej kancelárie prednostu. Prerokovanie správy sa uskutočnilo 03.07.2007.  
 
Ku správe o výsledku kontroly predložila p. Zuzana Psotová, vedúca kancelárie primátora 
predložila dňa 03.07.2007 nasledovné stanovisko: 
 
K bodu 1: Kontrola hospodárnosti a účelnosti vozidla Renault ESPACE 
 Uvedené vozidlo bolo málo využívané z dôvodu, že nebolo zaradené medzi vozidlá, 
ktorými disponovalo do 1.5.2007 oddelenie hospodárskej správy. Jeho použitie bolo možné 
len  písomným povolením pána primátora. 
 Od 4.6.2007 bolo vozidlo MITSUBISCHI ŠPZ: NR – 955 AT zmluvou 
o bezodplatnom prevode vlastníctva nehnuteľného majetku č.j. 446/9)07 – ÚPredn/HS 
prevedené na nadobúdateľa Správu materských škôl v Nitre a bolo nahradené vozidlom 
ESPACE ŠPZ NR – 914 CK. O využívaní tohto vozidla svedčí i vyúčtovanie spotreby 
pohonných hmôt za mesiac jún 2007, ktoré vykazuje ubehnutých 1.093 km a spotrebovaných 
108,86 l pohonných hmôt. 
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K bodu 2: Poskytovanie cestovných náhrad pri zahraničných pracovných cestách 
v súlade so z. č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách 
 V uvedenej veci bola dňa 3.7.2007 správa o výsledku kontroly prejednaná 
s pracovníčkou ( p. Košíková Oľga), ktorá zabezpečovala spracovanie cestovného príkazu, 
ktorý nebol správne spracovaný. 
Výšku finančnej náhrady nesprávne vyplatenej pánovi primátorovi vzhľadom na ojedinelosť 
nedostatku pri vyúčtovaní nebudeme vymáhať. 
 
Neboli prijaté žiadne opatrenia. 
 
Mestská rada prerokovala správu o výsledku kontroly dňa 10.07.2007 a uznesením č. 
445/2007- MR odporučila Mestskému zastupiteľstvu vziať správu o výsledku kontroly na 
vedomie. 



Správa športových a rekreačných zariadení, Kúpeľná 4, 949 01  Nitra 
 
 
 

v Nitre dňa : 26. 07. 2007 
 

číslo materiálu:  343/07 
 
 
 
Mestskej rade 
 
V Nitre  
 
 
K bodu: Návrh na úpravu nájomného vzťahu uzatvoreného medzi SŠaRZ a PaedDr. Petrom          
              Madom         
 
 
 
 
 
Predkladá:                                                        Návrh  na uznesenie: 
Juraj Kollár 
riaditeľ SŠaRZ                                                 Mestská rada v Nitre  
                                                                         p r e r o k o v a l a  
                                                                         návrh na úpravu nájomného vzťahu 
        uzatvoreného medzi   
        SŠaRZ a PaedDr. Petrom Madom 
Spracoval:                                                        o d p o r ú č a  
Juraj Kollár                                                      Mestskému zastupiteľstvu 
riaditeľ SŠaRZ                                                 v Nitre  
       s c h v á l i ť  
                                                                        úpravu nájomného vzťahu  
Napísala:                                                         uzatvoreného medzi   
Kristína Blaškovičová                                     SŠaRZ a PaedDr. Petrom Madom   
ekonomická referentka     z doby neurčitej na dobu určitú 

  do 01. 03. 2011 
 
 
 
Prizvať: 
 
 
                                                                                         podpis predkladateľa 
 
 
 
 



Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry, Kúpeľná 4, 949 01  Nitra 
 
 
 
Návrh na úpravu nájomného vzťahu uzatvoreného medzi SŠaRZ a PaedDr.Petrom 
Madom 
 
  
PaedDr. Peter Mada, Na Hôrke 17,  Nitra nájomca nebytových priestorov o výmere 170 m2 

v budove šatní, Futbalový štadión, Nitra - Drážovce, ktoré používa ako reštauráciu požiadal 

SŠaRZ o úpravu nájomného vzťahu uzatvoreného so SŠaRZ z doby neurčitej na dobu určitú 

do 01. 03. 2011.  

 

Nájomca svoju žiadosť odôvodňuje  investovaním svojich finančných prostriedkov do 

rekonštrukčných prác v budove šatní, Futbalový štadión, Nitra -  Drážovce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha: 
Žiadosť PaedDr. Peter Mada  
 
 
 
 
 
 
 



S p r á v a  š p o r t o v ý c h  a  r e k r e a čn ý c h  z a r i a d e n í ,  K ú p e ľn á  4 ,  9 4 9  0 1   N i t r a  
 
 
 

v Nitre dňa : 26. 07. 2007 
 

číslo materiálu:  343/07 
 
 
 
Mestskému zastupiteľstvu  
 
v Nitre  
 
 
K bodu: Návrh na úpravu nájomného vzťahu uzatvoreného medzi SŠaRZ a PaedDr. Petrom          
              Madom         
 
 
 
 
 
Predkladá:                                                        Návrh  na uznesenie: 
Juraj Kollár 
riaditeľ SŠaRZ                                                 Mestská rada v Nitre  
                                                                         p r e r o k o v a l a  
                                                                         návrh na úpravu nájomného vzťahu 
        uzatvoreného medzi   
        SŠaRZ a PaedDr. Petrom Madom 
Spracoval:                                                        o d p o r ú č a  
Juraj Kollár                                                      Mestskému zastupiteľstvu 
riaditeľ SŠaRZ                                                 v Nitre  
       n e s c h v á l i ť  
                                                                        úpravu nájomného vzťahu  
Napísala:                                                         uzatvoreného medzi   
Kristína Blaškovičová                                     SŠaRZ a PaedDr. Petrom Madom   
ekonomická referentka     z doby neurčitej na dobu určitú 

  do 01. 03. 2011 
 
 
 
Prizvať: 
 
 
                                                                                         podpis predkladateľa 
 
 
 
 



Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry, Kúpeľná 4, 949 01  Nitra 
 
 
 
Návrh na úpravu nájomného vzťahu uzatvoreného medzi SŠaRZ a PaedDr.Petrom 
Madom 
 
  
PaedDr. Peter Mada, Na Hôrke 17,  Nitra nájomca nebytových priestorov o výmere 170 m2 

v budove šatní, Futbalový štadión, Nitra - Drážovce, ktoré používa ako reštauráciu požiadal 

SŠaRZ o úpravu nájomného vzťahu uzatvoreného so SŠaRZ z doby neurčitej na dobu určitú 

do 01. 03. 2011.  

 

Nájomca svoju žiadosť odôvodňuje  investovaním svojich finančných prostriedkov do 

rekonštrukčných prác v budove šatní, Futbalový štadión, Nitra -  Drážovce. 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre podnikateľskú činnosť, správu majetku 

a cestovný ruch uznesením č. 208/2007 odporúča úpravu nájomného vzťahu na dobu určitú 

do 01. 03. 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha: 
Žiadosť PaedDr. Peter Mada  
 



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

     V Nitre dňa 16. 7. 2007 
 

Číslo materiálu:  54/07-b 
 

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

zastupiteľstva  v Nitre na II. polrok 2007 
 
 
 
 
 
Predkladajú:      Návrh na uznesenie:   
   
predsedovia rozčlenených komisií MZ  tvorí prílohu č. 1   
        
 
Spracovali: 
predsedovia  
rozčlenených komisií MZ      
 
 
        
Napísali: 
predsedovia a sekretári 
rozčlenených komisií MZ,   
Katarína Lehoťáková 
referát organizačný      
       Ing. Anton Letko          ...................... 
        
       PhDr. Ján Vančo, PhD. ..................... 
 
Prizvať:      RNDr. Marta Rácová    ..................... 
     -       
       p. Štefan Klačko            ..................... 
 
                               _________________________________ 
         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 rozčlenených komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre                   
na II. polrok 2007 
s c h v a ľ u j e  
časové plány zasadnutí rozčlenených 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                  
a správu majetku  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, v.r.  
                             predseda 
                                                                   Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre  
                     pre podnikateľskú činnosť a správu majetku                                 
 
 

 



Návrh časového plánu práce Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre  
pre cestovný ruch a zahraničné vzťahy na rok  2007, schválený na I. zasadnutí komisie 

dňa 24.7.2007.  
 

 
24.7.2007 o 16,00 hod.  
1. voľba podpredsedu komisie 
2. schválenie časového plánu zasadnutí komisie 
3. Schválenie plánu práce  
4. Rôzne  
 
21.8.2007 o 16,00 hod.  
1. Kontrola plnenia uznesení  
2. Informácie z MR a MZ v Nitre 
3. Informácie o uskutočnených a plánovaných aktivitách  v rámci partnerskej spolupráce  
4. Koncepcia rozvoja CR a ZV 
5. Prerokovanie materiálov predložených do MR resp. MZ 
6. Rôzne  
 
25.9.2007 o 16,00 hod.  
1. Kontrola plnenia uznesení  
2. Informácie z MR a MZ v Nitre 
3. Informácie o uskutočnených a plánovaných aktivitách  v rámci partnerskej spolupráce  
4. Koncepcia rozvoja CR a ZV 
5. Prerokovanie materiálov predložených do MR resp. MZ (rozpočet na rok 2008) 
6. Rôzne  
 
23.10.2007 o 16,00 hod.   
1. Kontrola plnenia uznesení  
2. Informácie z MR a MZ v Nitre 
3. Informácie o uskutočnených a plánovaných aktivitách  v rámci partnerskej spolupráce  
4. Koncepcia rozvoja CR a ZV 
5. Prerokovanie materiálov predložených do MR resp. MZ 
6. Rôzne  
 
20.11.2007 o 16,00 hod.  
1. Kontrola plnenia uznesení  
2. Informácie z MR a MZ v Nitre 
3. Informácie o uskutočnených a plánovaných aktivitách  v rámci partnerskej spolupráce  
4. Koncepcia rozvoja CR a ZV 
5. Prerokovanie materiálov predložených do MR resp. MZ 
6. Zhodnotenie činnosti komisie za rok 2007 
7. Schválenie časového plánu zasadnutí komisie na I. polrok 2008 
8. Schválenie plánu práce na I. polrok  2008 
9. Rôzne  
 
                                                                               
           PhDr. Ján Vančo, PhD., v.r. 
                                 predseda 
                                                                           KCR a ZV MZ Nitra  



Plán práce komisie MZ v Nitre pre školstvo a mládež  
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 MZ v Nitre pre šport a telesnú kultúru na 2. polrok 2007 
   

 
 

31. júl 
1. Príprava plánu práce komisie na 2. polrok 2007 
2. Rôzne 
 
6. september 
1. Príprava rozpočtu na rok 2008 
2. Informácia o činnosti SŠaRZ mesta Nitry 
3. Rôzne 
 
10. október 
1. Informácia o pripravovaných športových podujatiach 
2. Aktuálne problémy, podnety a návrhy doručené komisii 
3. Rôzne 
 
7. november 
1. Príprava plánu práce na 1. polrok 2008 
2. Informácia o čerpaní rozpočtu mesta v oblasti športu 
3. Rôzne 
 
6. december 
1. Zhodnotenie činnosti komisie za rok 2007 
2. Rôzne 
 
 
 
      Štefan Klačko, v.r. 
      predseda komisie 
 
 
 
 
Za správnosť:  
Mgr. Mária Hegedušová 
sekretárka komisie 
 

 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

Z dôvodu rozčlenenia 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 uznesenia mestského zastupiteľstva č. 192/2007 – MZ 
prijatého na 6. zasadnutí MZ dňa 21. 06. 2007 predkladáme návrh časových plánov zasadnutí 
Komisie MZ v Nitre pre podnikateľskú činnosť a správu majetku, Komisie MZ v Nitre                  
pre cestovný ruch a zahraničné vzťahy, Komisie MZ v Nitre pre školstvo a mládež a Komisie 
MZ v Nitre pre šport a telesnú kultúru.  

 
 
 

 
Stanovisko MR k materiálu č. 54/07-b 

 
Mestská rada v Nitre na svojom riadnom zasadnutí dňa 07. 08. 2007 uvedený materiál 

prerokovala a  o d p o r ú č a  MZ schváliť časové plány zasadnutí rozčlenených komisií 
Mestského zastupiteľstva v Nitre na II. polrok 2007 podľa predloženého návrhu.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                 M e s t s k ý    ú r a d    v    N i t r e 
 
                                                
 
                                                                                                   V Nitre, dňa : 09.08.2007      
                                                                                                   Číslo materiálu :  294/07 
 

Mestskému zastupiteľstvu      
v  Nitre      
 
 
K bodu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
              (Marek Lakatoš a spol.) 
 
 
Predkladá :                                                                      Návrh na uznesenie :  
 
Ľubomír Martinka                                                           „na osobitnej strane“ 
prednosta  
Mestského úradu v Nitre                                                                                                                
 
 
 
 
Spracovala : 
 
Ing. Mária Foltýnová 
referent majetkoprávneho usporiadania 
 
 
 
 
 
Napísala : 
 
Emília Svetlíková 
referent majetkoprávneho usporiadania 
 
 
 
 
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 (Marek Lakatoš 
a spol.)  
 
 
n e s c h v a ľ u j e     
 
odpredaj pozemku parc. č. 8320 – záhrada o výmere 503 m2  katastrálne územie  Nitra 
pre Mareka Lakatoša, Pavla Lakatoša, Zdenka Lakatoša, všetci bytom Levická 54, 
Nitra. 
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Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry  
(Marek Lakatoš a spol.) 
 
 
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: Mareka Lakatoša, Pavla Lakatoša, Zdenka Lakatoša, všetci bytom Levická 
54, ktorí požiadali o odkúpenie pozemku parc. č. 8320 – záhrada o výmere 503 m2  
katastrálne územie Nitra na ul. Pražská. 
Pozemok priamo susedí s pozemkom parc. č. 8319 vo vlastníctve žiadateľov. Tento pozemok 
nadobudli kúpou v roku 2005. Po kúpe zistili, že majú v oplotení aj parcelu č. 8320, ktorá 
patrí Mestu Nitra. Preto uzatvorili s mestom nájomnú zmluvu na užívanie parcely. 
 
Útvar hlavného architekta: vo svojom stanovisku uvádza: v zmysle územného plánu mesta 
Nitra je v danej lokalite plánovaná verejnoprospešná stavba Nová železničná trať Nitra – 
Kozárovce. Vzhľadom na plánované rozšírenie súvisiace s verejnoprospešnou stavbou  
n e s ú h l a s í m e      s odpredajom parcely. Parcelu č. 8320 odporúčame prenajať do doby 
plánovaného rozšírenia komunikácie. 
 
Výbor mestskej časti č. 4 Nitra – Klokočina 
na svojom zasadnutí dňa 26.3.2007   n e s ú h l a s í   s odpredajom pozemku parc. č. 8320 
katastrálne územie Nitra. 
 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre podnikateľskú činnosť, správu majetku 
a cestovný ruch: 
na svojom zasadnutí konanom dňa 24.4.2007 prerokovala predmetnú žiadosť a neodporúča 
schváliť odpredaj nehnuteľností. 
 
Na základe uvedeného predkladáme návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve 
Mesta Nitry (Marek Lakatoš a spol.) a odporúčame 
n e s c h v á l i ť 
odpredaj pozemku parc. č. 8320 – záhrada o výmere 503 m2 katastrálne územie Nitra pre 
Mareka Lakatoša, Pavla Lakatoša, Zdenka Lakatoša, všetci bytom Levická 54, Nitra. 

 
Mestská rada na zasadnutí dňa 10.07.2007 prerokovala návrh na  nakladanie 
s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Marek Lakatoš a spol.) a odporúča  
neschváliť     
odpredaj pozemku parc. č. 8320 – záhrada o výmere 503 m2  katastrálne územie  Nitra 
pre Mareka Lakatoša, Pavla Lakatoša, Zdenka Lakatoša, všetci bytom Levická 54, 
Nitra. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 



M e s t s k ý    ú r a d    v    N i t r e 
 
                                                
 
                                                                                                   V Nitre, dňa: 9.2007      
                                                                                                   Číslo materiálu : 298 /07 
 
Mestskému zastupiteľstvu 
v  Nitre      
 
 
K bodu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry 
              (Diecézna charita Nitra a Ing. Bede) 
 
 
Predkladá :                                                                      Návrh na uznesenie :  
 
Ing. František Baláž                                                      „na osobitnej strane“ 
poslanec   
Mestského zastupiteľstva  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 (Diecézna charita 
Nitra a Ing. Bede)  
 
s c h v a ľ u j e 
 
- nájom za 1,-- Sk ročne – nebytové priestory – súpisné číslo 1527 na parc. č. 7753/1    
  na Braneckého 12 a pozemkov parc.č. 7753/1 - zastavaná plocha o výmere 391 m2   
  a parc. č. 7753/2 – zastavaná plocha o výmere 351 m2, katastrálne územie  
  Nitra, vo  vlastníctve Mesta Nitry pre Diecéznu charitu Nitra, Samova ulica 4  
  Nitra, IČO: 35602406, na dobu určitú, 15 rokov. 
 
- ukončenie nájmu danej nehnuteľnosti so Službytom Nitra, s.r.o. v kat. území   
   Nitra, budova, súpisné číslo 1527 na parc. č.  7753/1 a pozemky na parc. č. 7753/1 –   
   zastavaná plocha o výmere 391 m2 , parc.č.   7753/2 –   zastavaná plocha o výmere  
   351 m2  
 
u k l a d á 
 
vedúcemu odd. majetku 
zabezpečiť vyhotovenie zmlúv podľa schvaľovacej časti uznesenia 
 
                                                                                                     T: 31.10.2007 
                                                                                                     K: MR 
u r č u j e 
stratu účinnosti uznesenia ak zmluvy nebudú uzatvorené do 30.11.2007 
 
 
n e s c h v a  ľ u  j e 
 
odpredaj parc. č. 7753/1 – zastavaná plocha o výmere 391 m2 a nadstavba na nej, 
súpisné číslo 1527 a parcely č. 7753/2 – zastavaná plocha o výmere 351 m2  pre Ing. 
Juraja Bédeho, bytom Pekná 12, Nitra. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                  



- 3 - 
 
Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami  vo vlastníctve Mesta Nitry  
(Diecézna charita Nitra a Ing. Béde) 
 
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, na základe návrhu v súlade s Koncepciou rozvoja sociálnych služieb v regióne 
Nitrianskeho samosprávneho kraja, Mesto Nitra prejavilo záujem o realizáciu projektu, ktorý 
rieši komplexnú sociálnu pomoc ľuďom bez domova, v jednom objekte. 
 
     Ing. František Baláž – poslanec Mestského zastupiteľstva v Nitre oslovil Rímskokatolícku 
cirkev, Biskupstvo Nitra o poskytnutie cirkevných pozemkov, za účelom naplnenia tohto 
projektu. Rímskokatolícka cirkev prejavila ochotu pomôcť, ale taktiež sa prehodnotili 
možnosti poskytnutia jestvujúcich priestorov z majetku Mesta. 
  
     Z viacerých návrhov, po tvaromiestnej obhliadke, za účasti zástupcov Diecéznej charity 
v Nitre bol prejavený záujem o priestory na Braneckého ul. 12 vo vlastníctve Mesta Nitry. 
     Jedná sa o nebytové priestory, stavba súp. č. 1527 na parc. č. 7753/1 – o výmere 391 m2 

a parc. č. 7753/2 – o výmere 351 m2 katastrálne územie Nitra. Celý zámer využitia objektu na 
Braneckého ul. je zdôvodnený v materiáli číslo: 296/07, ktorý vypracoval Útvar sociálneho 
úradu a je  predložený v Mestskej rade. 
  
     Mesto Nitra predmetné nehnuteľnosti dalo do nájmu Službytu, s.r.o. Nitra, ktorý. nebytové 
priestory prenajal firme ENERGOCENTRUM, zastúpený p.  Bédem, ktorý si zriadil predajňu 
Farby – laky a predajňu strelného a zbrojného materiálu. 
 
     Na oddelenie majetku bola doručená žiadosť Ing. Juraja Bédeho, bytom Pekná 12, Nitra, 
ktorý požiadal o odkúpenie nehnuteľnosti stavba súp. č. 1527 na parc. č. 7753/1 a parc. č. 
7753/2 katastrálne územie Nitra. Od roku 1991 ich užíval a mal v prenájme od Službytu s.r.o. 
Nitra otec žiadateľa p. Béde. K základnej zmluve  bol vypracovaný dodatok, kde doba 
podnájmu sa uzatvorila na dobu neurčitú od 1.1.2007, výpovedná lehota je 3-mesačná, 
s tým, že zmluvu je možné ukončiť bez udania dôvodu.   
 
Stanovisko Výboru mestskej časti č. 2 – Staré mesto: 
s ú h l a s í    s navrhovanou lokalitou na využitie nízkoprahovej nocľahárne, denného 
stacionáru, výdajne stravy pre bezdomovcov a    n e s ú h l a s í     s odpredajom nehnuteľností 
pre pána Ing. Bédeho. 
 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre podnikateľskú činnosť, správu majetku 
a cestovný ruch: 
Na riadnom zasadnutí konanom dňa 25.6.2007 prerokovala predloženú žiadosť 
a odporúča výpožičku objektu pre Diecéznu charitu na dobu 10 rokov. Komisia 
neodporúča odpredaj predmetných nehnuteľností Ing. Bédemu, odporúča však, aby 
nájomcovi objektu bola poskytnutá pomoc pri hľadaní náhradných priestorov. 
 
   Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí konanom dňa 7.8.2007 návrh prerokovala 
a materiál vracia na prerokovanie v zmysle pripomienok. 
 



 
 

 
 



                                      M e s t s k ý    ú r a d    v    N i t r a 
                                                
 
 
                                                                                                   V Nitre dňa  09.08.2007      
                                                                                                   Číslo materiálu : 308/07  
 
Mestskému zastupiteľstvu  
v Nitre 
 
 
K bodu: Návrh na odovzdanie majetku Mesta Nitry na výkon správy formou komisionárskej  
              zmluvy Službytu s.r.o. Nitra ( Maštal dojníc - Orechov dvor ) 
 
 
 
Predkladá :                                                                      Návrh na uznesenie :  
Mgr. Ľubomír Martinka                                                  Na osobitnej strane 
prednosta Mestského úradu                                               
v Nitre 
 
 
 
 
Spracovala : 
Ing. Kvetoslava Duchoňová 
referent majetkoprávneho usporiadania                                                                       
 
 
 
 
 
Napísala : 
Ing. Kvetoslava Duchoňová 
referent majetkoprávneho usporiadania                                                                       
 
 
 

 
Prizvať : - 
 
 
 
                                                                                                                                       
                                                                                      _________________________  
                                                                                             podpis predkladateľa 
 
 



 

Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 
 
Návrh na odovzdanie majetku Mesta Nitry na výkon správy formou komisionárskej zmluvy 
Službytu s.r.o. Nitra ( Maštal dojníc - Orechov dvor ) 
 
 
s c h v a ľ u j e 
odovzdanie majetku Mesta Nitry na výkon správy formou komisionárskej zmluvy Službytu 
s.r.o. Nitra a to nasledovne : 
 
1.Stavba maštal dojníc, postavená na parcele č. 1279/5 , kat. územie Horné Krškany 
 
2.Parcela č. 1279/5-zastavané plochy a nádvoria o výmere 596m2, kat. územie Horné Krškany 
 
 
u k l a d á  
vedúcemu oddelenia  majetku 
zabezpečiť uzatvorenie dodatku ku komisionárskej zmluve so Službytom s.r.o. Nitra  podľa 
predloženého návrhu 
 
 
                                                                                                            T: 30.9.2007 
                                                                                                            K: MR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh na odovzdanie majetku Mesta Nitry na výkon správy formou komisionárskej 
zmluvy Službytu s.r.o. Nitra ( Maštal dojníc - Orechov dvor ) 
 
 
 
       Podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 1/2006 o hospodárení s majetkom 
mesta Nitry  predkladáme návrh na odovzdanie majetku mesta Nitry na výkon správy formou 
komisionárskej zmluvy Službytu s.r.o. Nitra. 
Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre, oddelenie majetku navrhuje  na základe požiadavky 
Službytu s.r.o. odovzdať nehnuteľnosti   
- Stavba maštal dojníc, postavená na parcele č. 1279/5 , kat. územie Horné Krškany 
- Parcela č. 1279/5-zastavané plochy a nádvoria o výmere 596m2, kat. územie Horné Krškany  
za účelom  rekonštrukcie a následného využívania objektu  pre sociálne bývanie a to formou  
dodatku ku komisionárskej zmluve. 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre podnikateľskú činnosť, správu majetku 
a cestovný ruch na riadnom zasadnutí konanom dňa 25.06.2007 prerokovala predmetnú 
žiadosť a odporúča odovzdanie nehnuteľností na výkon správy pre Službyt Nitra s.r.o.  
Na základe uvedeného predkladáme návrh na odovzdanie majetku Mesta Nitry na výkon 
správy formou komisionárskej zmluvy Službytu s.r.o. Nitra 
s c h v á l i ť 
odovzdanie majetku Mesta Nitry na výkon správy formou komisionárskej zmluvy Službytu 
s.r.o. Nitra a to nasledovne : 
1.Stavba maštal dojníc, postavená na parcele č. 1279/5 , kat. územie Horné Krškany 
2.Parcela č. 1279/5-zastavané plochy a nádvoria o výmere 596m2, kat. územie Horné Krškany 
Mestská rada na zasadnutí dňa 10.07.2007 prerokovala návrh na odovzdanie majetku 
Mesta Nitry na výkon správy formou komisionárskej zmluvy Službytu s.r.o. Nitra ( Maštal 
dojníc - Orechov dvor ) 
a odporúča schváliť 
odovzdanie majetku Mesta Nitry na výkon správy formou komisionárskej zmluvy Službytu 
s.r.o. Nitra a to nasledovne : 
1.Stavba maštal dojníc, postavená na parcele č. 1279/5 , kat. územie Horné Krškany 
2.Parcela č. 1279/5-zastavané plochy a nádvoria o výmere 596m2, kat. územie Horné Krškany 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 



M e s t s k ý    ú r a d     v     N i t r e 
 
  
              V Nitre 08.08.2007 
 

              Číslo materiálu: 326/07 
Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre 
 
 
K bodu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
              (PhDr. Alexander Buday) 
               
 
 
   
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 (PhDr. Alexander Buday) 
                                                       n e s c h v a ľ u j e  
Spracovala:                                    odpredaj pozemku parc. č. 187/12 – zastavaná plocha 
             a nádvorie o celkovej výmere 4751 m2, časť o výmere 
Mária Tužinská          cca 70 m2  kat. úz. Nitra PhDr. Alexandrovi Budayovi, 
referent  nakladania                       Višňova 18, Nitra  
s majetkom                    

              
 

Napísala: 
         
Mária Tužinská   
referent nakladania 
s majetkom 
   
 
Prizvať: -                                                
             
 
 
                       

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

                  podpis predkladateľa 
 
 
 
                        



Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (PhDr. Alexander 
Buday) 
 
V súlade s § 15 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta  Nitry č. 1/2006  o hospodárení 
s majetkom mesta Nitry predkladáme návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve  
Mesta Nitry na základe žiadosti.   
 
PhDr. Alexander Buday, Višňova 18, Nitra 
požiadal o odpredaj časti pozemku parc. č. 187/12 o výmere cca 70 m2 kat. úz. Nitra, 
Podzámska ulica, za účelom dostavby hotela Alexander΄s na Mostnej ulici v Nitre. Žiadateľ 
má predmetnú nehnuteľnosť prenajatú v  zmysle nájomnej zmluvy č. j. 1597/2004/SM zo dňa 
29.12.2004 v znení neskorších dodatkov na dobu neurčitú za účelom zvýšenia kapacity 
parkovacích miest. 
 
Žiadateľ pre podporu svojej požiadavky uvádza, že hotel Alexander′s je štvorhviezdičkový 
hotel, ktorý za 2,5 roka  pôsobenia získal povesť hotela spojeného so špičkovými službami 
a osobitným prístupom ku každému klientovi. Orientuje sa hlavne na bussiness klientelu, ku 
ktorej patria zástupcovia väčšiny investorov v Nitrianskom kraji. Kvalitné ubytovanie v meste 
Nitra prispieva k šíreniu dobrého mena celého mesta. V súčasnosti však dopyt výrazne 
prevyšuje možnosti ubytovacích kapacít hotela, nakoľko poskytuje ubytovanie len v 14-tich 
izbách. Z tohto dôvodu v budúcnosti plánuje dostavbu v zadnej časti hotela. 
 
Mesto Nitra je vlastníkom pozemku parc. č. 187/12 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
4751 m2 v katastrálnom území Nitra. 
 
Stanovisko Mestského úradu v Nitre 
Predmetná parcela sa podľa Územného plánu mesta Nitry schváleného Mestským 
zastupiteľstvom v Nitre uznesením č. 169/2003-MZ zo dňa 22.05.2003 a Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Nity č. 3/2003 zo dňa 22.05.2003, ktorý sa vyhlasuje záväzná 
časť Územného plánu mesta Nitry, nachádza v oblasti funkčne určenej pre peší prístup. 
Uvedená nehnuteľnosť je súčasťou plôch, kde bude realizovaná rekonštrukcia Župného 
námestia. 
 
Výbor mestskej časti č. 2 – Staré mesto 
vyjadril nesúhlas s odpredajom nehnuteľnosti. 
 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre podnikateľskú činnosť a  správu majetku  
na zasadnutí konanom dňa 25.06.2007 uznesením č. 194/2007 neodporučila odpredaj 
požadovaného pozemku. 
 
Na základe žiadosti a získaných vyjadrení sme na rokovanie mestskej rady predložili návrh na 
nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (PhDr. Alexander Buday) a to 
neschváliť odpredaj pozemku parc. č. 187/12 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej 
výmere 4751 m2, časť o výmere cca 70 m2 kat. úz. Nitra PhDr. Alexandrovi Budayovi, 
Višňova 18, Nitra.  

                           
Mestská rada v Nitre na zasadnutí konanom dňa 07.08.2007 odporučila Mestskému 
zastupiteľstvu v Nitre neschváliť odpredaj pozemku parc. č. 187/12 – zastavaná plocha a 
nádvorie o celkovej výmere 4751 m2, časť o výmere cca 70 m2 kat. úz. Nitra PhDr. 
Alexandrovi Budayovi, Višňova 18, Nitra.  



 
 
 
 

 
 



M e s t s k ý    ú r a d     v     N i t r e 
 
  
                 V Nitre 08.08.2007 
 

                  Číslo materiálu: 327/07 
Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre 
 
 
K bodu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
              (DITURIA a. s., Sv. Michala 5, Levice) 
               
   
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 (DITURIA a.s., Sv. Michala 5, Levice) 
      n e s c h v a ľ u j e 
Spracovala:                              odpredaj pozemku parc. č. 1413/2  – zastavaná plocha 
       a nádvorie o výmere 130 m2 kat. úz. Nitra spoločnosti 
Mária Tužinská    DITURIA a. s., Sv. Michala 5, 934 01 Levice, IČO: 
referent nakladania                  36 530 492  
s majetkom      

                      
              

Napísala: 
         
Mária Tužinská   
referent nakladania 
s majetkom 
   
 
Prizvať: -                                                
             
 
                        
           

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

                  podpis predkladateľa 
 
 
 
                     



Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (DITURIA a. s., Sv. 
Michala 5, Levice) 
 
V súlade s § 15 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta  Nitry č. 1/2006  o hospodárení 
s majetkom mesta Nitry predkladáme návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve  
Mesta Nitry na základe žiadosti.   
 
DITURIA a. s., Sv. Michala 5, Levice 
požiadala o odpredaj pozemku parc. č. 1413/2 o výmere 130 m2 katastrálne územie Nitra, na 
ktorom sa nachádza terasa pred hotelom Tatra na rozhraní ulíc Farská a Štefánikova v Nitre. 
Predmetná nehnuteľnosť je v priamom susedstve s budovou bývalého hotela Tatra, toho času 
v rekonštrukcii, vo vlastníctve žiadateľa. Spoločnosť má záujem terasu stavebne pripojiť 
k novej budove hotela a preto požiadali o odkúpenie pozemku parc. č. 1413/2. V žiadosti sa 
ďalej uvádza, že v stavebnom konaní č. 20359/06 MsÚ Nitra, oddelenie urbanizmu 
a architektúry, v súlade so stanoviskom Výboru mestskej časti č. 2 – Staré mesto žiada 
o preukázanie vlastníctva a vzťahu k predmetnému pozemku. Spoločnosť má snahu 
investovať do nehnuteľnosti a domnieva sa, že predmetný odpredaj bude na osoh pre obe 
strany. 
 
Žiadateľ uzatvoril s Mestom Nitra nájomnú zmluvu č. j. 33/07/SM zo dňa 26.01.2007 na 
prenájom pozemku parc. č. 1413/2 o výmere 130 m2, časti pozemku parc. č. 1295 o výmere 
50 m2 (Farská ulica) a časti pozemku parc. č.1413/1 (Štefánikova ul.) o výmere 50 m2 na dobu 
určitú, od 01.01.2007 do 31.12.2007, za účelom uloženia lešenia a stavebného materiálu pri 
rekonštrukcii hotela Tatra. Nájomné predstavuje sumu 120 750,--Sk/rok. 
 
Mesto Nitra je vlastníkom pozemku parc. č. 1413/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
130 m2 v katastrálnom území Nitra. 
 
Stanovisko Mestského úradu v Nitre 
Odpredaj pozemku odporúča riešiť až po rekonštrukcii terasy zrealizovanej v súlade 
s požiadavkami mesta a Krajského pamiatkového úradu v Nitre po predložení právoplatného 
kolaudačného rozhodnutia. 
 
Výbor mestskej časti č. 2 – Staré mesto 
vyjadril nesúhlas s odpredajom pozemku parc. č. 1413/2 kat. úz. Nitra. 
 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre podnikateľskú činnosť a  správu majetku  
na zasadnutí konanom dňa 25.06.2007 uznesením č. 190/2007 neodporučila odpredaj 
nehnuteľnosti. 
 
Na základe žiadosti a získaných vyjadrení sme na rokovanie mestskej rady predložili návrh na 
nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (DITURIA a.s., Sv. Michala 5, 
Levice) a to neschváliť odpredaj pozemku parc. č. 1413/2 – zastavaná plocha a nádvorie o 
výmere 130 m2 kat. úz. Nitra spoločnosti DITURIA a. s., Sv. Michala 5, Levice, IČO: 
36 530 492. 
 
Mestská rada v Nitre na zasadnutí konanom dňa 07.08.2007 odporučila Mestskému 
zastupiteľstvu v Nitre neschváliť odpredaj pozemku parc. č. 1413/2 – zastavaná plocha a 
nádvorie o výmere 130 m2 kat. úz. Nitra spoločnosti DITURIA a. s., Sv. Michala 5, Levice, 
IČO: 36 530 492.                            



 
 
 
 
 
 



M e s t s k ý    ú r a d     v     N i t r e 
 
  
                 V Nitre 08.08.2007 

                  Číslo materiálu: 328/07 
Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre 
 
 
K bodu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
              (Anton Földeši) 
               
 
   
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 (Anton Földeši) 
                                                 n e s c h v a ľ u j e 
Spracovala:                              odpredaj pozemku parc. č. 462/73  – ostatná plocha 
       o celkovej výmere 2299 m2, časť o výmere cca 800 m2 
Mária Tužinská    kat. úz. Mlynárce pre Antona Földešiho, Petzvalova 6, Nitra 
referent nakladania 
s majetkom                                    

                           
              
 

Napísala: 
         
Mária Tužinská   
referent nakladania 
s majetkom 
   
 
Prizvať: -                                                
             
 
                        
           

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

                  podpis predkladateľa 
 
 
     
                    



Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Anton Földeši) 
 
 
V súlade s § 15 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta  Nitry č. 1/2006  o hospodárení 
s majetkom mesta Nitry predkladáme návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve  
Mesta Nitry na základe žiadosti.   
 
Mesto Nitra je vlastníkom pozemku parc. č. 462/73 – ostatná plocha o výmere 2299 m2 
katastrálne územie Mlynárce. Na časti pozemku o výmere 60 m2 je postavený stánok – Bistro 
Šelma vo vlastníctve  Andrei Foldešiovej, bytom Petzvalova 6, Nitra. Pozemok pod stánkom 
je prenajatý v zmysle nájomnej zmluvy č. j. 901/06/SM zo dňa 12.09.2006 na dobu neurčitú, 
s nájomným vo výške 97 028,--Sk/rok + valorizácia nájomného. Manžel nájomkyne, 
    
Anton Földeši, bytom Petzvalova 6, Nitra 
 
požiadal o odpredaj pozemku parc. č. 462/73 pod bistrom a v jeho blízkosti do výmery cca  
800 m2, katastrálne územie Mlynárce, za účelom rozšírenia podnikateľských aktivít 
o vybudovanie cukrárne a detského ihriska. 
 
Stanovisko Mestského úradu v Nitre 
Neodporúča odpredaj pozemku pod existujúcou stavbou dočasného charakteru a rozšírenie 
podnikateľských aktivít, nakoľko predmetný stánok sa nachádza v polohe určenej pre 
dostavbu a prestavbu centra Diely, vrátane pešej zóny v zmysle spracovanej koncepcie 
využitia územia so zámerom komplexného dobudovania občianskej vybavenosti trvalého 
charakteru s vyššou architektonickou kvalitou. 
 
Výbor mestskej časti č. 5 Diely, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje 
Neodporúča odpredaj pozemku parc. č. 462/73 kat. úz. Mlynárce a stotožňuje sa so 
stanoviskom Mestského úradu v Nitre. 
 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre podnikateľskú činnosť a  správu majetku  
na zasadnutí konanom dňa 25.06.2007 uznesením č. 191/2007 neodporučila odpredaj 
nehnuteľnosti. 
 
Na základe žiadosti a získaných vyjadrení sme na rokovanie mestskej rady predložili návrh na 
nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Anton Földeši) a to neschváliť 
odpredaj pozemku parc. č. 462/73 – ostatná plocha o celkovej výmere 2299 m2, časť 
o výmere cca 800 m2 kat. úz. Mlynárce pre Antona Földešiho, Petzvalova 6, Nitra. 
 
Mestská rada v Nitre na zasadnutí konanom dňa 07.08.2007 odporučila Mestskému 
zastupiteľstvu v Nitre neschváliť odpredaj pozemku parc. č. 462/73 – ostatná plocha 
o celkovej výmere 2299 m2, časť o výmere cca 800 m2 kat. úz. Mlynárce pre Antona 
Földešiho, Petzvalova 6, Nitra. 
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M e s t s k ý    ú r a d     v     N i t r e 
 
  
                              V Nitre 08.08.2007 

                  Číslo materiálu: 329/07 
Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre 
 
 
K bodu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
              (Ivan Kurťák) 
               
   
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 (Ivan Kurťák) 
      n e s c h v a ľ u j e 
Spracovala:                              odpredaj pozemku parc. č. 1565 – zastavaná plocha a nádvorie 
       o celkovej výmere 1373 m2, časť o výmere cca 196 m2 
Mária Tužinská    kat. úz. Nitra Ivanovi Kurťákovi, Kamenná 120, Nitra 
referent nakladania                          
s majetkom 

 
 
                                

Napísala: 
         
Mária Tužinská   
referent nakladania   
s majetkom 
 
 
 
Prizvať: -                                                
             
 
                        
           
 
 
 

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

                  podpis predkladateľa 
 
 



Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Ivan Kurťák) 
 
V súlade s § 15 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta  Nitry č. 1/2006  o hospodárení 
s majetkom mesta Nitry predkladáme návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve  
Mesta Nitry na základe žiadosti.   
 
Ivan Kurťák, Kamenná 120, Nitra 
 
požiadal o odkúpenie časti pozemku parc. č. 1565 o výmere cca 196 m2 katastrálne územie 
Nitra, z dôvodu rozšírenia prevádzky Radlinskej kaviarne na Radlinského ulici v Nitre, ktorej 
je žiadateľ vlastníkom. 
 
Vlastníkom pozemku parc. č. 1565 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1373 m2 kat. úz. 
Nitra je Mesto Nitra – Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry, Kúpeľná 4, 
Nitra. 
 
Stanovisko Mestského úradu v Nitre 
Predmetná časť parcely tvorí súčasť nádvoria Mestského kúpeľa v Nitre. Neodporúčame 
odpredaj časti pozemku pre rozširovanie prevádzok na susedných pozemkoch. Plocha 
nádvoria bola vytvorená a slúži najmä pre prevádzkové potreby kúpeľa (prístupy 
k technologickej časti objektu a pod.), zároveň umožňuje dostavbu v prípade komplexnej 
rekonštrukcie objektu, resp. rozšírenie prevádzok kúpeľa pre vlastné potreby. 
 
Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry, Kúpeľná 4, Nitra (ďalej 
SŠaRZ) 
Nesúhlasí s odpredajom časti pozemku parc. č. 1565 záujemcovi Ivanovi Kurťákovi, 
Kamenná 120, Nitra z nasledovných dôvodov: 
„Odpredajom pozemku sa zbaví Mesto Nitra ako vlastník Mestského kúpeľa možnosti 
uskutočniť v danom priestore stavebné aktivity, ktoré zabezpečia rozširovanie 
a skvalitňovanie služieb, ktoré sú SŠaRZ v budove zabezpečované pre obyvateľov mesta. 
V budove Mestského kúpeľa je možné prístavbami a nadstavbami, samozrejme aj s využitím 
priľahlého pozemku, riešiť ďalšie aktivity SŠaRZ v oblasti poskytovania služieb pre občanov 
mesta.  
V tejto oblasti chce SŠaRZ časovo reálne riešiť v priestore nádvoria uzavreté átrium prístupné 
celoročne zo sauny, kde by sa v zime zabezpečil ochladzovací proces a v lete odpočinkový 
proces návštevníkov sauny. Taktiež priľahlé trakty budovy Mestského kúpeľa k nádvoriu sú 
jednopodlažné a jednoduchými nadstavbami a prístavbami riešiteľné v prospech rozšírenia 
prevádzkových priestorov. V tomto čase o takejto nadstavbe v priestore, kde je umiestnené 
fitnescentrum, veľmi reálne uvažuje prevádzkovateľ fitnescentra. 
SŠaRZ je v princípe za takéto riešenie, ktoré by riešilo komplexne dostavbu uličného priečelia 
s dostatočným dopravno-obslužným vjazdom do nádvoria. 
Rozpredať po kúskoch celý využiteľný priestor by bolo krátkozraké vzhľadom na možnosti, 
ktoré tento priestor ponúka, hlavne z pohľadu zhodnotenia mestského majetku. 
Ivan Kurťák má v tomto čase uzatvorenú so SŠaRZ na predmetné priestory nájomnú zmluvu 
na dobu určitú, do 30.11.2008. Predĺženie nájomnej zmluvy znova na dlhšiu dobu určitú, 
vzhľadom na využitie – letná reštaurácia, by SŠaRZ v kontexte so svojimi aktivitami v danom 
priestore jednoznačne podporila.“ 
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Výbor mestskej časti č. 2 Staré mesto 
Vyjadril nesúhlas s odpredajom nehnuteľnosti. 
 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre podnikateľskú činnosť,  správu majetku 
a cestovný ruch 
na zasadnutí konanom dňa 25.05.2007 uznesením č. 150/2007 neodporučila odpredaj 
nehnuteľnosti. 
 
Na základe predloženej žiadosti a získaných vyjadrení sme na rokovanie mestskej rady 
predložili návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Ivan Kurťák) a 
to neschváliť odpredaj pozemku parc. č. 1565 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej 
výmere 1373 m2, časť o výmere cca 196 m2 kat. úz. Nitra Ivanovi Kurťákovi, Kamenná 120, 
Nitra. 
 
Mestská rada v Nitre na zasadnutí konanom dňa 07.08.2007 odporučila Mestskému 
zastupiteľstvu v Nitre neschváliť odpredaj pozemku parc. č. 1565 – zastavaná plocha 
a nádvorie o celkovej výmere 1373 m2, časť o výmere cca 196 m2 kat. úz. Nitra Ivanovi 
Kurťákovi, Kamenná 120, Nitra. 
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M e s t s k ý    ú r a d     v     N i t r e 
 
         V Nitre 08.08.2007  
         Číslo materiálu: 330/07 
Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre 
 
K bodu: Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 89/2007-MZ zo  
              dňa 22.03.2007 (dom na Priehradnej ul. 2 v Nitre) 
 
 
                 
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 zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 
                v Nitre č. 89/2007-MZ zo dňa 22.03.2007 (dom na 
                                                           Priehradnej ul. 2 v Nitre) 
Spracovala:                    n e s c h v a ľ u j e  
                            zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre 
Mária Tužinská              č. 89/2007-MZ zo dňa 22.03.2007 
referent nakladania 
s majetkom 
             

                           
                                        

Napísala:                                     
                                                                                                  
Mária Tužinská                 
referent nakladania 
s majetkom 
     

                            
Prizvať: -                                    

    
                                                  
 
 
 
 
 

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

                  podpis predkladateľa 
 
 



Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 89/2007-MZ zo dňa 
22.03.2007 (dom na Priehradnej ul. 2 v Nitre) 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre na zasadnutí konanom dňa 22.03.2007 prerokovalo návrh na 
nakladanie s nehnuteľnosťami  vo vlastníctve Mesta Nitry (dom na Priehradnej ul. 2 v Nitre) 
a uznesením č. 89/2007-MZ schválilo odpredaj nehnuteľností v katastrálnom území Nitra, 
Priehradná ul. 2  
-  bytu  č.  1 na  prízemí  domu  súp. č. 1098 na parc. č. 1039,  spoločných častí a spoločných      

zariadení domu za cenu 35 000,-Sk/m2 podlahovej plochy, pozemku parc. č. 1039 – 
zastavaná plocha o výmere  127 m2 v podiele 9424/19852-in za cenu 3 000,- Sk/m2 Kataríne 
Syskovej, bytom Priehradná 2, Nitra     
                                           

-  bytu č. 2 na I. poschodí domu súp. č. 1098 na parc. č. 1039,  spoločných častí a spoločných  
zariadení domu za cenu 35 000,- Sk/m2 podlahovej plochy, pozemku parc. č. 1039 – 
zastavaná plocha o výmere 127 m2 v podiele 10428/19852-in za cenu 3 000,-Sk/m2 Ing. 
Pavlovi  Valábikovi a manž., bytom Priehradná 2, Nitra  
 

-  pozemku parc. č. 1040 – záhrada o výmere 129 m2 Kataríne Syskovej, bytom Priehradná 2,   
   Nitra a Ing. Pavlovi Valábikovi a manž., bytom Priehradná 2, Nitra, každému v podiele       
   ½-ina za cenu 3 000,-Sk/m2. 
 
Uložilo vedúcemu oddelenia správy majetku zabezpečiť uzatvorenie kúpnych zmlúv so 
záložným právom podľa schvaľovacej časti uznesenia s podmienkou úhrady 50% kúpnej ceny 
po vystavení faktúry a zvyšnú časť podľa dohodnutých splátok do 31.12.2008. 
 
Katarína Sysková, bytom Priehradná 2, Nitra 
Ing. Pavel Valábik a manž., bytom Priehradná 2, Nitra 
 
sa odvolali voči kúpnej cene, ktorá sa im zdá neprimerane vysoká, vyššia, než za akú sa 
predávajú novostavby. Predmetná nehnuteľnosť je v zlom technickom stave (do suterénu 
zateká pri dažďoch cez kanalizáciu voda, suterénne murivo v styku so zeminou vlhne, čo sa 
prejavuje aj na prízemí, elektroinštalácia je v nevyhovujúcom stave, fasádne omietky sú 
porušené, strešná krytina je netesná atď.). Vlastník nehnuteľnosti musí v dohľadnej dobe 
počítať s finančne náročnými opravami, odborný odhad nákladov v prípade potreby 
zabezpečia. Navrhovanú cenu za odkúpenie nehnuteľností a potrebné náklady na opravy 
dosahujú výšku, ktorú žiadatelia o odkúpenie nehnuteľností nie sú schopní zvládnuť. 
Požadujú prehodnotenie kúpnej ceny za predmetné nehnuteľnosti vo výške, ktorá je stanovená 
odborným znaleckým posudkom, ktorý si Mesto Nitra dalo vypracovať. Pani Sysková 
v odvolaní uvádza, že byt nie je predmetom špekulácie a bude ho užívať do konca života.  
 
Podľa znaleckého posudku č. 90/2006 zo dňa 05.07.2006 na zistenie všeobecnej hodnoty 
bytov č. 1 a č. 2 s príslušenstvami nachádzajúcimi sa na I. a II. nadzemnom podlaží (prízemí 
a 1. poschodí) v rodinnom dome súp. č. 1098 na parc. č. 1039, spoluvlastníckych podielov na 
spoločných priestoroch, častiach a zariadeniach rodinného domu súp. č. 1098 na parc. č. 1039 
a spoluvlastníckych podieloch na parc. č. 1039 a 1040 kat. úz. Nitra prislúchajúcich k bytom 
č. 1 a č 2 je  všeobecná hodnota nehnuteľností 1 880 513,23 Sk, so zaokrúhlením 1 900 000,--
Sk, z toho 
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- byt č. 1,  I. nadzemné podlažie s. č. 1098, Priehradná 2 s pozemkami .......... 892 240,02 Sk 
  hodnota bytu ................................................................................................... 723 124,61 Sk 
  pozemky k bytu – zast. plocha, parc. č. 1039 v podiele 9424/19852-in  ........   81 705,01 Sk 
                               záhrada, parc. č. 1040 v podiele ½-ina ..............................    87 410,40 Sk            
 
- byt č. 2, II. nadzemné podlažie, s. č. 1098, Priehradná 2 s pozemkami          988 273,21 Sk 
   hodnota bytu .................................................................................................  810 457,42 Sk 
   pozemky k bytu – zast. plocha, parc. č. 1039 v podiele 10528/19852-in .....   90 405,39 Sk 
                                záhrada, parc. č. 1040 v podiele ½-ina .............................   87 410,40 Sk.  
 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre podnikateľskú činnosť, správu majetku 
a cestovný ruch 
na zasadnutí konanom dňa 25.05.2007 uzneseniami č. 152/2007 a 171/2007 neodporučila 
schváliť zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 89/2007-MZ zo dňa 
22.03.2007. 
 
Na základe žiadostí a predložených stanovísk sme na zasadnutie mestskej rady predložili 
návrh  na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 89/2007-MZ (dom na 
Priehradnej ul. 2 v Nitre) v alternatívach: 
 
I. alternatíva 
n e s c h v á l i ť  
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 89/2007-MZ zo dňa 22.03.2007 
 
II. alternatíva 
s c h v á l i ť  
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 89/2007-MZ zo dňa 22.03.2007 
nasledovne: 
v schvaľovacej časti uznesenia vypustiť text uvedený v odrážkach a nahradiť ho znením: 
- „bytu č. 1 na prízemí domu súp. č. 1098 na parc. č. 1039, spoločných častí a spoločných 
   zariadení domu za cenu podľa znaleckého posudku, pozemku parc. č. 1039 – zastavaná  
   plocha o výmere 127 m2 v podiele 9424/19852-in za cenu podľa znaleckého posudku  
   Kataríne Syskovej, bytom Priehradná 2, Nitra, t. j. za cenu 804 829,62 Sk  
 
- bytu č. 2 na I. poschodí domu súp. č. 1098 na parc. č. 1039, spoločných častí a spoločných     
   zariadení domu za cenu podľa znaleckého posudku, pozemku parc. č. 1039 – zastavaná  
   plocha o výmere 127 m2  v podiele 10428/19852-in za cenu podľa znaleckého posudku Ing.  
   Pavlovi Valábikovi a manž., bytom Priehradná 2, Nitra, t. j. za cenu 900 862,81 Sk 
 
- pozemku parc. č. 1040 – záhrada o výmere 129 m2 Kataríne Syskovej, bytom Priehradná 2,  
  Nitra v podiele ½-ina za cenu podľa znaleckého posudku, t. j. 87 410,40 Sk a Ing. Pavlovi  
  Valábikovi a manž., bytom Priehradná 2, Nitra v podiele ½-ina za cenu podľa znaleckého  
  posudku, t. j.87 410,40 Sk. 
 
Mestská rada v Nitre na zasadnutí konanom dňa 07.08.2007 odporučila Mestskému 
zastupiteľstvu v Nitre neschváliť zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 
89/2007-MZ zo dňa 22.03.2007. 
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M e s t s k ý    ú r a d     v     N i t r e 
 
        V Nitre 08.08.2007 

        Číslo materiálu: 331/07 
Mestskému zastupiteľstvu  
v Nitre 
 
 
K bodu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (dom na     
              Priehradnej ul. 5 v Nitre) 
             
 
                 
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 (dom na Priehradnej ul. 5 v Nitre) 
Spracovala:                             s c h v a ľ u j e       
                  odpredaj domu súpisné číslo 1097 na pozemku parc. č. 1024,  
Mária Tužinská         pozemku parc. č. 1024 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere  
referent nakladania                 390 m2  rozdeleného GP č. 16/2004 na novovzniknuté parcely č.  
s majetkom                             1024/2 – zast. pl. (dom súp. č. 1097) o výmere 166 m2 a parc. č.  
                                                1024/1 – zast. pl. (dvor) o výmere 224 m2 a pozemku parc. č. 
Napísala:                                 1023 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 91 m2 kat. úz. 
                                                Nitra formou obchodnej verejnej súťaže víťazovi OVS 
Mária Tužinská   u k l a d á 
referent nakladania    vedúcemu oddelenia majetku   
s majetkom                              predložiť na schválenie mestskej rady súťažné podmienky pre 

                         vypísanie a realizovanie OVS 
Prizvať: -        
 

 
          T: 31.12.2007        
          K: MR 
 

 
 

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

                  podpis predkladateľa 
 
 



Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (dom na 
Priehradnej ul. 5 v Nitre) 
 
V súlade s § 15 Všeobecne záväzného nariadenia mesta  Nitry č. 1/1996  o hospodárení 
s majetkom mesta Nitry predkladáme návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve  
Mesta Nitry. 
 
Mesto Nitra je vlastníkom nehnuteľností na ul. Priehradná 5 v Nitre a to obytného domu 
súpisné číslo 1097 na pozemku parc. č. 1024, pozemku parc. č. 1024 – zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 390 m2, z ktorej bola odčlenená novovzniknutá parcela č. 1024/2 – zast. 
pl. (dom súp. č. 1097) o výmere 166 m2 a parc. č. 1024/1 – zast. pl. (dvor) o výmere 224 m2 
geometrickým plánom č. 16/2004 a pozemku parc. č. 1023 – zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 91 m2 kat. úz. Nitra. 
 
O odpredaj domu na Priehradnej 5 v Nitre požiadali: 
- Ing. Richard Kubišta, PhD. Zemné osada Gúg 13, Andovce na bývanie    
- Ing. Milan Frišo, Za humnami 55, Nitra, bližšie údaje neuviedol 
- Ing. Ján Kollár – KOLEX, Pod Zlatým brehom 78, Nitra, prevádzka Janka Kráľa 27, Nitra  
   za účelom rekonštrukcie domu na nadštandardné bývanie. 
Ani jeden zo záujemcov neuviedol cenovú ponuku. 
  
Ide o obytný dom s dvoma samostatnými trojizbovými bytmi, ktoré obývali dve rómske 
rodiny. 
Celý dom je značne zdevastovaný. Službyt Nitra, s. r. o., ul. Janka Kráľa 122, Nitra, správca  
domu na Priehradnej 5 v Nitre, ukončil nájom z dôvodu neplatenia nájomného a ďalších 
úhrad spojených s užívaním bytu a odstúpil nehnuteľnosť Mestu Nitra na odpredaj. Výška 
nedoplatku k 30.04.2007 predstavuje sumu 1 475 145,--Sk (istina s poplatkom z omeškania).  
 
V súčasnosti je dom odpojený od energií a bol zabezpečený proti neprispôsobivým občanom, 
ktorí sa v objekte pohybovali po jeho vyprataní. 
 
Podľa znaleckého posudku vypracovaného znalcom Ing. Gustávom Hodúlom, je hodnota 
nehnuteľnosti 1 493 477,--Sk, z toho hodnota pozemkov o celkovej výmere 481 m2 900 432,--
Sk a hodnota stavby 593 045,--Sk. Dom je nájomníkmi úplne zdevastovaný, vyžaduje 
okamžitú, náročnú generálnu opravu. Je bez dverí, poškodené sú všetky jeho prvky 
krátkodobej životnosti (okná, podlahy, strešná krytina, vonkajšie i vnútorné úpravy povrchov, 
klampiarske konštrukcie, všetky vnútorné inštalácie i vnútorné vybavenie). Vek domu je 105 
rokov, je užívaniaschopný len po náročnej oprave. Stav, v akom sa tento dom nachádza, 
vyžaduje nutnosť okamžitého riešenia, aby nedošlo k ďalšiemu znehodnocovaniu majetku 
mesta Nitra.  
 
Podľa Územného plánu mesta Nitry (ÚPN) schváleného Mestským zastupiteľstvom v Nitre 
uznesením č. 169/2003-MZ zo dňa 22.05.2003 a Všeobecne záväzného nariadenia (VZN)  
mesta Nitry č. 3/2003 zo dňa 22.05.2003, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu 
mesta Nitry, sa predmetný pozemok nachádza v oblasti funkčne určenej na bývanie 
a doplnkovo vybavenosť. Samostatné využitie parc. č. 1024 a parc. č. 1023 kat. úz. Nitra 
z hľadiska prístupu a zastavovacích podmienok  v území nie je vhodné. Odporúčané je 
využitie pre polyfunkciu bývania a vybavenosti, s vytvorením podmienok pre komplexnú 
prestavbu, prípadne dostavbu existujúceho objektu. 

2 



Výbor mestskej časti č. 2 – Staré mesto  
viackrát vyjadril negatívne stanovisko k odpredaju nehnuteľnosti. V čase, keď ju obývali 
rómske rodiny, navrhoval nájsť pre nich náhradné bývanie a objekt zrekonštruovať na 
náklady mesta. 
 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre podnikateľskú činnosť a správu majetku  
na zasadnutí konanom dňa 25.06.2007 uznesením č. 196/2007 odporučila vypísanie 
obchodnej verejnej súťaže na odpredaj domu súpisné číslo 1097 na pozemku parc. č. 1024, 
pozemku parc. č. 1024 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 390 m2 a pozemku parc. 
č.1023 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 91 m2 kat. úz. Nitra. 
 
Na základe žiadostí a obdržaných vyjadrení sme na zasadnutie mestskej rady predložili 
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta Nitry (dom na Priehradnej 
ul. 5 v Nitre) a to  
schváliť odpredaj domu súpisné číslo 1097 na pozemku parc. č. 1024, pozemku parc. č. 1024 
– zastavaná plocha a nádvorie o výmere 390 m2 rozdeleného GP č. 16/2004 na novovzniknuté 
parcely č. 1024/2 – zast. pl. (dom súp. č. 1097) o výmere 166 m2 a parc. č. 1024/1 – zast. pl. 
(dvor) o výmere 224 m2 a pozemku parc. č. 1023 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 91 
m2 kat. úz. Nitra formou obchodnej verejnej súťaže víťazovi OVS. 
 
Mestská rada v Nitre na zasadnutí konanom dňa 07.08.2007 odporučila Mestskému 
zastupiteľstvu v Nitre schváliť odpredaj domu súpisné číslo 1097 na pozemku parc. č. 1024, 
pozemku parc. č. 1024 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 390 m2 rozdeleného GP č. 
16/2004 na novovzniknuté parcely č. 1024/2 – zast. pl. (dom súp. č. 1097) o výmere 166 m2 
a parc. č. 1024/1 – zast. pl. (dvor) o výmere 224 m2 a pozemku parc. č. 1023 – zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 91 m2 kat. úz. Nitra formou obchodnej verejnej súťaže víťazovi 
OVS. 
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M e s t s k ý    ú r a d    v    N i t r e 
 
 
                                                                                                V Nitre, dňa :  8.8.2007 
                                                                                                Číslo materiálu : 332/07 
 
 
 
M e s t s k é m u    z a s t u p i t e ľ s t v u 
v  N i t r e      
 
 
K bodu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve  Mesta Nitry  
              (Gregor Marek Kuczera) 
             
 
 
 
 
Predkladá :                                                                     Návrh na uznesenie :  
Mgr. Ľubomír Martinka                                                   Na osobitnej strane 
prednosta Mestského úradu 
v Nitre                                                                              
 
 
 
Spracovala :                                                                    
Ing. Mária Foltýnová  
referent                                                                       
 
 
 
 
Napísala : 
Ing.Mária Foltýnová 
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 (Gregor Marek Kuczera) 
 
s c h v a ľ u j e 
 
odpredaj  časti pozemku parc. č. 2651 – ostatná  plocha o výmere cca  1200 m2   v 
katastrálnom území Nitra formou obchodnej verejnej súťaže víťazovi OVS    
 
u k l a d á 
 
vedúcemu odd. majetku 
vypísať podmienky OVS a predložiť na schválenie mestskej rady súťažné podmienky pre 
vypísanie a realizovanie OVS 
 
                                                                                                     T: 31.12.2007 
                                                                                                     K: MR 
u r č u j e 
stratu účinnosti uznesenia ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 29.2.2008 
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Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry  
(Gregor Marek Kuczera) 
 
 
     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 Gregora Mareka Kuczeru, bytom Zbehy 764, ktorý požiadal  o odkúpenie  
pozemku parc. č. 2651-ost.plocha v kat. území Nitra. Na pozemku chce v rámci občianskej 
vybavenosti vybudovať stavbu autoumyvárky a príslušných služieb.  
 
Mestský úrad v Nitre: 
     V zmysle schváleného územného plánu mesta Nitry je funkčné pozemok v oblasti určený  
pre vybavenosť a doplnkovo priemyselnú výrobu.   Z hľadiska priestorového usporiadania je 
na  predmetnom pozemku navrhovaná na ploche určenej pre vybavenosť zástavba uličná, 
voľná do maximálnej výšky 4-och nadzemných podlaží. 
    
Na pozemku sa nenachádzajú žiadne inžinierske siete. 
Výbor mestskej časti č. 3-Čermáň 
     Súhlasí s odpredajom pozemku  pre účel umyvárky a služieb 
 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre podnikateľskú činnosť  a  správu majetku  
na riadnom zasadnutí konanom dňa 25 .6.2007 prerokovala predloženú žiadosť a odporúča  
odpredaj  požadovanej nehnuteľnosti  za cenu 1 500,-Sk/m2 
  
 
     Na základe stanovísk, výboru mestskej časti, prerokovania v komisii MZ pre 
podnikateľskú činnosť a správu majetku predkladáme návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami 
vo vlastníctve Mesta Nitry (Gregor Marek Kuczera)  a odporúčame 
s c h v á l i ť 
; odpredaj  časti pozemku parc. č. 2651 – ostatná  plocha o výmere cca    1200 m2 (presnú 
výmeru určí geometrický plán) v katastrálnom území Nitra pre Gregora Mareka Kuczeru,        
bytom  Zbehy 764.       
 
   Mestská rada v Nitre na svojom riadnom zasadnutí konanom dňa 7.8.2007 odporučila 
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre  s c h v á l i ť  odpredaj  časti pozemku parc. č. 2651 – 
ostatná  plocha o výmere cca   1200 m2   v katastrálnom území Nitra formou obchodnej 
verejnej súťaže víťazovi OVS.                                                                                                           
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              (Milan Kelemen) 
             
 
 
 
 
Predkladá :                                                                     Návrh na uznesenie :  
Mgr. Ľubomír Martinka                                                   Na osobitnej strane 
prednosta Mestského úradu 
v Nitre                                                                              
 
 
 
Spracovala :                                                                    
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Napísala : 
Ing. Mária Foltýnová 
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 (Milan Kelemen) 
 
s c h v a ľ u j e 
 
odpredaj pozemku parc. č. 379/5 – zastavaná plocha o výmere 1 m2  a parc.č. 380/6 – záhrada 
o výmere 282m2 v katastrálnom území Chrenová pre Milana Kelemena, bytom Karpatská 1, 
Banská Bystrica 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 odd. majetku  
zabezpečiť uzatvorenie  kúpnej  zmluvy, podľa schvaľovacej časti uznesenia s podmienkou 
úhrady kúpnej ceny po vystavení faktúry  
 
                                                                                                     T: 31.12. 2007 
                                                                                                     K: MR 
u r č u j e 
stratu účinnosti uznesenia ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 30.1.2008 
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Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry  
(Milan Kelemen) 
 
 
     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 Milana Kelemena bytom Karpatská 1, Banská Bystrica, ktorý požiadal o odkúpenie  
parc. č. 379/5  – zastavaná plocha o výmere 1 m2  a parc.č. 380/6 – záhrada o výmere 282m2 
k. ú. Chrenová za účelom usporiadania nehnuteľností po rodičoch na Bohúňovej ulici. 
 
Pán Milan Kelemen žiada zohľadniť pri návrhu kúpnej ceny, že tento pozemok bol užívaný 
pred 38 rokmi ako štrková cesta – bývalá Bohúňova komunikácia. Po odklonení komunikácie 
opačným smerom bývalé Technické rekreačné služby v roku 1968 súhlasili s užívaním 
pozemku, čo aj dokladoval, ale k majetkoprávnemu vysporiadaniu už neprišlo. Rekultivácia 
pozemku, aby sa mohol užívať ako záhrada, bola finančne a fyzicky veľmi náročná. 
 
Mestský úrad v Nitre: 
     V zmysle schváleného územného plánu mesta Nitry je predmetná parcela funkčne určená 
na bývanie s doplnkovou vybavenosťou. 
     Na prípadné jestvujúce inžinierske siete a ich ochranné pásma na predmetnom pozemku 
žiadateľ založí vecné bremeno do LV. 
     Parc. č. 379/5 zastavaná plocha o výmere 1m2 sa nachádza pod rohom jestvujúceho domu. 
Parc.č.380/6 – záhrada o výmere 282m2 z dôvodu svojej rozlohy v zmysle stavebného zákona 
nemôže byť samostatným stavebným pozemkom. 
 
Výbor mestskej časti č. 7, Chrenová, Janíkovce 
     Súhlasí s odpredajom pozemkov pre pána Milana Kelemena.  
 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre podnikateľskú činnosť a správu majetku  
na riadnom zasadnutí konanom dňa 16.7.2007 prerokovala predloženú žiadosť a odporučila 
odpredaj nehnuteľností za cenu 800,-- Sk/m2. 
 
Cez pozemok parc. č. 380/6 sú vedené inžinierske siete kanalizácia a vodovod. 
 
     Na základe stanovísk, výboru mestskej časti, prerokovania v komisii MZ pre 
podnikateľskú činnosť a správu majetku predkladáme návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami 
vo vlastníctve Mesta Nitry (Milan Kelemen) a odporúčame 
s c h v á l i ť 
odpredaj pozemku parc. č. 379/5 – zastavaná plocha o výmere 1 m2  a parc.č. 380/6 – záhrada 
o výmere 282m2 v katastrálnom území Chrenová pre Milana Kelemena, bytom Karpatská 1, 
Banská Bystrica 
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 svojom riadnom zasadnutí konanom dňa 7.8.2007 odporučila 
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre  s c h v á l i ť  odpredaj pozemku parc.č. 379/5 – zast.  
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plocha o výmere 1 m2 a parc.č. 380/6 – záhrada o výmere 282 m2 v kat. území Chrenová za 
cenu 800,-Skl/m2 pre Milana Kelemena, bytom Karpatská 1, Banská Bystrica 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.  
 
 
 
                                                



 
 
 
 
 
 



M e s t s k ý    ú r a d    v    N i t r e 
 
                                                
 
                                                                                                V Nitre, dňa :  8.8.2007 
                                                                                                Číslo materiálu : 334/07 
 
 
 
M e s t s k é m u   z a s t u p i t e ľ s t v u 
v  N i t r e      
 
 
K bodu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve  Mesta Nitry  
              (Ivan Deák a manželka Helena) 
             
 
 
 
 
Predkladá :                                                                     Návrh na uznesenie :  
Mgr. Ľubomír Martinka                                                   Na osobitnej strane 
prednosta Mestského úradu 
v Nitre                                                                              
 
 
 
Spracovala :                                                                    
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Ing.Mária Foltýnová 
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                                                                                      _________________________  
                                                                                             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 (Ivan Deák a manželka 
Helena) 
 
n e s c h v a ľ u j e  
 
odpredaj pozemku parc. č. 8010/4  -  tr. por. o výmere 1173 m2 a parc.č. 8010/15 - zast.pl. 
o výmere 96 m2 v kat.úz. Nitra  Ivanovi Deákovi a manželke Helene obaja bytom Kostolná 
29, Nitra 
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Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (Ivan Deák 
a manželka Helena) 
 
 
 
     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 Ivana Deáka a manželky Heleny obaja bytom Kostolná 29 ,Nitra ktorí požiadali 
o odkúpenie pozemku parc. č. 8010/4 – tr.tr.por. o výmere 1173m2 a pozemku parc. 8010/15 –
zast.plocha o výmere 96 m2   k.ú. Nitra, vo vlastníctve Mesta, vedenom na LV č. 3681. 
Nakoľko už im je známe, že z dôvodu vedenia inžinierských sietí pozemok nie je možné 
využiť ako stavebný, majú záujem ho využívať na parkovanie pre ich podnikateľské aktivity . 
Parcela 8010/15 slúži ako prístup. 
Mestský úrad v Nitre: 
     V zmysle schváleného územného plánu mesta Nitry navrhované funkčné využitie je určené 
na vybavenosť s priestorovým usporiadaním uličnej voľnej zástavby 4 NP. 
 
    Cez pozemok parc.č.8010/4 prechádza potrubie vysokotlakého plynu, VTL-plynovod 
Nitra-Bratislavská ulica,ktoré je vedené cez stred pozemku.Cez pozemky okrem 
vysokotlakého plynovodu je vedená na základe zmluvy s Tescom STORES SR a.s. a so spol. 
BOVIS   SLOVAKIA  kanalizačný zberač-dažďová kanalizácia. 
 
Mesto Nitra má na pozemku umiestnené reklamno-informačné zariadenie nájomcu 
spoločnosti IMAGE-WELL z čoho má zisk ročne cca 100.000,-Sk. 
 
Výbor mestskej časti č. 2 Staré mesto 
   Odporúča odpredaj za cenu 2.500,-Sk tak, ako bolo schválené v MZ v roku 2004. Pán Deák 
nesúhlasil s cenou a kúpu pozemkov zamietol. 
 
Komisia Mestského zastupiteľstva pre podnikateľskú činnosť a správu majetku 
 
Na riadnom zasadnutí konanom dňa 25.6.2007 prerokovala predloženú žiadosť a neodporúča 
odpredaj nehnuteľnosti, ale odporúča prenájom za cenu podľa VZN č. 1/2006 o hospodárení 
s majetkom mesta Nitry. 
 
   Na základe stanovísk oddelení, výboru mestskej časti, prerokovania v komisii MZ pre 
podnikateľskú činnosť a správu majetku predkladáme návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami 
vo vlastníctve Mesta Nitry (Ivan Deák a manž. Helena) a odporúčame 
n e s c h v á l i ť 
odpredaj pozemku parc.č. 8010/4 o výmere 1175 m2 a parc.č. 8010/15 o výmere 96 m2 v kat. 
území Nitra Ivanovi Deákovi a manž. Helene. 
 
    Mestská rada v Nitre na svojom riadnom zasadnutí konanom dňa 7.8.2007 odporučila 
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre  n e s c h v á l i ť  odpredaj pozemku parc.č. 8010/4 –  tr. 
por. o výmere 1173 m2  a parc.č. 8010/15 - zast. plocha o výmere 96 m2 v kat. území Nitra 
Ivanovi Deákovi a manž. Helene, obaja bytom Kostolná 29, Nitra. 
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Spracovala :                                                                    
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                                                                                      _________________________ 
                                                                                             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 (Ing. Martin Muller) 
 
s c h v a ľ u j e 
 
odpredaj pozemku parc. č. 1319 – záhrada o výmere 178 m2 

v katastrálnom území Chrenová  Ing. Martinovi Mullerovi, bytom Ďumbierska 27, Nitra za 
cenu 800,-Sk/m2    
 
u k l a d á 
 
vedúcemu odd. majetku 
zabezpečiť uzatvorenie  kúpnej  zmluvy, podľa schvaľovacej časti uznesenia s podmienkou 
úhrady kúpnej ceny po vystavení faktúry 
 
                                                                                                     T: 31. 10. 2007 
                                                                                                     K: MR 
u r č u j e 
stratu účinnosti uznesenia ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 31.12.2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 3 - 
 
Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry  
(Ing. Martin Muller) 
 
 
     V súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitry č. 1/2006 o hospodárení 
s majetkom Mesta Nitry predkladáme Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve 
Mesta Nitry  a na základe žiadostí  
Ing. Martina Mullera, Ďumbierska 27, Nitra 
ktorý požiadal o odkúpenie pozemku parc. č. 1319 –  záhrada o výmere  178 m2  k. ú. 
Chrenová, vo vlastníctve Mesta, vedenom na LV č. 1223 . Parcelu má záujem užívať ďalej 
ako záhradu. 
 
Mestský úrad v Nitre: 
     V zmysle schváleného územného plánu mesta Nitry navrhované funkčné využitie je určené 
ako urbánna ekostabilizujúca –ako záhrada ,priestorové usporiadanie – zeleň vzrastlá. 
     Na uvedenom pozemku sa nenachádzajú žiadne inžinierske siete. 
 
Výbor mestskej časti č. 7 Chrenová ,Janíkovce 
     Súhlasí s odpredajom pozemku parc. .č 1319  o výmere  178  m2 v katastrálnom území  
Chrenová. 
 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre podnikateľskú činnosťa správu majetku 
na riadnom zasadnutí konanom dňa 16.7..2007 odporučila odpredaj pozemku za cenu 800,-- 
Sk/m2. 
 
Na základe stanovísk  oddelení, výboru mestskej časti, prerokovania v komisii MZ pre 
podnikateľskú činnosť a správu majetku  predkladáme návrh na nakladanie 
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry  odporúčame 
s c h v á l i ť 
odpredaj pozemku parc. č. 1319 – záhrada o výmere 178 m2 

v katastrálnom území Chrenová Ing.Martinovi Mullerovi   bytom Ďumbierská 27 Nitra. 
       
  Mestská rada v Nitre na svojom riadnom zasadnutí konanom dňa 7.8.2007 odporučila 
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre  s c h v á l i ť  odpredaj pozemku parc.č. 1319 – záhrada 
o výmere 178 m2 v kat. území Chrenová za cenu 800,-Sk/m2 Ing. Martinovi Mullerovi, bytom 
Ďumbierska 27, Nitra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 



M e s t s k ý    ú r a d    v    N i t r e 
 
                                                
 
                                                                                                   V Nitre, dňa : 8.8.2007 
                                                                                                   Číslo materiálu : 336/07 
 
 
 
Mestskému zastupiteľstvu 
v  Nitre      
 
 
K bodu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
             ( Mgr. Mário Hrivňák ) 
 
 
 
 
Predkladá :                                                                       Návrh na uznesenie :  
Mgr. Ľubomír Martinka                                                   Na osobitnej strane 
prednosta Mestského úradu 
v Nitre                                                                              
 
 
 
Spracovala :                                                                    
Ing. Kvetoslava Duchoňová 
referent majetkoprávneho usporiadania                                                                       
 
 
 
 
Napísala : 
Ing. Kvetoslava Duchoňová 
referent majetkoprávneho usporiadania                                                                       
 
 
 
 
Prizvať : - 
 
 
 
 
                                                                 
                                                                                                                                                        
                                                                                                                           
                                                                                                          podpis predkladateľa 



 

Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 
 
Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
( Mgr. Mário Hrivňák ) 
 
s c h v a ľ u j e 
odpredaj pozemku  KN parc.č. 952/2 – zast. plocha  o výmere 36m2 kat. území Dolné 
Krškany za cenu 300,-Sk/ m2 Mgr. Máriovi Hrivňákovi , Novozámocká 133, Nitra s tým, že 
kupujúci uhradí náklady spojené  s vypracovaním GP a s vkladom do katastra nehnuteľností 
 
 
u k l a d á   
vedúcemu oddelenia majetku 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia s úhradou 
kúpnej    ceny po vystavení faktúry   
 
 
                                                                                                                     T: 31.10.2007   
                                                                                                                     K: MR 
 
u r č u j e  
stratu účinnosti uznesenia ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 30.11.2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
                                                   ( Mgr. Mário Hrivňák ) 
 
 
 
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   
Mgr. Mária Hrivňáka, Novozámocká 133, Nitra o odkúpenie   pozemku parc. č. 952/2 vo 
výmere  36m2  v kat. území Dolné Krškany. Podľa vypracovaného GP č. 23/2007 sa jedná o  
neknihovaný majetok , ktorý je v zmysle z.č.180/1995  vlastníctvom mesta. Pozemok je 
v užívaní terajšieho vlastníka parciel č. 952/1 a č. 953/1 a stavby na parcele č. 952/1 . 
Žiadateľ iba pokračuje v držbe po predchádzajúcom vlastníkovi Štefanovi Deménym. 
Parcela č. 952/2 – zastavané plochy o výmere 36m2 je zapísaná  v správe  Štefana Doményho 
na evidenčnom liste č.42. Okraj pozemku je v línii s ostatnými pozemkami, ktoré slúžia ako 
predzáhradky.  
Mestský úrad v Nitre  
Podľa územného plánu mesta Nitry (ÚPN ) schváleného MZ v Nitre uznesením č. 169/03-MZ 
zo dňa 22.5.2003 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. Z hľadiska priestorového 
usporiadania je na predmetnom pozemku navrhnutá na ploche určenej na vybavenosť  
zástavba uličná kompaktná do max. výšky 6 nadzemných podlaží.  
Výbor mestskej časti č. 1 Dolné Krškany, Horné Krškany žiadosť prerokoval a odporúča 
odpredaj pozemku. 
Komisia MZ v Nitre pre podnikateľskú činnosť a správu majetku  na riadnom zasadnutí 
konanom dňa 16.07.2007 prerokovala predloženú žiadosť  a   odporúča odpredaj 
nehnuteľnosti za cenu 300,-Sk/m2   
Vzhľadom na stanoviská odborných útvarov, výboru mestskej časti ako i komisie MZ v Nitre 
pre podnikateľskú činnosť a správu majetku  predkladáme návrh na nakladanie 
s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry ( Mgr. Mário Hrivňák )    
s c h v á l i ť 
odpredaj pozemku  KN parc.č. 952/2 – zast. plocha  o výmere 36m2 kat. území Dolné 
Krškany za cenu..........,-Sk/ m2 Mgr. Máriovi Hrivňákovi , Novozámocká 133, Nitra s tým, že 
kupujúci uhradí náklady spojené  s vypracovaním GP a s vkladom do katastra nehnuteľností 
Mestská rada na zasadnutí dňa 07.08.2007 prerokovala návrh na nakladanie 
s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Mgr. Mário Hrivňák) 
a odporúča schváliť 
odpredaj pozemku  KN parc.č. 952/2 – zast. plocha  o výmere 36m2 kat. území Dolné 
Krškany za cenu 300,-Sk/ m2 Mgr. Máriovi Hrivňákovi , Novozámocká 133, Nitra s tým, že 
kupujúci uhradí náklady spojené  s vypracovaním GP a s vkladom do katastra nehnuteľností. 
 
 
 

 

 
 
 



 

 
 
 
 



M e s t s k ý    ú r a d    v    N i t r e 
 
 
 
                                                                                                   V Nitre, dňa: 8.8.2007 
                                                                                                   Číslo materiálu :337/07  
 
 
Mestskému zastupiteľstvu 
v  Nitre      
 
 
K bodu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
              ( František Ulbrych a manž. ) 
 
 
 
 
Predkladá :                                                                    Návrh na uznesenie :  
Mgr. Ľubomír Martinka                                                 Na osobitnej strane 
prednosta Mestského úradu 
v Nitre                                                                           
 
 
 
Spracovala : 
Ing. Kvetoslava Duchoňová                                            
referent majetkoprávneho usporiadania                                                                      
                                                                        
 
 
 
Napísala :                                                                   
Ing. Kvetoslava Duchoňová                                     
referent majetkoprávneho usporiadania                                                                       
 

 
Prizvať : - 
 
 
 
                                                                     
                                                                                                                                                        
                                                                                         
                                                                                                        podpis predkladateľa 



 

Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 
 
Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
( František Ulbrych a manž. ) 
 
 
s c h v a ľ u j e 
odpredaj    pozemku  parc. č. 508/3 – vinica      o  výmere  188m2  v  k.ú.  Mlynárce   za   cenu  
800,-Sk/m2   Františkovi Ulbrychovi a manž. Marte, obaja  bytom Kynecká č.6, Kynek  
 
 
u k l a d á   
vedúcemu oddelenia majetku 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia s úhradou 
kúpnej    ceny po vystavení faktúry   
 
                                                                                                                     T: 31.10.2007 
                                                                                                                    K: MR 
                                                                                                                     
                                                                                                                                                       
                                       
u r č u j e   
stratu účinnosti uznesenia ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 30.11.2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 
Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 

( František Ulbrych a manž. ) 
 
        
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: 
Františka Ulbrycha a manž., obaja bytom Kynek, Kynecká č.6, Nitra zo dňa 14.8.2006 
o odkúpenie parcely č. 508/3 v kat. území Mlynárce. Žiadateľ, resp. jeho manželka sú  
vlastníkmi susediacich pozemkov parc. č. 508/1 a č.508/5.  
Parcela č. 508/3 – vinica o výmere 188m2  je vlastníctvom mesta Nitry. 
Pôvodná parcela č. 508/2 a časť parcely č. 508/3 boli  v r.1987 vykúpené  v prospech sídl. 
Diely II. pre investičnú bytovú výstavbu. Ďaľšia investičná výstavba bola pozastavená , preto 
bol i výkup ukončený. Časť parc. č. 508/3 o výmere 188m2 zostala vo vlastníctve pôvodných 
majiteľov – Tibora Maliňáka a spol. .Tento požiadal , aby mesto Nitra odkúpilo zostatkovú 
parcelu č. 508/3 z dôvodu , že k parcele nemali vlastníci prístup. Parcela sa nachádza pod 
svahom komunikácie Kmeťova ul.. Mesto Nitra parcelu č. 508/3 od p. Maliňáka a spol. dňa 
5.12.1998 odkúpilo za cenu 75 400,-Sk, t.j.401,-Sk/m2.  
T.č.  parcela nie je udržiavaná, je zarastená  burinou a  bez prístupovej cesty.  
Pre informáciu uvádzame vlastnícke vzťahy k susedným  pozemkom: 
Parcela č. 511/6 – Bernadičová Marcela, Piešťanská 22, Nitra v podiele1/4, Bernadič Marek,  
                             Piešťanská 22, Nitra v podiele 1/4, Maga Marek, Piešťanská 22, Nitra  
                             v podiele 1/4, Magová Katarína, Piešťanská  22, Nitra v podiele 1/4 
Parcela č. 504/4 – Renáčová Renata, Fatranská 10, Nitra 
Parcela č. 505/2 – Belčík Eduard, Dubíkova č. 142/33, Nitra 
Mestský úrad v Nitre 
Bývalý odbor strategických činností vydal z územného hľadiska nasledovné vyjadrenie :  
„ V súčasnej dobe neodporúčame odpredaj predmetnej parcely. Predmetná parcela je 
situovaná v polohe urbanistického miestneho centra Diely. Z hľadiska navrhovaného 
funkčného využitia tvorí súčasť plôch určených pre športovú vybavenosť. 
Nakoľko sa jedná o v súčasnosti nezastavané územie, výhľadovo určené pre dostavbu pre 
danú lokalitu bude v budúcnosti v prípade záujmu zo strany vlastníkov pozemkov potrebné 
vypracovať podrobnejšiu územnoplánovaciu dokumentáciu, resp. územnoplánovací podklad, 
ktorý určí konkrétne využitie jednotlivých pozemkov. 
VMČ č.5 Nitra - Diely, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje súhlasí s odpredajom pozemku 
č.508/3 v katastrálnom území Mlynárce p. Františkovi Ulbrychovi. 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre podnikateľskú činnosť a správu majetku na 
riadnom zasadnutí konanom dňa 24.04.2007 prerokovala predloženú žiadosť a odporúča 
odpredaj pozemku za cenu 800,-Sk/m2  
Vzhľadom na vyššieuvedené predkladáme návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo 
vlastníctve Mesta Nitry ( František Ulbrych a manž. ) 
s c h v á l i ť 
odpredaj    pozemku  parc. č. 508/3 – vinica      o  výmere  188m2  v  k.ú.  Mlynárce   za   cenu  
.....,-Sk/m2   Františkovi Ulbrychovi a manž. Marte, obaja  bytom Kynecká č.6, Kynek  
Mestská rada na zasadnutí dňa 07.08.2007 prerokovala návrh na nakladanie 
s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry ( František Ulbrych a manž. ) 
a odporúča schváliť 
odpredaj    pozemku  parc. č. 508/3 – vinica      o  výmere  188m2  v  k.ú.  Mlynárce   za   cenu  
800,-Sk/m2   Františkovi Ulbrychovi a manž. Marte, obaja  bytom Kynecká č.6, Kynek. 



 

 
 
 
 



                                M e s t s k ý    ú r a d    v    N i t r e 
 
                                                
 
                                                                                                   V Nitre, dňa : 8.8.2007 
                                                                                                   Číslo materiálu : 338/07  
 
 
 
Mestskému zastupiteľstvu 
v  Nitre      
 
 
K bodu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
             ( Rómeo Vígh ) 
 
 
 
 
Predkladá :                                                                     Návrh na uznesenie :  
Mgr. Ľubomír Martinka                                                 Na osobitnej strane 
prednosta Mestského úradu 
v Nitre                                                                              
 
 
Spracovala :                                                                    
Ing. Kvetoslava Duchoňová 
referent majetkoprávneho usporiadania 
 
 
 
Napísala : 
Ing. Kvetoslava Duchoňová 
referent majetkoprávneho usporiadania                                                                       
 
 
 
Prizvať : - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   ___________________________ 
                                                                                             podpis predkladateľa 



Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 
 
Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
( Rómeo Vígh ) 
 
 
s c h v a ľ u j e 
odpredaj pozemku  KN parc.č. 1509  – záhrada o výmere 662m2 v kat. území Nitra  formou 
obchodnej verejnej súťaže víťazovi OVS 
 
 
u k l a d á    
vedúcemu oddelenia majetku 
predložiť na schválenie mestskej rady súťažné podmienky pre vypísanie a realizovanie OVS 
 
 
                                                                                                                     T: 31.11.2007 
                                                                                                                     K: MR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
                                                          ( Rómeo Vígh ) 
 
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 opätovnej žiadosti   
Rómea Vígha, ul. Gaštanova 15, Nitra o odkúpenie   parcely č. 1509 o výmere 662m2 v kat. 
území Nitra .  
Žiadateľ mal záujem o kúpu pozemku už v minulosti, avšak v MZ bol schválený 
odpredaj formou verejnej obchodnej súťaže s minimálnou kúpnou cenou 3000,-Sk/m2.  
Prístup na pozemok majú jedine vlastníci susediacich pozemkov, ktorí boli do súťaže   
vyzvaní. Víťazom sa stal jediný uchádzač, ktorý však vzhľadom k silnému znečisteniu 
pozemku od kúpy odstúpil. Preto sa odpredaj nerealizoval.  
Následne žiadateľ Rómeo Vígh, ktorý je vlastníkom susedných nehnuteľností parc. č. 1512/12 
a č.1512/5, požiadal o odpredaj, s tým, že  ponúkol kúpnu cenu 1 500 000,-Sk za celý 
pozemok, t.j. cca 2266,-Sk/m2. Mestské zastupiteľstvo  na svojom 4.zasadnutí konanom dňa 
22.3.2007 uznesením č. 110/2007-MZ odpredaj neschválilo. 
Žiadateľ dňa 23.4.2007 opätovne požiadal o prerokovanie s návrhom,  aby MZ  určilo 
minimálnu kúpnu cenu pozemku, za ktorú by sa mohol odpredaj realizovať. 
Pozemok parc. č. 1509- záhrada  o výmere 662m2 je vlastníctvom mesta Nitry na LV č. 3681. 
Mestský úrad v Nitre 
Podľa územného plánu mesta Nitry (ÚPN ) schváleného MZ v Nitre uznesením č. 169/03-MZ 
zo dňa 22.5.2003 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 doplnkovo bývanie. 
Z hľadiska priestorového usporiadania je na predmetnom pozemku navrhnutá na ploche 
určenej na vybavenosť a doplnkovo bývanie  zástavba uličná kompaktná do max. výšky 4 
nadzemných podlaží.  
Výbor mestskej časti č.2 Staré mesto nesúhlasil s odpredajom pre nízku cenu. 
Komisia MZ v Nitre pre podnikateľskú činnosť a  správu majetku na riadnom zasadnutí 
konanom dňa 25.05.2007 prerokovala predloženú žiadosť  a odporúča odpredaj nehnuteľnosti 
za cenu 3500,-Sk/m2. 
Vzhľadom na stanoviská odborných útvarov, výboru mestskej časti ako i komisie MZ v Nitre 
pre podnikateľskú činnosť a  správu majetku, taktiež vzhľadom k prístupu na pozemok 
predkladáme návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Rómeo 
Vígh)     
s c h v á l i ť 
odpredaj pozemku  KN parc.č. 1509  – záhrada o výmere 662m2 v kat. území Nitra  za cenu 
.......,Sk/m2 s DPH pre Rómea Vígha, ul. Gaštanova 15, Nitra 
Mestská rada na zasadnutí dňa 07.08.2007 prerokovala návrh na nakladanie 
s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry ( Rómeo Vígh  ) 
a odporúča schváliť 
odpredaj pozemku  KN parc.č. 1509  – záhrada o výmere 662m2 v kat. území Nitra  formou 
obchodnej verejnej súťaže víťazovi OVS 
uložiť  
vedúcemu oddelenia majetku 
predložiť na schválenie mestskej rady súťažné podmienky pre vypísanie a realizovanie OVS. 



 

 
 
 
 



M e s t s k ý    ú r a d    v    N i t r e 
 
                                                
 
                                                                                                   V Nitre, dňa : 8.8.2007 
                                                                                                   Číslo materiálu : 339/07 
 
 
 
Mestskému zastupiteľstvu 
v  Nitre      
 
 
K bodu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
             ( Ing. Igor Guttman a manž. ) 
 
 
 
 
Predkladá :                                                                       Návrh na uznesenie :  
Mgr. Ľubomír Martinka                                                   Na osobitnej strane 
prednosta Mestského úradu 
v Nitre                                                                              
 
 
 
Spracovala :                                                                    
Ing. Kvetoslava Duchoňová 
referent majetkoprávneho usporiadania                                                                       
 
 
Napísala : 
Ing. Kvetoslava Duchoňová 
referent majetkoprávneho usporiadania                                                                       
 
 
 
Prizvať : - 
 
 
 
                                                                                          
 
 
 
 
                                                                         
                                                                                      _________________________  
                                                                                             podpis predkladateľa  



Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 
 
Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
( Ing. Igor Guttman a manž. ) 
 
 
s c h v a ľ u j e 
odpredaj pozemku  KN parc.č. 2092 – zast. plocha  o výmere 99m2 kat. území Zobor za cenu 
400,-Sk/ m2 Ing. Igorovi Guttmanovi a manž. Ing. Adriane, obaja bytom Južná 219/27, Nitra 
s tým, že kupujúci uhradia náklady spojené  s vkladom do katastra nehnuteľností 
 
 
u k l a d á   
vedúcemu oddelenia majetku 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia s úhradou 
kúpnej    ceny po vystavení faktúry   
 
 
                                                                                                                     T: 31.10.2007        
                                                                                                                     K: MR   

  

    
                                                                                 
                                                                                                            
 
u r č u j e   
stratu účinnosti uznesenia ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 30.11.2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
                                                ( Ing. Igor Guttman  a manž. ) 
 
 
 
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. Igora Guttmana a manž. Ing. Adriany, bytom Južná 219/27, Nitra o odkúpenie pozemku 
parc. č. 2092 vo výmere 99m2 v kat. území Zobor. 
Uvedení sú vlastníci parcely č. 2091 a č. 2090 a stavby súp. č. 271. Parcela č. 2092 sa 
nachádza medzi ich nehnuteľnosťami a komunikáciou. Predchádzajúci vlastníci, od ktorých 
žiadatelia nehnuteľnosti odkúpili sa o pozemok starali, užívali ho. Ing. Guttman a manž. chcú 
pozemok využívať tiež ako predzáhradku a prístupovú komunikáciu.  
Majetkovú podstatu parcely č. 2092 tvorí neknihovaný verejný majetok, ktorý je podľa 
z.č.180/1995 Zb. vlastníctvom Mesta.  
Mestský úrad v Nitre 
Podľa územného plánu mesta Nitry schváleného MZ v Nitre uznesením č.  169/03-MZ zo dňa 
22.5.2003 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 bývanie a doplnkovo vybavenosť. 
Z hľadiska priestorového usporiadania je na predmetnom pozemku navrhnutá na ploche 
určenej pre bývanie a doplnkovo vybavenosť zástavba uličná voľná max. do  výšky 2 
nadzemných podlaží.  
Výbor mestskej časti č. 6 – Zobor a Dražovce súhlasí s odpredajom pozemku p.č. 2092 
o výmere 99m2 k.ú. Zobor žiadateľovi Ing. I. Guttmanovi s manž.. 
Komisia MZ v Nitre pre podnikateľskú činnosť a správu majetku  na riadnom zasadnutí 
konanom dňa 25.06.2007 prerokovala predmetnú žiadosť  a   odporúča schváliť odpredaj 
pozemku  za cenu 400,-Sk/m2   
Vzhľadom na stanoviská odborných útvarov, výboru mestskej časti ako i komisie MZ v Nitre 
pre podnikateľskú činnosť a správu majetku  predkladáme návrh na nakladanie 
s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry ( Ing. Igor Guttman a manž. )    
s c h v á l i ť 
odpredaj pozemku  KN parc.č. 2092 – zast. plocha  o výmere 99m2 kat. území Zobor za 
cenu..........,-Sk/ m2 Ing. Igorovi Guttmanovi a manž. Ing. Adriane, obaja bytom Južná 219/27, 
Nitra s tým, že kupujúci uhradia náklady spojené  s vkladom do katastra nehnuteľností 
Mestská rada na zasadnutí dňa 07.08.2007 prerokovala návrh na nakladanie 
s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry ( Ing. Guttman a manž. ) 
a odporúča schváliť 
odpredaj pozemku  KN parc.č. 2092 – zast. plocha  o výmere 99m2 kat. území Zobor za cenu 
400,-Sk/ m2 Ing. Igorovi Guttmanovi a manž. Ing. Adriane, obaja bytom Južná 219/27, Nitra 
s tým, že kupujúci uhradia náklady spojené  s vkladom do katastra nehnuteľností. 

 

 

 

 
 



 
 

 
 
 



                                   M e s t s k ý    ú r a d    v    N i t r e 
 
                                                
 
                                                                                                   V Nitre, dňa : 8.8.2007 
                                                                                                   Číslo materiálu : 340/07 
 
 
Mestskému zastupiteľstvu 
v  Nitre      
 
 
K bodu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
             ( Rudolf Pauke ) 
 
 
 
 
Predkladá :                                                                       Návrh na uznesenie :  
Mgr. Ľubomír Martinka                                                   Na osobitnej strane 
prednosta Mestského úradu 
v Nitre                                                                              
 
 
Spracovala :                                                                    
Ing. Kvetoslava Duchoňová 
referent majetkoprávneho usporiadania                                                                       
 
 
 
Napísala : 
Ing. Kvetoslava Duchoňová 
referent majetkoprávneho usporiadania                                                                       
 
 
 
Prizvať : - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      _________________________  
                                                                                             podpis predkladateľa 
 



Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 
 
Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
( Rudolf Pauke ) 
 
 
n e s c h v a ľ u j e 
odpredaj pozemku  KN parc.č. 3775/1 – zast. plocha  o výmere 2433m2 – časť o výmere cca  
720m2 v kat. území Párovské Háje  Rudolfovi Paukemu, bytom ul.Alexyho 24, Nitra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
                                                     ( Rudolf Pauke ) 
 
 
 
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   
Rudolfa Paukeho, ul. Alexyho 24, Nitra o odpredaj časti  parcely č. 3775/1 o výmere cca 
720m2 v kat. území Párovské Háje za účelom výstavby rodinného domu .  
Pozemok parc. č. 3775/1- zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2433m2 je vlastníctvom 
mesta Nitry na LV č. 8181 
Mestský úrad v Nitre 
Bývalý odbor strategických činností dal nasledovné vyjadrenie : „V zmysle spracovaného 
návrhu Územného plánu zóny Párovské Háje je parcela č. 3775/1 v k.ú. Párovské Háje 
funkčne určená v časti pre realizáciu prepojovacej komunikácie ulíc Hydinárska a Ulička, 
v kontakte s navrhovanou prepojovacou komunikáciou pre dostavbu objektov vybavenosti 
a ostatná časť parcely pre účely verejnej zelene.  Z vyššie uvedeného dôvodu s odpredajom 
časti parcely pre výstavbu rodinného domu nesúhlasíme.“  
VMČ č.5 Nitra – Diely, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje dal nasledovné vyjadrenie 
k predloženej žiadosti : Nesúhlasíme s odpredajom parcely č. 3775/1 o výmere 720m2 
a žiadame vypracovať štúdiu pre občiansku vybavenosť na predmetnú plochu.  
Komisia MZ v Nitre pre podnikateľskú činnosť a správu majetku  na riadnom zasadnutí 
konanom dňa 25.06.2007 prerokovala predloženú žiadosť  a  neodporúča odpredaj 
nehnuteľnosti  
Vzhľadom na stanoviská odborných útvarov, výboru mestskej časti ako i komisie MZ v Nitre 
pre podnikateľskú činnosť a správu majetku  predkladáme návrh na nakladanie 
s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry ( Rudolf Pauke )    
n e s c h v á l i ť 
odpredaj pozemku  KN parc.č. 3775/1 – zast. plocha  o výmere 2433m2 – časť o výmere cca 
720m2 v kat. území Párovské Háje  Rudolfovi Paukemu, bytom ul.Alexyho 24, Nitra 
Mestská rada na zasadnutí dňa 07.08.2007 prerokovala návrh na nakladanie 
s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry ( Rudolf Pauke ) 
a odporúča neschváliť 
odpredaj pozemku  KN parc.č. 3775/1 – zast. plocha  o výmere 2433m2 – časť o výmere cca 
720 m2 v kat. území Párovské Háje  Rudolfovi Paukemu, bytom ul. Alexyho 24, Nitra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



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

 
 
 
 
 
        V Nitre, dňa : 8.8.2007 
        Číslo materiálu : 342/07 
 
 
 
 
M e s t s k é m u   z a s t u p i t e ľ s t v u 
v N i t r e 
 
 
 
K bodu : Návrh na zámenu nehnuteľností ( budova bývalej ZŠ Svätourbánska 
               ul. s pozemkom, kat.úz. Zobor – Krajský úrad v Nitre ) 
 
 
 
 
 
Predkladá :        Návrh na uznesenie : 
Mgr. Ľubomír Martinka     Na osobitnej strane 
prednosta MsÚ 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 zámenu nehnuteľností ( budovu bývalej ZŠ Svätourbánska ul. s pozemkom, kat.úz. 
Zobor – Krajský úrad v Nitre ) 
 
 
s c h v a ľ u j e 
 
zámenu nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Nitry, v kat.úz. Nitra (parkovisko pred KÚ Nitra ) 
- časť parc.č. 1907 a to novovytvorenú parc.č. 1907/2 – zast.pl. o výmere 1 827m2, podľa 
geometrického plánu č.78/2007,vyhotoveného Ing. Vierou Púchovskou , IČO : 34640371 zo 
dňa 2.8.2007 
 
za budovu bývalej ZŠ Svätourbánska ul., súp.č.104 s pozemkom na parc.č. 6  - zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 2085 m2 , zapísaných na LV č. 4501, kat.úz. Zobor vo výlučnom 
vlastníctve Slovenskej republiky – Krajského úradu v Nitre.. 
 
 
u k l a d á  
 
1. vedúcemu oddelenia majetku 
    zabezpečiť uzatvorenie zámennej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia  
2. vedúcemu ekonomického oddelenia 
    zabezpečiť rozpočtové opatrenie na finančné krytie rekonštrukcie areálu pred Krajským       

úradom v Nitre  
3. vedúcemu oddelenia výstavby a rozvoja 
    zabezpečiť projektovú dokumentáciu a realizáciu rekonštrukcie areálu pred Krajským     
    úradom v Nitre  
 

 
 
          
     
        T: 28.9.2007 
        K: MR  
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh na zámenu nehnuteľností ( budovu bývalej ZŠ Svätourbánska ul. s pozemkom, 
kat.úz. Zobor – Krajský úrad v Nitre ) 
 
 
 V súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
a Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2006 o hospodárení s majetkom Mesta Nitry v znení 
neskorších predpisov, predkladáme návrh na zámenu nehnuteľností. 
 
 Na základe záujmu Mesta Nitry o budovu bývalej ZŠ Svätourbánska ul. v Nitre s.č. 
104 s pozemkom parc.č. 6 o výmere 2085 m2 zapísanej na LV č. 4501, kat.úz. Zobor 
vlastnícky patriacej SR – Krajskému úradu v Nitre v celosti ( ktorý odpredaj sa doposiaľ 
nerealizoval ) a na základe zámeru Krajského úradu v Nitre usporiadať vlastnícke vzťahy 
k pozemku pred jeho budovou, Krajský úrad v Nitre predložil Mestu Nitry návrh na zámenu 
nehnuteľností. 
 Pozemok pred budovou Krajského úradu v Nitre je verejným priestranstvom, z časti  
parkoviskom a zároveň prejazdovou komunikáciou parc.č. 1907 – ostatné plochy o výmere 
4866 m2 je výlučným vlastníctvom Mesta Nitry, zapísaný na LV č. 3681, kat.úz. Nitra.  
 Krajský úrad v Nitre v súlade s ustanovením § 11 ods.8 zák.č. 278/1993 Z.z. o správe 
majetku štátu v znení neskorších predpisov navrhuje dotknuté záujmy obidvoch strán riešiť 
výmenou nehnuteľností a to budovy bývalej ZŠ Svätourbánska ul. Nitre s.č.104 spolu 
s pozemkom parc.č. 6 o výmere 2085 m2, zapísanej na LV č. 4501, kat.úz. Zobor, ktorá je 
vlastníctvom štátu (SR – Krajský úrad v Nitre ) v celosti za časť novovytvorenej parcely 
odčlenenej z parc.č. 1907 o výmere cca 2200 m2, kat.úz. Nitra vo vlastníctve Mesta Nitry 
formou zámennej zmluvy, pričom presnú výmeru určí geometrický plán. Cena zamieňaných 
nehnuteľností na oboch stranách bude určená na základe znaleckého posudku, nakoľko na 
planosť zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas Ministerstva financií SR. 
 Výbor mestskej časti č. 2 – Staré mesto : na svojom zasadnutí, konanom dňa 6.8.2007 
predložený návrh vzal na vedomie, z dôvodu, že mu bolo známe oznámenie Krajského úradu 
v Nitre zo dňa 6.8.2007.  
 Komisia MZ v Nitre pre podnikateľskú činnosť a správu majetku : prejednala 
predmetný návrh na svojom zasadnutí, konanom dňa 16.7.2007. Komisia odporúča zámenu 
pozemkov, urobiť znalecké posudky a Ministerstvo financií SR Mestu Nitra doplatí rozdiel 
v cenách zamieňaných nehnuteľností. 
 Geometrickým plánom č. 78/2007 zo dňa 2.8.2007 vyhotoveným Ing. Vierou 
Púchovskou bola odčlenená časť parc.č. 1907, kat.úz. Nitra a to novovytvorená parc.č. 1907/2 
– zastav.pl. o výmere 1 827 m2. Znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Gustávom Hodúlom 
bola cena pozemku spolu s vonkajšími stavebnými úpravami stanovená na 6 100 000,- Sk. 
Stavba bývalej ZŠ Svätourbánska ul. v Nitre  s.č. 104 spolu s pozemkom parc.č. 6 o výmere 
2085 m2 v kat.úz. Zobor bola ocenená znaleckým posudkom č. 100/2007 zo dňa 5.8.2007 na 
6 200 000,- Sk. Následne na stanovené ceny zamieňaných nehnuteľností znaleckými 
posudkami zaslal Krajský úrad v Nitre písomné oznámenie Mestu Nitra, dňa 6.8.2007, 
ktorého obsah bol prezentovaný na zasadnutí mestskej rady.      
 Vychádzajúc z týchto jednotlivých podkladov, ako aj stanoviska Komisie MZ pre 
podnikateľskú činnosť a správu majetku predkladáme návrh na zámenu nehnuteľností  
(budovu bývalej ZŠ Svätourbánska ul. s pozemkom, kat.úz. Zobor – Krajský úrad v Nitre )    
a odporúčame zámenu nehnuteľností podľa schvaľovacej časti uznesenia MR. 
 Mestská rada v Nitre :  na svojom zasadnutí, konanom dňa 7.8.2007                        
p r e r o k o v a l a  predložený návrh a 
 
 



o d p o r ú č a 
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 
s c h v á l i ť 
zámenu nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Nitry, v kat.úz. Nitra (parkovisko pred KÚ Nitra ) 
– časť parc.č. 1907 a to novovytvorenú parc.č. 1907/2 – zast.pl. o výmere 1 827 m2, podľa 
geometrického plánu č. 78/2007, vyhotoveného Ing. Vierou Púchovskou, IČO : 34640371 zo 
dňa 2.8.2007 
za budovu bývalej ZŠ Svätourbánska ul., súp.č.104 s pozemkom na parc.č. 6 – zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 2085 m2, zapísaných na LV č. 4501, kat.úz. Zobor vo výlučnom 
vlastníctve Slovenskej republiky – Krajského úradu v Nitre 
u l o ž i ť 
1. vedúcemu oddelenia majetku 
    zabezpečiť uzatvorenie zámennej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 
2. vedúcemu ekonomického oddelenia 
    zabezpečiť rozpočtové opatrenie na finančné krytie rekonštrukcie areálu pred Krajským          

úradom v Nitre  
3. vedúcemu oddelenia výstavby a rozvoja 
    zabezpečiť projektovú dokumentáciu a realizáciu rekonštrukcie areálu pred Krajským 

úradom v Nitre   
 
 
         
 

 
   

 
 
 
         
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 



M e s t s k ý    ú r a d    v    N i t r e 
 
                                                
 
                                                                                                   V Nitre, dňa : 8.8.2007 
                                                                                                   Číslo materiálu : 345/07 
 
 
Mestskému zastupiteľstvu 
v  Nitre      
 
 
K bodu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
             ( Mgr. Eva Matušeková, PhD., Mgr. Anna Škvárová ) 
 
 
 
 
Predkladá :                                                                       Návrh na uznesenie :  
Mgr. Ľubomír Martinka                                                   Na osobitnej strane 
prednosta Mestského úradu 
v Nitre                                                                              
 
 
Spracovala :                                                                    
Ing. Kvetoslava Duchoňová 
referent majetkoprávneho usporiadania                                                                       
 
 
 
Napísala : 
Ing. Kvetoslava Duchoňová 
referent majetkoprávneho usporiadania                                                                       
 
 
 
Prizvať : - 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      _________________________  
                                                                                             podpis predkladateľa 
  
 
 
 



 

Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 
 
Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
( Mgr. Eva Matušeková, PhD., Mgr. Anna Škvárová ) 
 
 
n e s c h v a ľ u j e  
odpredaj pozemku  parc. č. 1773/2 – vinica o výmere 405m2 v kat. území Zobor Mgr. Eve 
Matušekovej, PhD., Jahodná 11, Nitra ani Mgr. Anne Škvárovej, Chmeľova dolina 33, Nitra 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
                          ( Mgr. Eva Matušeková, PhD., Mgr. Anna Škvárová ) 
 
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   
Mgr. Evy Matušekovej, PhD., Jahodná 11, Nitra zo dňa 23.1.2007 a žiadosti Mgr. Anny 
Škvárovej, Chmeľova dolina 33, Nitra zo dňa 9.5.2007   
o odkúpenie  pozemku parc.č. 1773/2 vo výmere  405m2 v kat. území Zobor.  
Žiadateľka Mgr. Eva Matušeková uvádza, že zamýšla odkúpiť časť parciel z vedľajšieho 
pozemku a následne vystavať malý domček.  
Žiadateľka Mgr. Anna Škvárová uvádza, že má záujem o odkúpenie uvedenej nehnuteľnosti 
nakoľko táto nebola doposiaľ daná do prenájmu, ani odpredaná. Menovaná  je vlastníčkou 
susednej nehnuteľnosti. 
Parcela č 1773/2 – vinica  o výmere 405m2 je vlastníctvom Mesta Nitra  na LV č. 3079. 
Upozorňujeme  na skutočnosť, že obdobná žiadosť bola riešená v r.2003 pre žiadateľa MVDr 
Juraja Škváru a v r.2006 pre žiadateľku Mgr. Annu Škvárovú.  
Vyjadrenia príslušných oddelení , VMČ a Komisie SMM boli nesúhlasné  a Mestské 
zastupiteľstvo žiadosť  neschválilo.  
Mestský úrad v Nitre 
Bývalý odbor strategických činností dal  k žiadosti Mgr.Evy Matušekovej, PhD., Jahodná 11, 
Nitra nasledovné stanovisko : 
„ Obdržali sme žiadosť Mgr. Matušekovej, PhD. , Jahodná 11, Nitra o odpredaj pozemku 
parc. č. 1773/2 vo vymere 405m2 v kat. území Zobor. 
K uvedenému odpredaju pozemku parc.č. 1773/2 sme sa vyjadrili už niekoľkokrát a vždy so 
zamietavým stanoviskom k odpredaju. Naše stanovisko sa nemení, trváme na svojich 
pôvodných stanoviskách.“ 
VMČ č.6-Zobor a Dražovce nesúhlasí s odpredajom pozemku p.č. 1773/2 o výmere 405m2 na 
Vinohradníckej ul. žiadateľke  Mgr. Eve Matušekovej, PhD. v zmysle spisu č.j. 
2541/07/OSM. 
Komisia MZ v Nitre pre podnikateľskú činnosť a správu majetku  na riadnom zasadnutí 
konanom dňa 25.05.2007 prerokovala predloženú žiadosť  a  neodporúča odpredaj 
nehnuteľnosti  
Vzhľadom na stanoviská odborných útvarov, výboru mestskej časti ako i komisie MZ v Nitre 
pre podnikateľskú činnosť a správu majetku  predkladáme návrh na nakladanie 
s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Mgr. Eva Matušeková, PhD., Mgr. Anna 
Škvárová ) 
n e s c h v á l i ť 
odpredaj pozemku  parc. č. 1773/2 – vinica o výmere 405m2 v kat. území Zobor Mgr. Eve 
Matušekovej, PhD., Jahodná 11, Nitra ani Mgr. Anne Škvárovej, Chmeľova dolina 33, Nitra 
Mestská rada na zasadnutí dňa 07.08.2007 prerokovala návrh na nakladanie 
s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Mgr. Eva Matušeková, PhD., Mgr. Anna 
Škvárová ) 
a odporúča neschváliť 
odpredaj pozemku  parc. č. 1773/2 – vinica o výmere 405m2 v kat. území Zobor Mgr. Eve 
Matušekovej, PhD., Jahodná 11, Nitra ani Mgr. Anne Škvárovej, Chmeľova dolina 33, Nitra. 
 
 
 



 

 
 
 
 



M e s t s k ý    ú r a d    v    N i t r e 
 
                                                
 
                                                                                                   V Nitre, dňa : 8.8.2007 
                                                                                                   Číslo materiálu : 346/07 
 
 
Mestskému zastupiteľstvu 
v  Nitre      
 
 
K bodu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
             ( Michal Mikulášik ) 
 
 
 
 
Predkladá :                                                                       Návrh na uznesenie :  
Mgr. Ľubomír Martinka                                                   Na osobitnej strane 
prednosta Mestského úradu 
v Nitre                                                                              
 
 
Spracovala :                                                                    
Ing. Kvetoslava Duchoňová 
referent majetkoprávneho usporiadania                                                                       
 
 
 
Napísala : 
Ing. Kvetoslava Duchoňová 
referent majetkoprávneho usporiadania                                                                       
 
 
 

Prizvať : - 
 
 
 
                                                                                                   
                                                                                                                                                     
                                                                                   _________________________  
                                                                                             podpis predkladateľa 
  
 
 
 



Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 
 
Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
( Michal Mikulášik ) 
 
n e s c h v a ľ u j e  
odpredaj pozemku  KN parc.č. 678/2 – zast. plocha  o výmere 374m2 – časť o výmere cca 
55m2 v kat. území Mlynárce  Michalovi Mikulášikovi, Biringerova 11, Nitra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
                                                     ( Michal Mikulášik ) 
 
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 
Michala Mikulášika, Biringerova 11, Nitra o  prehodnotenie stanoviska k odpredaju časti  
parcely č. 678/2 o výmere cca 50-55m2 v kat. území Mlynárce. Žiadateľ je vlastníkom parciel 
č. 678/3, 678/4, 678/5 v kat. území Mlynárce a parcela č. 678/2  je priľahlá k jeho 
nehnuteľnostiam. Časť plochy, od ul. Bolečkova,  o ktorú má žiadateľ záujem,  tvorí priestor, 
kde sa schádzajú študenti-záškoláci susediacej Obchodnej akadémie, bezdomovci a podnapití 
spoluobčania. Jej odkúpením a následným oplotením by chcel zabránil zneužívaniu tohto 
priestranstva, ktoré tvorí nástupný priestor pred vstupnou bránou do jeho objektu. Parcela č 
678/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 374m2 je vlastníctvom Mesta Nitra  na LV č. 
7194. 
Menovaný už v minulosti požiadal o odkúpenie tejto časti  pozemku a časti pozemku zo 
strany ul. Štúrova o výmere cca 15m2, k čomu vydal:  
Bývalý odbor strategických činností  dňa 30.1.2006 nasledovné stanovisko : 
 „ Súhlasíme s odpredajom časti predmetnej parcely č. 678/2 o výmere cca 10-15 m2 
susediacej s parc. č. 677/1 zo strany ul. Štúrova . Časť parcely č. 678/2, priľahlú k parc. č. 
678/6 a parc. č. 680 zo strany ul. Bolečkovej neodporúčame odpredať. Predmetnú časť 
parcely požadujeme ponechať ako odstavnú plochu na parkovanie vozidiel“.  
Mestské zastupiteľstvo na svojom 48.zasadnutí dňa 07.09.2006 schválilo uznesením č. 
197/2006-MZ odpredaj pozemku v kat. území Mlynárce a to časti parcely  KN č. 678/2  – 
ostat.  plocha  o výmere cca 15m2 , ktorú upresní  GP  pre Michala Mikulášika, Biringerova 
11, Nitra za cenu 950,-Sk/m2 vrátane DPH 
VMČ č.5 Nitra – Diely, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje dal nasledovné vyjadrenie :  
„ VMČ rešpektuje stanovisko odboru strategických činností zo dňa 30.1.2006 a nesúhlasí 
s odpredajom časti parcely č. 678/2 o výmere cca 50-55m2. 
P. Michal Mikulášik má však záujem o odkúpenie celej žiadanej plochy a to i výmery 
cca 50-55m2 a preto požiadal o prehodnotenie stanovíska k ploche  od ul. Bolečkova. 
Komisia MZ v Nitre pre podnikateľskú činnosť a správu majetku  na riadnom zasadnutí 
konanom dňa 25.06.2007 prerokovala predloženú žiadosť  a  odporúčala realizovať odpredaj 
nehnuteľnosti podľa schváleného uznesenia MZ v Nitre č. 197/2006-MZ zo dňa 7.9.2006 
Vzhľadom na stanoviská odborných útvarov, výboru mestskej časti ako i komisie MZ v Nitre 
pre podnikateľskú činnosť a správu majetku  predkladáme návrh na nakladanie 
s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry ( Michal Mikulášik )    
n e s c h v á l i ť 
odpredaj pozemku  KN parc.č. 678/2 – zast. plocha  o výmere 374m2 – časť o výmere cca 
55m2 v kat. území Mlynárce  Michalovi Mikulášikovi, Biringerova 11, Nitra 
Mestská rada na zasadnutí dňa 07.08.2007 prerokovala návrh na nakladanie 
s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry ( Michal Mikulášik )    
a odporúča neschváliť 
odpredaj pozemku  KN parc.č. 678/2 – zast. plocha  o výmere 374m2 – časť o výmere cca 
55m2 v kat. území Mlynárce  Michalovi Mikulášikovi, Biringerova 11, Nitra. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



M e s t s k ý    ú r a d    v    N i t r e 
 
                                                
 
                                                                                                   V Nitre, dňa : 8.8.2007 
                                                                                                   Číslo materiálu : 347/07 
 
 
 
Mestskému zastupiteľstvu 
v  Nitre      
 
 
K bodu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
             ( Vilma Haderlein Kicová a Vanda Kicová ) 
 
 
 
 
Predkladá :                                                                       Návrh na uznesenie :  
Mgr. Ľubomír Martinka                                                   Na osobitnej strane 
prednosta Mestského úradu 
v Nitre                                                                              
 
 
 
Spracovala :                                                                    
Ing. Kvetoslava Duchoňová 
referent majetkoprávneho usporiadania                                                                       
 
                                                         
 
 
 
 
Napísala : 
Ing. Kvetoslava Duchoňová 
referent majetkoprávneho usporiadania                                                                       
 
 
 
 
Prizvať : - 
 
 
 
                                                                                      _________________________  
                                                                                            podpis predkladateľa 
 



Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 
 
Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
( Vilma Haderlein Kicová a Vanda Kicová ) 
 
 
s c h v a ľ u  j e  
odpredaj pozemku  KN parc.č. 8180/1 – zast. plocha  o výmere 7828m2 – časť o výmere cca 
30m2 v kat. území Nitra za cenu 300,-Sk/ m2 Vilme Haderlein Kicovej, Baničova 8, Nitra  
v podiele 1/2 a Vande Kicovej, Baničova 8, Nitra v podiele 1/2, Nitra s tým, že kupujúce 
uhradia náklady spojené  s vypracovaním GP a s vkladom do katastra nehnuteľností 
 
 
u k l a d á  
vedúcemu oddelenia majetku 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia s úhradou 
kúpnej    ceny po vystavení faktúry   
 
 
                                                                                                                     T: 30.11.2007  
                                                                                                                    K: MR   
 
u r č u j e   
stratu účinnosti uznesenia ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 31.12.2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
                                  (Vilma Haderlein Kicová a Vanda Kicová) 
 
 
 
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   
Vilmy Haderlein Kicovej a Vandy Kicovej, ul. Baničova 8, Nitra o odpredaj časti pozemku 
parc. č. 8180/1 o výmere cca 30m2 nachádzajúceho sa pred pozemkami parc. č. 8213 a č. 8215 
v kat. území Nitra, ktoré sú ich vlastníctvom. Záujem o odkúpenie majú z dôvodu zarovnania 
uličnej čiary.  
Parcela č.8180/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7828m2 je vlastníctvom mesta 
Nitry. 
Mestský úrad v Nitre 
Bývalý odbor strategických činností dal  k žiadosti Vilmy Haderlein Kicovej a Vandy 
Kicovej, ul. Baničova 8,  Nitra nasledovné stanovisko : 
„ Obdržali sme žiadosť Vilmy Haderlein Kicovej a Vandy Kicovej, ul. Baničova 8, Nitra 
o odpredaj časti pozemku parc. č. 8180/1 nachádzajúceho sa pred pozemkami parc.č. 8213 
8215 v k.ú. Nitra, ktoré sú ich vlastníctvom. Odbor strategických činností súhlasí 
s odpredajom časti pozemku parc. č. 8180/1. “ 
VMČ č.5 Nitra – Diely, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje dal nasledovné vyjadrenie :  
„Súhlasíme s odpredajom časti pozemku parc.č. 8180/1 o výmere cca 30m2, nachádzajúceho 
sa v k.ú. Nitra za cenu 800,- Sk/m2“. 
Komisia MZ v Nitre pre podnikateľskú činnosť a správu majetku  na riadnom zasadnutí 
konanom dňa 25.06.2007 prerokovala predmetnú žiadosť  a   odporúča schváliť odpredaj 
nehnuteľnosti za cenu 300,-Sk/m2   
Vzhľadom na stanoviská odborných útvarov, výboru mestskej časti ako i komisie MZ v Nitre 
pre podnikateľskú činnosť a správu majetku  predkladáme návrh na nakladanie 
s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry ( Vilma Haderlein Kicová a Vanda Kicová )    
s c h v á l i ť 
odpredaj pozemku  KN parc.č. 8180/1 – zast. plocha  o výmere 7828m2 – časť o výmere cca 
30m2 v kat. území Nitra za cenu..........,-Sk/ m2 Vilme Haderlein Kicovej, Baničova 8, Nitra  
v podiele ½ a Vande Kicovej, Baničova 8, Nitra v podiele 1/2, Nitra s tým, že kupujúci 
uhradia náklady spojené  s vypracovaním GP a s vkladom do katastra nehnuteľností 
Mestská rada na zasadnutí dňa 07.08.2007 prerokovala návrh na nakladanie 
s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Vilma Haderlein Kicová a Vanda Kicová)    
a odporúča schváliť 
odpredaj pozemku  KN parc.č. 8180/1 – zast. plocha  o výmere 7828m2 – časť o výmere cca 
30m2 v kat. území Nitra za cenu 300,-Sk/ m2 Vilme Haderlein Kicovej, Baničova 8, Nitra  
v podiele ½ a Vande Kicovej, Baničova 8, Nitra v podiele 1/2, Nitra s tým, že kupujúci 
uhradia náklady spojené  s vypracovaním GP a s vkladom do katastra nehnuteľností. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



M e s t s k ý    ú r a d    v    N i t r e 
 
                                                
 
                                                                                                   V Nitre, dňa : 8.8.2007 
                                                                                                   Číslo materiálu : 348/07 
 
 
 
Mestskému zastupiteľstvu 
v  Nitre      
 
 
K bodu: Návrh na zmenu územia obce - úpravu katastrálnej hranice medzi kat. územiami     
              Veľké Janíkovce a Čechynce 
 
 
 
Predkladá :                                                                       Návrh na uznesenie :  
Mgr. Ľubomír Martinka                                                   Na osobitnej strane 
prednosta Mestského úradu 
v Nitre                                                                              
 
 
 
Spracovala :                                                                    
Ing. Kvetoslava Duchoňová 
referent majetkoprávneho usporiadania                                                                       
 
                                                       
 
 
 
 
Napísala : 
Ing. Kvetoslava Duchoňová 
referent majetkoprávneho usporiadania                                                                       
 
 
 
Prizvať : - 
 
 
 
 
                                                                                      _________________________  
                                                                                             podpis predkladateľa 
 
 



Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 
 
Návrh na  zmenu územia obce - úpravu katastrálnej hranice medzi kat. územiami Veľké 
Janíkovce a Čechynce 
 
 
n e s c h v a ľ u j e 
zmenu územia obce – úpravu katastrálnej hranice medzi kat. územiami Veľké Janíkovce 
a Čechynce a to zámenou pozemkov nasledovne: 
- odčleniť plochu o výmere cca 4,5 ha z kat. územia Veľké Janíkovce a túto pričleniť ku kat.  
   územiu Čechynce 
- odčleniť plochu o výmere cca 7,0 ha z kat. územia Čechynce a túto pričleniť ku kat. územiu  
   Veľké Janíkovce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     Návrh na  zmenu územia obce - úpravu katastrálnej hranice medzi kat. územiami  
                                         Veľké Janíkovce a Čechynce 
 
 
V súlade so zákonom o obecnom zriadení, zákonom o územnom a správnom usporiadaní 
Slovenskej republiky a zákonom č. 453/2001 Z.Z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej 
národnej rady č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  v zmysle 
metodického pokynu na prípravu a vykonávanie územných zmien predkladáme návrh na 
zmenu územia obce – katastrálnej hranice medzi katastrálnymi územiami Veľké Janíkovce 
a Čechynce na základe žiadosti   
Obce Čechynce, Obecný úrad, Hlavná č. 112, Čechynce o súhlas na zmenu katastrálnych 
hraníc medzi katastrálnym územím Čechynce a katastrálnym územím Veľké Janíkovce.   
Jedná sa o zámenu výmery cca 4,5ha  z katastrálneho územia Veľké Janíkovce za výmeru cca 
7ha z katastrálneho územia Čechynce. Obec Čechynce má záujem v danej lokalite postaviť 
nájomné byty.  
Obdobná žiadosť bola riešená v r.2004, stanoviská ( včetne verejného zhromaždenia ) boli 
záporné  a Mestské zastupiteľstvo žiadosť uznesením č. 25/2004-MZ  neschválilo. 
Mestský úrad v Nitre 
Bývalý odbor strategických činností vydal nasledovné stanovisko : „ Z územného hľadiska 
navrhovaný pozemok na zámenu v k.ú. Čechynce nie je porovnateľný s pozemkom v k. ú. 
Veľké Janíkovce a to z pohľadu konfigurácie terénu ( väčšia svažitosť ), absencie dopravného 
prístupu spevnenou komunikáciou ( typu miestna, štátna ), dostupnosti inžinierských sietí. 
Výbor mestskej časti č. 7 Chrenová, Janíkovce odporúčal postupovať v zmysle platnej 
legislatívy a zároveň odporúčal v predmetnej veci zvolať zhromaždenie občanov v časti 
Janíkoviec za účasti zástupcov VMČ. 
Komisia pre územné plánovanie, architektúru a investičnú činnosť MZ v Nitre dňa 
14.03.2007  žiadosť prerokovala  a zámenu neodporúča 
Komisia MZ v Nitre pre podnikateľskú činnosť a správu majetku na riadnom zasadnutí 
konanom dňa 06.08.2007 uzn. č 246/2007 odporúča  neschváliť návrh na zmenu územia obce 
– úpravu katastrálnej hranice medzi kat. územiami Veľké Janíkovce a Čechynce  
Verejné zasadnutie výboru mestskej časti č. 7 Chrenová, Janíkovce, ktoré sa 
uskutočnilo zmysle metodického pokynu na prípravu a vykonanie územných zmien 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, odbor vnútorných vecí č. 203-2003/08597 dňa 
18.7.2007  s navrhovanou zmenou katastrálnej hranice  väčšinou hlasov nesúhlasilo. 
Vzhľadom na stanoviská odborných útvarov, výboru mestskej časti, verejného hlasovania 
obyvateľov tejto mestskej časti ako i stanovísk  komisií MZ v Nitre predkladáme návrh na 
 zmenu územia obce - úpravu katastrálnej hranice medzi kat. územiami Veľké Janíkovce a 
Čechynce 
n e s c h v á l i ť 
zmenu územia obce – úpravu katastrálnej hranice medzi kat. územiami Veľké Janíkovce 
a Čechynce a to zámenou pozemkov nasledovne: 
- odčleniť plochu o výmere cca 4,5 ha z kat. územia Veľké Janíkovce a túto pričleniť ku kat.  
   územiu Čechynce 
- odčleniť plochu o výmere cca 7,0 ha z kat. územia Čechynce a túto pričleniť ku kat. územiu  
   Veľké Janíkovce 
 
 
 
 
 



Mestská rada na zasadnutí dňa 07.08.2007 prerokovala návrh na zmenu územia obce – 
úpravu katastrálnej hranice medzi kat. územiami Veľké Janíkovce a Čechynce 
a odporúča neschváliť 
zmenu územia obce – úpravu katastrálnej hranice medzi kat. územiami Veľké Janíkovce 
a Čechynce a to zámenou pozemkov nasledovne: 
- odčleniť plochu o výmere cca 4,5 ha z kat. územia Veľké Janíkovce a túto pričleniť ku kat.  
   územiu Čechynce 
- odčleniť plochu o výmere cca 7,0 ha z kat. územia Čechynce a túto pričleniť ku kat. územiu  
   Veľké Janíkovce. 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                           
  

                                                                                  
 
 



 M e s t s k ý    ú r a d     v     N i t r e 
 
         V Nitre 08.08.2007  
         Číslo materiálu: 350/07 
Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre 
 
 
K bodu: Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 90/2007-MZ zo dňa 
              22.03.2007 (dom na Priehradnej ul. 6 v Nitre) 
 
                 
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 zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre  
       č. 90/2007-MZ zo dňa 22.03.2007 (dom na Priehradnej ul. 6  
                                                 v Nitre) 
Spracovala:                              n e s c h v a ľ u j e 

              zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 90/2007- 
Mária Tužinská                        MZ zo dňa 22.03.2007 
referent nakladania  
s majetkom 
     
                            
Napísala:       
                                                   
Mária Tužinská                          
referent nakladania                    
s majetkom 

  
  

Prizvať: -        
   
                                              

  
  
 

       
           

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

                  podpis predkladateľa 
 
 
 
 



Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (dom na Priehradnej 
ul. 6 v Nitre) 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre na zasadnutí konanom dňa 22.03.2007 prerokovalo návrh na 
nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (dom na Priehradnej ul. 6 v Nitre)  
a uznesením č. 90/2007-MZ schválilo odpredaj nehnuteľností v katastrálnom území Nitra, 
domu súp. č. 1100 na parc. č. 1037/2 za cenu 35 000,--Sk/m2 podlahovej plochy, pozemku 
parc. č. 1037/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 98 m2 za cenu 3 000,--Sk/m2 
a pozemku parc. č. 1037/1 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere 134 m2 za cenu 3 000,--
Sk/m2 Irene Satinovej, bytom Priehradná 6, Nitra. 
Uložilo vedúcemu oddelenia správy majetku zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy so 
záložným právom podľa schvaľovacej časti uznesenia s podmienkou úhrady 50% kúpnej ceny 
po vystavení faktúry a zvyšnú časť podľa dohodnutých splátok v termíne do 31.12.2008. 
 
Irena Satinová, bytom Priehradná 6, Nitra  
požiadala o odkúpenie nehnuteľnosti za cenu podľa znaleckého posudku. V dome žije 
s vnučkou, ktorá sa o ňu stará, nakoľko žiadateľka má 83 rokov a zdravotné problémy. 
Vzhľadom k finančným možnostiam je schopná nehnuteľnosti odkúpiť vo výške uvedenej 
v znaleckom posudku.  
 
Znalecký posudok nemáme vypracovaný. 
 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre podnikateľskú činnosť, správu majetku 
a cestovný ruch  
na zasadnutí konanom dňa 25.05.2007 uznesením č. 170/2007 neodporučila schváliť zmenu 
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 90/2007-MZ zo dňa 22.03.2007. 

 
Na zasadnutie mestskej rady sme predložili návrh na zmenu uznesenia Mestského 
zastupiteľstva v Nitre č. 90/2007-MZ zo dňa 22.03.2007 (dom na Priehradnej ul. 6 v Nitre) 
v alternatívach: 
I. alternatíva 
n e s c h v á l i ť  
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 90/2007-MZ zo dňa 22.03.2007 
II. alternatíva 
s c h v á l i ť  
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 90/2007-MZ zo dňa 22.03.2007 
nasledovne: 
v schvaľovacej časti uznesenia vypustiť pôvodné znenie a nahradiť ho znením: 
„odpredaj nehnuteľností v katastrálnom území Nitra, domu súp.  č. 1100 na parc. č. 1037/2,  
pozemku parc. č. 1037/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 98 m2  a pozemku parc. č. 
1037/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 134 m2  za cenu podľa znaleckého posudku 
Irene Satinovej, bytom Priehradná 6, Nitra.“                                           

  
Mestská rada v Nitre na zasadnutí konanom dňa 07.08.2007 odporučila Mestskému 
zastupiteľstvu v Nitre neschváliť zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 
90/2007-MZ zo dňa 22.03.2007. 
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M e s t s k ý     ú r a d     v     N i t r e 
 
  
         V Nitre 08.08.2007  
         Číslo materiálu: 356/07 
Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre 
 
 
K bodu: Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 211/2007-MZ 
              zo dňa 21.06.2007 (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 zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 
      v Nitre č. 211/2007-MZ zo dňa 21.06.2007 (Západoslovenská 
      vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra) 
                                                 s c h v a ľ u j e 
Spracovala:      zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.  
                211/2007-MZ zo dňa 21.06.2007 nasledovne: 
Mária Tužinská   - v ukladacej časti uznesenia sa termín „31.07.2007“ nahrádza 
referent nakladania       termínom  „30.09.2007“   
s majetkom               - v určovacej časti uznesenia sa termín straty účinnosti   
                                                  „31.08.2007“ nahrádza termínom „31.10.2007“ 
 

                          
Napísala:                    
                  
Mária Tužinská     
referent nakladania 
s majetkom 
  
                                    

      
Prizvať: - 
                    
                   
              
  
 
                                                                                      _______________________ 
                                                      podpis predkladateľa 
 
 
 



Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 211/2007-MZ zo dňa 
21.06.2007 (Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra) 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre na zasadnutí konanom dňa 21.06.2007 uznesením č. 211/2007-
MZ schválilo  
 
1. 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  
   2.10.2006 Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Nábrežie za hydrocentrálou 4,  
   Nitra, IČO: 36 550 949,  za 800,--Sk/m2 s DPH 
 
2. zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez parcelu č. 886/1 kat. úz. Zobor v  
    prospech vlastníka pozemku parc. č. 886/5 kat. úz. Zobor. 
 
Uložilo vedúcemu oddelenia majetku zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy s podmienkou 
úhrady kúpnej ceny po vystavení faktúry a dohody o zriadení vecného bremena v termíne do 
31.07.2007. Určilo stratu účinnosti uznesenia, ak kúpna zmluva a dohoda o zriadení vecného 
bremena nebude uzatvorená v termíne do 31.08.2007. 
 
Kúpna zmluva č. j. 738/07/OM bola uzatvorená dňa 26.07.2007 a po úhrade kúpnej ceny bol 
dňa 08.08.2007 zaslaný Správe katastra v Nitre návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra 
nehnuteľností. 
 
Dohoda o zriadení vecného bremena bude môcť byť uzatvorená až po povolení vkladu 
vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.  
 
Z tohto dôvodu sme na rokovanie mestskej rady predložili návrh na zmenu uznesenia 
Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 211/2007-MZ zo dňa 21.06.2007 a to schváliť zmenu 
citovaného uznesenia tak, že v ukladacej časti uznesenia sa termín „31.07.2007“ nahrádza 
termínom „30.09.2007“ a v určovacej časti uznesenia sa termín straty účinnosti „31.08.2007“ 
nahrádza termínom „31.10.2007“. 
 
Mestská rada v Nitre na zasadnutí konanom dňa 07.08.2007 odporučila schváliť zmenu 
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 211/2007-MZ zo dňa 21.06.2007 nasledovne: 
- v ukladacej časti uznesenia sa termín „31.07.2007“ nahrádza termínom „30.09.2007“  
- v určovacej časti uznesenia sa termín straty účinnosti „31.08.2007“ nahrádza termínom  
  „31.10.2007“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



M e s t s k ý    ú r a d    v    N i t r e 
 
                                                
 
 
 
                                                                                                   V Nitre, dňa: 8.8.2007 
                                                                                                   Číslo materiálu : 358/07 
Mestskému zastupiteľstvu 
v  Nitre      
 
 
K bodu: Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.104/2006-MZ zo dňa  
             04.05.2006 ( mestská kompostáreň ) 
 
 
Predkladá :                                                                       Návrh na uznesenie :  
Mgr. Ľubomír Martinka                                                   Na osobitnej strane 
prednosta Mestského úradu 
v Nitre                                                                              
 
 
 
Spracovala :                                                                    
Ing. Kvetoslava Duchoňová 
referent majetkoprávneho usporiadania                                                                       
 
 
 
 
Napísala : 
Ing. Kvetoslava Duchoňová 
referent majetkoprávneho usporiadania                                                                       
 
 
 
Prizvať : - 
 
 
 
 
 
                                                                                    _________________________  
                                                                                             podpis predkladateľa 
  
 
 
 



Návrh na uznesenie 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
 
p r e r o k o v a l o 
Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.104/2006-MZ zo dňa 
04.05.2006 ( mestská kompostáreň )  
 
 
s c h v a ľ u j e 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.104/2006-MZ zo dňa 04.05.2006  
a to v schvaľovacej časti uznesenia vypustiť znenie pod bodom „1 a 5“ a nahradiť znením 
„1. Zmeták Viliam, Krčméryho 26, Nitra – podiel 1/24 o výmere 377m2  
 5. Cintulová Katarína, Mojmírovce  – podiel 1/96 o výmere 95m2 
 - znenie v ukladacej časti označiť ako bod „1.“ a zmeniť termín „T:31.8.2006 na    
 „T:31.10.2007“ 
- doplniť ukladaciu časť o bod 2) znenia : 
„2.vedúcemu ekonomického oddelenia  
zabezpečiť spracovanie rozpočtového opatrenia na úhradu kúpnej ceny “  
 
 
ukladá 
vedúcemu oddelenia majetku 
v prípade ak do T:31.10.2007 sa nevysporiadajú vlastnícke vzťahy v lokalite Horné Krškany 
pripraviť variantu náhradného umiestnenia kompostárne v kat. úz. Veľké Janíkovce 
                         
                                                                                                             T : 31.12.2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.104/2006-MZ zo dňa 
04.05.2006 ( mestská kompostáreň )  
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznesením č.104/2006-MZ  zo dňa 04.05.2006 
prerokovalo 
návrh na majetkoprávne usporiadanie nehnuteľnosti v kat. území Dolné Krškany ( mestská 
kompostáreň ) 
schválilo 
Odkúpenie novovytvorenej parc. č.2371/27 – orná pôda o celkovej výmere 90 54m2  v kat. 
území Dolné Krškany v podiele 1/6 od vlastníkov  
1. Zmetáková Margita, Krčméryho 18, Nitra – podiel 1/24 o výmere 377m2  
2. Gašparovičová Helena, Novozámocká 208, Nitra  - podiel 2/24 o výmere 754m2 
3. Vnuková Margita, Cabaj  – podiel 1/96 o výmere 94m2 
4. Stechová Terézia,  Postoloprty, ČR – podiel 1/96 o výmere 94m2 
5. dedičia po Cintulovi  Rudolfovi, Mojmírovce  – podiel 1/96 o výmere 95m2 
6. dedičia po Marešovej Márii, Unětice u Prahy č.3, ČR  – podiel 1/96 o výmere 95m2 
za cenu 200,- Sk/m2 
uložilo   
vedúcemu oddelenia správy majetku 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnych zmlúv podľa schvaľovacej časti uznesenia 
                                                                                                         T: 31.08.2006 
                                                                                                         K: MR 
Podľa vypracovaného znaleckého posudku č.39/2006 znalca Ing. Gustáva Hodúla je 
jednotková hodnota pozemku 184,64,-Sk/m2. 
 
Po oznámení schválenej kúpnej ceny vlastníkom sme obdržali ich nasledovné stanoviská : 
1. Zmetáková Margita, Krčméryho 18, Nitra súhlasila so sumou 200,-Sk/m2   
2. Gašparovičová Helena, Novozámocká 208, Nitra súhlasila so sumou 200,-Sk/m2  

3. Vnuková Margita, Cabaj-Čápor 148 nesúhlasila so sumou 200,-Sk/m2žiada sumu 600- 
    1000,-Sk/m2  
4. Stechová Terézia, Smetanova 400, Postoloprty, ČR súhlasila so sumou 200,-Sk/m2  

5. Cintulová Katarína, dedič po Cintulovi Rudolfovi nesúhlasila so sumou 200,-Sk/m2žiada  
    sumu 500,- Sk/m2    
6. Marešová Mária, Unětice u Prahy č.3, ČR je mŕtva, v dedičskom     rozhodnutí na manžela  
    Jaroslava nie sú uvedené dotknuté parcely. Menovaného sme požiadali o prededenie  
    podielu z dotknutej parcely avšak na dopis nereagoval, rovnako i na list adresovaný do  
    obce Unetice rodine p. Mareša sme neobdržali odpoveď.  
Podľa schváleného uznesenia bola potrebná na vyplatenie  suma 301 800,- Sk. Tieto finančné 
prostriedky však  neboli v rozpočte schválené. 
Na základe požiadavky oddelenia životného prostredia bol v ďaľšom období riešený návrh 
lokality vo Veľkých Janíkovciach, ktorý bol v máji r.2007 pozastavený. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vzhľadom k vyššieuvedenému a zmene dvoch vlastníkov pozemku  predkladáme návrh na 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.104/2006-MZ zo dňa 04.05.2006  
( mestská kompostáreň )  
schváliť 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.104/2006-MZ zo dňa 04.05.2006 a to  
v schvaľovacej časti uznesenia vypustiť znenie pod bodom  „1 a 5“ a nahradiť znením  
„ 1. Zmeták Viliam, Krčméryho 26, Nitra – podiel 1/24 o výmere 377m2  
  5. Cintulová Katarína, Mojmírovce  – podiel 1/96 o výmere 95m2 
  v ukladacej časti doplniť znenie o bod 2 a vypustiť znenie „T:31.8.2007“ nahradiť znením    
  „T:31.10.2007“ 
  2.vedúcemu ekonomického oddelenia  
  zabezpečiť spracovanie rozpočtového opatrenia na úhradu kúpnej ceny “  
Mestská rada na zasadnutí dňa 07.08.2007 prerokovala  návrh na zmenu uznesenia 
Mestského zastupiteľstva v Nitre č.104/2006-MZ zo dňa 04.05.2006 ( mestská kompostáreň )  
a odporúča  schváliť 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.104/2006-MZ zo dňa 04.05.2006  
a to v schvaľovacej časti uznesenia vypustiť znenie pod bodom „1 a 5“ a nahradiť znením 
„1. Zmeták Viliam, Krčméryho 26, Nitra – podiel 1/24 o výmere 377m2  
 5. Cintulová Katarína, Mojmírovce  – podiel 1/96 o výmere 95m2 
 - znenie v ukladacej časti označiť ako bod „1.“ a zmeniť termín „T:31.8.2006 na    
 „T:31.10.2007“ 
- doplniť ukladaciu časť o bod 2) znenia : 
„2.vedúcemu ekonomického oddelenia  
zabezpečiť spracovanie rozpočtového opatrenia na úhradu kúpnej ceny “  
uložiť 
vedúcemu oddelenia majetku 
v prípade ak do T:31.10.2007 sa nevysporiadajú vlastnícke vzťahy v lokalite Horné Krškany 
pripraviť variantu náhradného umiestnenia kompostárne v kat. úz. Veľké Janíkovce 
                         
                                                                                                             T : 31.12.2007 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



M e s t s k ý    ú r a d    v    N i t r e 
 
                                                
 
                                                                                                   V Nitre, dňa : 9.8.2007      
                                                                                                   Číslo materiálu : 297/07 
 

Mestskému zastupiteľstvu 
v  Nitre      
 
 
K bodu: Návrh na odovzdanie hnuteľného majetku mesta Nitry do správy príspevkovej   
              organizácii Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre (Senior centrum) 
 
 
Predkladá :                                                                      Návrh na uznesenie :  
 
Ľubomír Martinka                                                           „na osobitnej strane“ 
prednosta  
Mestského úradu v Nitre                                                                                                                
 
 
 
 
Spracovala : 
 
Ingrid Nemčeková 
referent 
 
 
 
 
 
Napísala : 
 
Ingrid Nemčeková 
referent 
 
 
 
 

 
Prizvať: - 
 
 
                                                                                        .......................................... 
                                                                                           podpis predkladateľa 



                                                                                                                                                       
        
Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 
 
Návrh na  odovzdanie hnuteľného majetku mesta Nitry do správy príspevkovej organizácii 
Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre (Senior centrum)  
 
s c h v a ľ u j e     
 
odovzdanie hnuteľného majetku mesta Nitry do správy príspevkovej organizácii Správa 
zariadení sociálnych služieb v Nitre a to: 
- zariadenie kuchyne v Senior centre na Baničovej ul.12 v obstarávacej hodnote 1.999.996,-Sk 
 
u k l a d á 
 
vedúcemu oddelenia majetku 
zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o odovzdaní a prevzatí majetku do správy príspevkovej 
organizácii Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre na Baničovej ul. 12 
 
                                                                                                               T: 31.12.2007 
                                                                                                               K: MR  
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Návrh na  odovzdanie hnuteľného majetku mesta Nitry do správy príspevkovej 
organizácii Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre (Senior centrum)  
 
 
V súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitry č. 1/2006 o hospodárení 
s majetkom mesta Nitry predkladáme návrh na odovzdanie hnuteľného majetku mesta Nitry 
do správy príspevkovej organizácii Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre  
(Senior centrum). 
 
Dodatkom č. 1 č.j. 1431/06/SM k Zmluve o odovzdaní a prevzatí do správy bol Správe 
zariadení sociálnych služieb v Nitre na Baničovej ul. 12 odovzdaná budova býv. ZŠ Baničova 
súp.č. 500 na pozemku parc.č. 7304/2. 
 
Dňa 8.12.2006 bolo zakúpené zariadenie pre vybavenie kuchyne „Senior centra“ na Baničovej 
ul. 12 v obstarávacej hodnote 1.999.996,-Sk za účelom stravovania dôchodcov. 
 
Mestský úrad v Nitre odporúča odovzdanie majetku do správy. 
 
Komisia MZ v Nitre pre podnikateľskú činnosť, správu majetku a cestovný ruch na 
svojom riadnom zasadnutí konanom dňa 25.5.2007 odporučila zverenie hnuteľného majetku 
do správy príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre. 
 
Na rokovanie Mestskej rady v Nitre sme predložili návrh na odovzdanie hnuteľného majetku 
mesta Nitry do správy príspevkovej organizácii Správa zariadení sociálnych služieb a to: 
 
vybavenie kuchyne Senior centra na Baničovej ul. v obstarávacej hodnote 1.999.996,-Sk. 
 
   Mestská rada v Nitre na svojom riadnom zasadnutí konanom dňa 10.7.2007 odporučila 
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre  s c h v á l i ť  odovzdanie hnuteľného majetku mesta Nitry 
do správy príspevkovej organizácii Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre a to: 
- zariadenie kuchyne v Senior centre na Baničovej ul.12 v obstarávacej hodnote 1.999.996,-
Sk. 
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M  E  S  T  S  K Ý     Ú  R  A D       V      N   I  T  R  E 
 

 
 
 
       Nitra  23.7.2007 
 
 
       Číslo materiálu: 352/07 
Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre 
 
 
K bodu: Návrh priorít Mesta Nitry za  účelom zabezpečenia podkladov potrebných pri    
              predkladaní žiadostí na získanie finančnej pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ 
 
           
               
 
 
Predkladá:    Návrh na uznesenie: 
Jozef Dvonč                   Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
primátor mesta Nitry   p r e r o k o v a l a    
     Návrh priorít   Mesta Nitry za účelom zabezpečenia             
                                                           podkladov potrebných pri predkladaní žiadostí na   
                                                           získanie finančnej pomoci zo ŠF EÚ             
                                                   
                                                            
Spracovala:      
RNDr. Helena Rýchla  s ch v a ľ u j e 
odborný referent   Priority   Mesta Nitry za účelom zabezpečenia podkladov  
                                                           potrebných pri predkladaní žiadostí na získanie finančnej  
                                                           pomoci zo ŠF EÚ podľa predloženého návrhu 
 
Napísala : 
RNDr. Helena Rýchla   
odborný referent 
      

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



Mesto Nitra
Návrh priorít a ich pripravenosť  na 2. programovacie obdobie 2007 - 2013

Priority sú prevzaté z pripravovaného PHSR mesta Nitra Upravené 23.7.2007 Tab.č.1

Štrukturálne fondy - ERDF, ESF
Por.č. Názov priority Rozpočet Pripravenosť priority Spolufin.

v mil. Sk 5%v mil.Sk
1. Kompostáreň 70 chýba modifikovaná projektová dokumentácia,stav. pov.

majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pre novú lokalitu 3,5
2. Revitalizácia sídliska Párovce - pilotný projekt 250 chýba projektová dokumentácia so stavebným povolením 12,5
3. ZŠ Tulipánová -  škola tretieho tisícročia 250 chýba projektová dokumentácia so stavebným povolením. 12,5
4. Modernizácia ZŠ Benkova, Topoľová, Fatranská chýbajú projektové dokumentácie
5. Obnova chráneného areálu Rolfesova baňa 80 chýba projektová dokumentácia so stavebným povolením 4
6. Komplexný turistický informačný systém 100 chýba projektová dokumentácia 5
7. Park Sihoť -rozšírenie, modernizácia a rekonštrukcia 220 chýba komplexná projektová dokumentácia,stav. pov. 11

športových a oddychových zariadeni majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov
8. Rekoštrukcia objektu Detskej nem.na Domov dôchodcov 150 chýba projektová dokumentácia so stavebným povolením 7,5
9. Biotech - výstavba vedecko-technolog. parku 500 nová aktivita - chýbajú všetky podklady 25

10. Vybudovanie mostných prepojení cez rieku Nitra 160 doplnenie a aktualizácia PD 8
11. Rekonštrukcia Župného námestia pripravená projektová dokumentácia
12. Rekonštrukcia objektu na Sociálne integračné centrum  24 chýba projektová dokumentácia, stavebné povolenie 1,2

         Priority na regionálnej resp. národnej úrovni 
Por.č. Názov priority Rozpočet Pripravenosť priority

v mil. Sk
       1. Modernizácia a rekonštrukcia železničnej 140 regiónalny, resp. národný záujem

stanice
2. Odklon štátnej cesty I/64 250 regiónalny, resp. národný záujem

       3. Rekonštrukcia letiska Janikovce 180 regiónalny, resp. národný záujem

         Projekty cez Západoslov.vodárenskú spoločnosť
Por.č. Názov priority Rozpočet Pripravenosť priority

v mil. Sk
       1. Odkanalizovanie mesta a aglomerácie Nitra 1055  proj. dokumentáciu zabezpečí ZVS v zmysle zákona



 
Zástupcovia partnerov, Rada Partnerstva: 

 
 

Nitriansky samosprávny kraj 
 

Ing. Martin Čaja 
 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
 

PhDr. Bronislava Pekárová 
 

Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity 
 

Mgr. Jana Andreasová 
 

Mesto Nitra 
 

Ing. František Baláž 
 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 
 

doc. Ing. Mária Fáziková, PhD. 
 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 
 

doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD. 
 

Centrum komunitného rozvoja 
 

Mgr. Bohdan Smieška 
 

Obviam regio 
 

Ing. Andrej Gero 
 

Projektové služby, s.r.o. 
 

Ing. Marek Pihulič 
 



MESTSKÝ ÚRAD V NITRE 
 
 
        Nitra 01.08.2007 
        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 01.08.2007 
        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. 



Rozbor hospodárenia Správy materských škôl za I. polrok 2007 
 
       

Správa materských škôl (ďalej SMŠ) k 31.06.2007 spravuje 25 materských škôl (ďalej 
MŠ), ktoré navštevuje 2 311 detí v 99 triedach. Naplnenosť na triedu na daný počet detí je 
23,34. Využitie kapacity materských škôl je na 92,44%. 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 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. 
 

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.       
Rodičia majú podľa vyhlášky č. 353/1994 Z. z. v znení zmien a doplnkov o predškolských 
zariadeniach možnosť zapísať ešte svoje dieťa do júna 2007, prípadne i v priebehu budúceho 
školského roka, čo sa potvrdilo aj v tomto školskom roku a je potrebné počítať s voľnými 
kapacitami  v jednotlivých MŠ. V takomto prípade budú rodičom ponúknuté MŠ s voľnou 
kapacitou v rámci obvodu. 

Počet zapísaných detí počas zápisu do materských škôl v Nitre (ďalej MŠ) 
k 31.03.2007 na školský rok 2007/08  je 646. Od 1.9.2007 bude v meste Nitra 
prevádzkovaných 25 MŠ s 97 triedami. Vychádza sa z predpokladaného počtu detí 2280 od 
1.9.2007, z čoho vyplýva, že stav počtov detí navštevujúcich MŠ je stabilizovaný. 
       

V I. štvrťroku 2007 sa realizovala oprava vnútorného vodovodu MŠ  Zvolenská. 
Uskutočnila sa rekonštrukcia kanalizácie na MŠ Ľ. Okánika a rekonštrukcia strechy MŠ Za 
Humnami. V rámci údržby sa realizovali drobné murárske opravy a maľovka  jedálne  na MŠ 
Zvolenská, maľovky suterénu MŠ Janikovce po rekonštrukcii kotolne MŠ. 

V II. štvrťroku 2007 sa realizoval nákup ošatenie pre všetkých zamestnancov 
zariadenia školského stravovania. V MŠ Rázusova sa realizovala oprava a rekonštrukcia 
elektrického bojlera. Realizovali sa sklenárske práce na jednotlivých MŠ a výmena skiel na 
detské stoly v jedálňach. V ZŠS pri MŠ Novomeského sa realizovala výmena škrabky, v ZŠS 
pri MŠ Piaristická sa realizovala výmena drezov. Pre všetky MŠ sa realizoval drobný nákup 
kancelárskych potrieb.  
      Dňa 7.6.2007 sa v divadle Andrea Bagara v Nitre uskutočnila akadémia MŠ, ktorú 
organizovala SMŠ pod záštitou prednostu Mesta Nitra Mgr. Martinku. Na akadémii predviedli 
a vystúpili deti z 22 MŠ v Nitre. 
Naďalej je potrebné venovať zvýšenú pozornosť jestvujúcim objektom, ich bežnej údržbe a  
ich celkovej rekonštrukcii  – oprava fasád, oprava okien, oprava striech. 
 



Príjmová časť rozboru za I. polrok 2007 SMŠ v Nitre    
v tis. Sk          
Položka Názov         Rozpočet Rozpoč.  Skutoč. % 
            rok 2007 upravený plnenie plnenie 

312007 Dotácia z rozpočtu mesta   98 000 98 000 51 930  

212003 
Príjmy z prenajatých priestorov, budov a 
objektov 550 550 442  

223001 
Poplatky a platby za predaj výrobkov a 
služieb                   0 0 61  

223002 Poplatky a platby za materské školy   5 800 5 800 2 467  
   

292012 Príjmy z dobropisov                      0 0 644  

312001 
Transfery v ramci verej.správy zo 
štát.rozpočtu                   0 0             2  

 Spolu         104 350 104 350    55 546  
  
 
 
 
 
Komentár k príjmovej časti rozpočtu za I.polrok 2007  
 
312007 Dotácia z rozpočtu Mesta Nitra – prijatá dotácia z Mestského úradu v Nitre vo výške  
             51 930 tis. Sk. 
212003 Príjmy z prenajatých priestorov, budov a objektov vo výške 442 tis. Sk. Sú tvorené      
             platbami od nájomníkov v objektoch MŠ. 
223001 Poplatky a platba za predaj výrobkov a služieb vo výške 61 tis. Sk. – tvorené za      
             za réžiu od cudzích stravníkov v školských jedálňach a za kuchynský odpad 
223002 Poplatky a platby za materské školy vo výške 2 467 tis. Sk – sú tvorené rodičovskými 
             poplatkami za deti v MŠ vo výške 150,- Sk za dieťa a 100,- Sk za súrodeneckú   
             dvojicu  
292012 Príjmy z dobropisov sú tvorené z dobropisov z vyúčtovania spotreby médií za rok   
             2006 vo výške 644 tis. Sk. 
312001Aktivačný príspevok zo štátneho rozpočtu pre upratovačku v elokovanej triede   
             Orechov dvor vo výške 2 tis. Sk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Komentár k výdavkovej časti vyhodnotenia rozpočtu za I. polrok 2007 
 
Položka 610 – mzdy a platy – zahŕňa výplatu miezd zamestnancom, ktorých  počet  k 31.3. 
2007 bol 387. Mzdy vyplatené vo výške 23 319 tis. Sk. 
 
Položka 620 – odvody do fondov – obsahuje do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne                          
vo výške  8 147 tis. Sk. 
 
Položka 630 – Tovary a služby: 
 
632 Energie, voda, komunikacie - obsahuje elektrickú energiu, plyn, teplo, vodné, stočné,   
poštové a telekomunikačné služby na 26 zariadení MŠ a 24 zariadení školského         
stravovania a riaditeľstvo SMŠ vo výške 10 334 tis. Sk. 
631001 Cestovné náhrady – obsahuje platby za prepravu zamestnancov na MHD Nitra 
(čipové karty) počas pracovnej doby a služobné cesty vo výške 13 tis.Sk 
633 Materiálové výdavky–obsahuje platby za výpočtovú techniku, čistiace a hygienické 
potreby, drobný inventár a materiál na údržbu objektov, vybavenie stravovacích zariadení, 
kancelárske potreby, pracovné odevy, knihy, pomôcky, reprezentačné výdavky 621  tis. Sk 
634 Dopravné - obsahuje spotrebu PHM na motorové vozidlá NR 187BZ, NR 196BZ,                     
NR 198 BZ, servis áut, poistenie zmluvné o výške 82 tis. Sk. 
635 Údržba – obsahuje bežnú údržbu kúrenia, kotolní, údržbu vodoinštalácie, oprava striech 
681 tis. Sk. 
636 Za nájomné budov, strojov – obsahuje spotrebu za prepožičanie strojov                                                   
a prenájom miestností výške 35 tis. Sk 
637 Služby – vo výške 1 324 tis. Sk obsahuje náklady na odvoz odpadov, stravné lístky 
zamestnancov, zasklievanie, zhotovenie kľúčov a pečiatok, poplatky, inzercia, preventívne 
lekárske prehliadky,  prídel do SF, preddavky, kolkové známky, poistenie detí, školenia, 
poplatky  
 
Položka 640 - Bežné transfery: 
 
Položka 642013 -  odchodné  vo výške 48 tis. Sk. 
Položka 642015 – náhrada príjmu za nemoc  vo výške 124  tis. Sk 
Položka 642026 – Hmotná núdza na stravu pre deti rodičov v hmotnej núdzi a učebné 
pomôcky  poukázaná na náš účet vo výške 178 tis. Sk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rozpis výdavkovej časti rozboru za I. polrok 2007     

  Rozpoč.RSMŠ Skut.čerpanie Rozpočet MŠ Skutoč.čerpa. 

položka 
na r.2007 v 
tis. v tis. Sk RSMŠ 

na r.2007 v 
tis. v  tis. Sk MŠ 

610 mzdy 1 700 620 58 000 30 630 

620  ....  odvody do fondov 530 216 20 240 7 931 

630 Tovary a služby 936 1 393 22 144 12 102 
631001 cest. náhrady   2  11 
632 Energie,voda,komunik. 463 260 18 227 10 074 
632001 energie 300 159 15 500 9 205 
632002 vod, stoč. 20 18 2 000 725 
632003 pošt.služ a telek  143 83 727 144 
633001 interiér. vybav   25  25 
633002 výp.techn   22  0 
633003 telek.tech.   0  0 
633004 stroje   163  36 
633006 vš.materiál   300  321 
633009 knihy, pomôcky   14  0 
633010 prac.odevy   92  0 
633015 Palivá ako zdroj ener   7  6 
633016 reprezentačné   13  1 
634001 PHM   36  0 
634002 servis   46  0 
635002 Výpočt.tech.údržba   1  0 
633005 špec.stroje,prístr.   0  1 
635004 údržba   3  406 
635006 údržba budov   51  220 
636001 nájomné budov   10  23 
636002 nájomné za stroje   2  0 
637 Služby 473 346 3 917 978 
637001 školenia, kurzy   15  0 
637003 inzercia   5  0 
637004 služby   43  473 
637005 Špeciál.služby   5  0 
637006 preven.lekár.prehl.   1    
637011 Štúd.exper.,posud. 0 0 1 000 0 
637012 poplatky 300 182  11 
637014 stravovanie 150 72 2 090 24 
637015 poistenie detí   7  1 
637016 prídel do SF 23 0 827 341 
637021refundácia   0  0 
637027 práce na DoVP   13  107 
637023 kol.znamky   2  0 
637030 Preddavky   1  21 
640 Bežné transfery 0  410 160 
642012 odstupne   0 250 0 
642013 odchodné   0 160 48 
642014 bez.tr.jednostliv.   0  0 
642015 vyplat. za nemoc.   12  112 

700 Kapit.výdavky 390 0 0 0 
713004 Nák.prev.stroj.zariad. 390 0 0 0 

Spolu 3 556 2 241 100 794 42 892 
642026 hmot.núdza strava      178 

Spolu s HMN      43 070 



Výdavková časť rozboru za celú organizáciu I.polrok 2007 

položka Rozp.r.2007 Skutoč.čerpa.      
% 
plnenie 

610  mzdy 59 700 23 319 39,06% 
620..odvody do fondov 20 770 8 147 39,22% 
Spolu 610, 620 80 470 31 466 39,10% 
630 Tovary a služby 23 080 13 495 58,47% 
631001 cest. náhrady 0 13   
632001 energie 15 800 9 364  
632002 vod, stoč. 2 020 743 36,78% 
632003 pošt.služ a telek  870 227 26,09% 
633001 interiér. vybav   50   
633002 výp.techn   22   
633015 Palivo ako zdroj energie   13   
633004 stroje   199   
633006 vš.materiál   621   
633009 knihy, pomôcky   14   
633010 prac.odevy   92   
633016 reprezentačné   14   
634001 PHM   36   
634002 servis   46   
633005 špeciál,stroje prístroje   1   
635002 Výpočt.technika údržba   1   
635004 údržba   409   
635006 údržba budov   271   
636001 nájomné budov   33   
636002 nájomné za stroje   2   
637 Služby 4 390 1 324 30,15% 
637001 školenia, kurzy   14   
637003 inzercia   5  
637004 služby   518   
637005 Špeciálne služby      5   
637006 Prevent.lekár.prehliadky      1     
637011 Štúdie,exper.,posud. 1 000 0   
637012 poplatky 300 193 64,33% 
637014 stravovanie 2 240 96  
637015 poistenie detí   8   
637016 prídel do SF 850 341 40,11% 
637023 kolkové známky   1   
637021refundácie   0   
637027 práce na DoVP   120   
637030 Preddavky   22   
640 Bežné transfery 410 172 41,95% 
642012 odstupné 250 0   
642013 odchodné 160 48 30,00% 
642014 bežné transf.jednotlivcom     
642015 vyplatené za nemoc.   124   
700 Kapitálové výdavky   390  0    
713004 Nákup prevádz.strojov   390  0   
Spolu 104 350 45 133   
642026 hmotná núdza strava 0 178   
Spolu s HMN 0 45 311   
 



Rozbor hospodárenia a činnosti príspevkovej organizácie  
Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre 

za I. polrok 2007 
         Príjmy                                                                                    v tis. Sk. 
Kód                     Názov Schvá-

lený 
rozpo- 
čet 
r.2007 

Uprave- 
ný 
rozpočet 
na rok 
2007 

Skutoč-
nosť 
k 30.06. 
2007 

%

plnenia

 Nedaňové príjmy   celkom 38.493 39.890 21.114  52,9 
 Z toho  : finančné  -   2.017   2.025 100,4 
  Kapitálové+bežné príjmy  38.493 37.873 19.089  50.4 
                 kapitálové       650      650      650 100,0 
                 bežné 37.843 37.223 18.439   49,5 
223 Poplatky a platby z nepriemyselného 

a náhodného predaja a služieb 
10.219 10.219   3.861   37,8 

223001 Za predaj výrobkov , tovarov 
a služieb 
- za ubytovanie – Útulok, DPOR 

541 541 317 58,6 

223001 - ostatné služby (OS, preprava, 
CTV)  

2.008 2.008 1.260 62,8 

223003 Za stravovanie   7.670      7.670   2.284 29,8 
240  Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek,  

vkladov  
         4         4          2 50,0 

242 Z účtov finančného hospodárenia 4 4 2 50,0 
292 Ostatné príjmy - -        147 - 
292004 Prevod účelových prostriedkov 620 - - - 
292012 Z dobropisov - - 147 - 
312 Transfery v rámci verejnej správy 27.000 27.000   14.429 53,4 
312001 ÚPSVR NR – projekty aktivač.prác 150 150 131 83,3 
312007 Z rozpočtu  obce – bežné výdavky 24.350 24.350 12.000 49,3 
312008 Z rozpočtu VÚC 2500 2.500 2.298 91,9 
322 Kapitálové príjmy       650      650       650 100,0 
322005 Z rozpočtu obce-nákup mot.vozidla 650 650 650 100,0 
450 Finančné operácie   2.017   2.025 100,4 
453 Zostatok prostriedkov 

z predchádzajúcich rokov  
2.017 2.017 100,0 

454 Prevody z fondov – rezervný fond  8 - 

    Komentár k plneniu príjmovej časti rozpočtu za  I. polrok  2007 
     Príjmy za predaj tovarov a služieb - celková výška  dosiahnutých   príjmov             
za poskytované služby vo výške 3.861  tis. Sk predstavuje príjmy za ubytovanie 
v Útulku a Domove pre osamelých rodičov 317 tis. Sk, za poskytovanie opatrovateľskej  
služby v  ZOS a  DOS 1 vo výške 717 tis. Sk, opatrovateľská služba poskytovaná              
v domácnosti - 294 tis. Sk, ZOS s denným pobytom  -  21 tis. Sk,  za donášku stravy - 
190 tis. Sk,   za prepravnú službu -  21 tis. Sk, služby CTV - 17  tis. Sk. Za stravovanie 
2.103 tis., za stravovanie zamestnancov 181 tis. Sk. 

       Úroky  z   účtu   finančného   hospodárenia   -  boli  vo výške  2  tis.  Sk. 

       Príjmy z dobropisov – vo výške 147 tis. Sk -  predstavujú zúčtovanie poskytnutých 
záloh na spotrebu energií: v tom :  elektrina  - DOS 2,3 - 2 tis. Sk, ZOS - 28 tis. Sk,        
za spotrebu plynu  9 tis. DPOR, 9 tis. DOS 4, Útulok 42 tis., DOS 2,3 - 18 tis.,  Klubu  
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dôchodcov Chrenová  -  2  tis. Sk, za dodávku tepla a spotrebu úžitkovej vody                 
v DOS 2,3  - 37 tis. Sk. 

        Príspevok zo štátneho rozpočtu - organizácia uzatvorila zmluvu  s  Úradom práce, 
sociálnych vecí a  rodiny v  Nitre na vytvorenie 50 pracovných miest  pre  uchádzačov 
o zamestnanie na vykonávanie aktivačných  prác. 

Za každého uchádzača o zamestnanie ÚPSVaR prispieva čiastkou 800,- Sk                    
mesačne - na nákup  pracovných pomôcok, mzdy a odvody do poisťovní dvoch  
koordinátorov.   Poskytnutie príspevku za I. polrok 2007  bolo vo výške  131  tis. Sk.  

        Príspevok z  rozpočtu obce – schválený príspevok na rok 2007 je vo výške    
24.350 tis. Sk na bežné výdavky. V  I. polroku 2007 bolo poukázaných 12.000 tis. Sk,  
čo predstavuje plnenie 49,3  % schváleného rozpočtu.  

        Príspevok z rozpočtu VÚC   
        Schválený príspevok VÚC na rok 2007 činí 4.596 tis. Sk oproti požadovanej 
čiastke vo výške 2.500 tis. Sk. Použitie finančných prostriedkov  je na základe 
uzatvorenej Zmluvy  s  VÚC  účelovo viazané.   na úhradu miezd a platieb do SP 
a zdravotných poisťovní pracovníkov ZOS vo výške 2.625 tis. Sk,  Útulku vo výške 
1.740 tis. Sk a Domova pre osamelých rodičov 231 tis. Sk. V I. polroku 2007 VÚC 
poukázal čiastku vo výške 2.298 tis. Sk. 

        Kapitálové príjmy  
        Na nákup motorového vozidla na rozvoz stravy pre klientov z  rozpočtu Mesta bolo 
vyčlenených 650 tis. Sk  Príspevok bol poukázaný v II. štvrťroku 2007. 

        Finančné operácie           
        V I. štvrťroku 2007 rozpočtovým opatrením boli do príjmovej časti schváleného 
rozpočtu zahrnuté zostatky finančných prostriedkov v celkovej výške 2.017 tis. Sk, 
z toho na bežnom účte a pokladničnej hotovosti 59 tis. Sk, prostriedky fondu 
reprodukcie hmotného a nehmotného majetku 1.052 tis. Sk a  účelové prostriedky           
poskytnuté MPSVaR na úhradu miezd a platieb do poisťovní za pracovníkov Centra 
tiesňového volania  na rok 2007 a 2008 celkom 906 tis. Sk. 

        Celková výška finančných prostriedkov z minulého roku činí 2.017 tis. Sk, o ktoré 
bola upravená príjmová časť schváleného rozpočtu na rok 2007.  

        Prevody z fondov – čerpanie z rezervného fondu – z prostriedkov  finančných 
darov od sponzorov vo výške 8 tis. Sk,  bude v III. štvrťroku v príjmovej časti rozpočtu  
upravené rozpočtovým opatrením. 

 
  Výdavky                                                                                    v tis .Sk 

Kód            Názov Schval. 
rozp. 
r.2007 

Upravený 
rozpočet  na 
r. 2007 

Plnenie 
k 30.06. 
2007 

% 
Plne-
nenia 

 Výdavky celkom 38.493 38.954 15.648 40,2 
700 Kapitálové výdavky      650      850      736 86,6 
600 Bežné výdavky 37.843 38.104 14.912 39,1 
611 Mzdy, platy, služob. príjmy  15.264 15.264   6.734 44,1 
620 Poistné a prísp. do poisťovní   5.335   5.335   2.474 46,4 
630 Tovary a služby celkom : 17.144 17.405   5.664 32,5 
631 Cestovné náhrady -        - 10  - 
631001 Tuzemské -        - 10 - 
632 Energie, voda a komunikácie   5.200   5.230   1.452 27,8 
632001 Energie (plyn a elektr.energia) 3.850 3.850 1.066 27,7 
632002 Vodné ,stočné 900 900 218 24,2 
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632003 Poštovné  a  telekomunik. 
služby 

450 480 168 35,0 

633 Materiál   7.954   8.030   3.159 39,3 
633001 Interiérové vybavenie 204 960 882 91,9 
633002 Výpočtová technika - 60 44 73,3 
633003  Telekomunikačná technika - 10 6 60,0 
633004 Prevádzkové .stroje, prístroje  - 350 236 67,4 
633006 Všeobecný materiál 850 850 654 76,9 
633009 Knihy, časopisy, noviny, 

učebnice  
- 80 32 40,0 

633010 Prac.odevy,obuv 
a prac.pomôcky 

60 200          102   51,0 

633011 
 

Potraviny   6.840 5.500       1.187   21,6 

33013    Softvér a licencie     -             10           10  100,0 
633016 Reprezentačné -              10              6    60,0 
634 Dopravné     860    860     152    17,7 
634001 Palivo, mazivá, oleje 750 700 103 14,7 
634002 Servis, údržba, opravy - 50 23 46,0 
634003 Poistenie 100 97  23  23,7 
634005  Karty, známky, poplatky  - 3 3  100,0 
634006  Pracovné odevy          10 10 - - 
635 Rutinná a  štandardná 

údržba 
 1.500  1.550       69 4,5 

635002 Výpočtovej techniky  - 40 7    17,5 
635004 Prevádzkových strojov, 

prístrojov 
- 60 25    41,7 

635006 Budov, priestorov a objektov    1.500 1.450 37 2,6 
636  Nájomné   30       50        12 24,0 
636001 Budov, objektov, priestorov         30 50 12 24,0 
637 Služby  1.600  1.685     810 48,1 
637001 Školenia, kurzy , sympóziá  - 10 3 30,0 
637003 Propagácia, reklama - 90 40 44,4 
637004 Všeobecné služby  750 650 239 36,8 
637012 Poplatky a odvody - 60 26 43,3 
637014 Stravovanie 700 425 209 49,2 
 637015 Poistné budov - 50             45 90,0 
637016 Prídel do sociálneho fondu 150 150 70 46,7 
637018 Vrátenie príjmov min.rokov -             150 150 100,0 
637027  Odmeny zam. mimo prac. 

pomeru 
- 100 28 28,0 

642 Transfery jednotlivcom  
a neziskovým práv.  osobám 

   100       100       40 40,0 

642013 Odchodné 100 50 11 22,0 
642015 Nemocenské dávky - 50 29 58,0 
710 Obstarávanie kapitálových 

aktív celkom : 
  650       850     736 86,6 

713004 Nákup prevádzkových. strojov -  
Fond reprodukcie  DHM 

    200 - - 

714001 Nákup osobných automobilov 650    650 657 101,0 
717002 Rekonštrukcia a modernizácia 

-Fond reprodukcie DHM . 
 -  79 - 
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       Čerpanie  bežných výdavkov vo výške 14.912 tis. Sk predstavuje  plnenie  
upraveného  rozpočtu  na   39,1 %. 
     Kapitálové výdavky vo výške 736 tis. Sk predstavujú plnenie na 86,6 % upraveného 
rozpočtu. 
     Celkom výdavky za I. polrok 2007 činia  15.648 tis. Sk -  plnenie vo výške 40,2 %.  
   

Komentár k plneniu výdavkovej časti rozpočtu za I. polrok 2007 

Položka 611  -  mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                        
zahŕňa  výplatu miezd v  prepočítaní 99,9 zamestnancov organizácie za obdobie január       
až máj 2007. Evidenčný stav v sledovanom období bol 115 pracovníkov. Celková výška 
mzdových výdavkov je 6.734 tis. Sk  Čiastka predstavuje doplatok miezd za mesiac 
december 2006 vo výške 351 tis. Sk  a výplatu miezd za január  až máj 2007. vo výške 
6.173 tis. Sk, z toho  účelových prostriedkov  poskytnutých ÚPSVR NR na úhradu miezd 
pracovníkov CTV bolo vyčerpaných 315 tis. Sk. Priemerná mzda za sledované obdobie 
činí 12.358,- Sk. 

 
Položka 620  - poistné a  príspevok zamestnávateľa do SP a zdravotných  

poisťovní   -  čerpanie    položky  vo  výške 2.474 tis. Sk predstavuje doplatok   platieb                  
do zdravotných  poisťovní a sociálnej  poisťovne organizácie za mesiac december 2006 
vo výške  35 tis. Sk a platby za mesiac január až máj 2007 vo výške 2.439 tis. Sk.  z toho 
z  účelových prostriedkov ÚPSVR NR za pracovníkov CTV v sledovanom období 
vyčerpaných 94 tis. Sk.         

 
     Položka 630 – tovary a služby  - čerpanie celkom               5.664  tis. Sk  
v tom : 
Cestovné náhrady vo výške                                                            10  tis. Sk 

   Energie, voda a komunikácie celkom                            1.452  tis. Sk  

-  energie - položka predstavuje zálohové  platby  na   spotrebu  elektrickej  energie 
v sledovanom období   267  tis. Sk, zálohové platby na spotrebu  plynu v Útulku,  DPOR 
vo výške 229 tis. Sk,  69 tis. Sk v DOS 4 a DOS 2,3 za dodávku tepla  a teplej úžitkovej 
vody do ZOS,  DOS 1, DOS 2,3, DOS 4 a Baničova ul. vo výške 414 tis. Sk.. 
-  vodné, stočné 305 tis. Sk  - v položke sú zahrnuté platby za odber vody  Útulku, 
DPOR a objektu na Baničovej ul 
 - poštovné a telekomunikačné služby 168 tis. Sk  - položka zahŕňa poplatky za výkony 
spojov,  internet, poštovné, poplatky za rozhlas a televíziu.  
 
    Položka   materiálové   výdavky  v celkovej výške            3.159 tis.  Sk   

     v tom :      -  interiérové vybavenie                                           882  tis. Sk  
V položke sú zahrnuté platby za interiérové vybavenie spoločenských miestností Centra 
pre seniorov  a telocvične v hodnote  111 tis. Sk, vybavenie kuchyne a jedálne bolo 
doplnené nákupom drobného inventáru v hodnote  42 tis. Sk, v hodnote 132 tis. Sk bol  
vybavený interiér  novozriadeného  strediska sociálnych služieb -  Chránené bývanie, 
ďalej boli zakúpené  antidekubitné matrace do ZOS v hodnote 98 tis. Sk, nemocničné 
lôžka so zábranami v hodnote 431 tis. Sk a  68 tis. Sk bolo použitých na nákup drobného 
inventáru v jednotlivých úsekoch. organizácie.  44  tis. Sk  
Položka predstavuje   platby za  nákup 5 tlačiarní, monitora a PC pre vybavenie SZSS. 
                     -  telekomunikačná technika             6   tis. Sk 
      -  prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia           236  tis. Sk 
V položke je zahrnutý nákup prevádzkových strojov pre ZOS  v hodnote 47 tis. Sk 
(chladnička, umývačka riadu, vysávač) a 35 kusov signalizačných ovládačov v hodnote         
105 tis. Sk, Chránené bývanie bolo vybavené  elektrospotrebičmi a drobným inventárom  
v hodnote 27 tis. Sk, ďalej boli zakúpené 2 motorové kosačky na údržbu priestranstva 
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objektu na Baničovej ul. v hodnote 23 tis. Sk, ostatné úseky organizácie boli vybavené 
elektrickými spotrebičmi  v hodnote  34 tis. Sk. 
      -  všeobecný materiál                                    654  tis. Sk 
Položka predstavuje nákup čistiacich, hygienických potrieb a posteľnej bielizne  pre 
jednotlivé úseky opatrovateľskej služby a  útulkov, DPOR, kancelárskych potrieb,  
nákup náterových látok na vymaľovanie interiéru  DPOR,  pracovného náradia                
a pomôcok.  
                      - knihy, časopisy, noviny         32  tis. Sk 
V položke je zahrnutý nákup kníh do Centra pre seniorov a predplatné dennej tlače, 
časopisov a odbornej literatúry. 
    - pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky      102  tis. Sk 
Pre opatrovateľky  a zamestnancov kuchyne boli zakúpené pracovné odevy a pracovné 
pomôcky, ktoré organizácia poskytuje v zmysle platných smerníc. 
                       -  potraviny                       1.187  tis. Sk 
Na  stravovanie seniorov,  klientov ZOS a zamestnancov organizácie boli zakúpené 
potraviny v hodnote 1.187 tis. Sk.   
                    - softwérové vybavenie                             10  tis. Sk 
  - reprezentačné           6  tis. Sk 
         
        Položka dopravné v celkovej výške 152 tis. Sk  - v položke sú zahrnuté platby       
za  nákup pohonných hmôt  pre 2 vozidlá na  rozvoz stravy,  referentské vozidlo                 
a sociálneho taxíka v hodnote 103 tis. Sk,   3 tis. Sk za karty na odber pohonných hmôt 
a 23 tis. Sk za bežné údržby motorových vozidiel. Zákonné a havarijné poistenie 
motorových vozidiel činí 23 tis. Sk. 
         Položka rutinná a štandardná údržba   –  celkové čerpanie 69 tis. Sk zahŕňa 
platby za opravu výpočtovej techniky vo výške 7 tis. Sk, opravu pračiek na jednotlivých 
prevádzkach organizácie 25 tis. Sk  a  37 tis. Sk za drobnú úpravu interiéru objektu 
DPOR. 
          Položka nájomné - vo výške 12 tis. Sk predstavuje platbu za prevádzkové 
náklady klubu dôchodcov v Horných  Krškanoch za  sledované obdobie. 
          Služby  vo   výške 810  tis. Sk  -. Položka  zahŕňa    platby   za  účasť 
zamestnancov na odborných  školeniach, inzerciu,  revízne   správy   plynovej  kotolne    
a  elektroinštalácie  objektov : Útulku, DPOR a SZSS,  zálohy za odvoz komunálneho 
odpadu, bankové poplatky, daň  z  úrokov, príspevok na stravné zamestnancov, poistné 
za budovy a pracovníkov na AP, tiež prídel do sociálneho fondu vo výške 1 % 
z vyplatených miezd, odmeny za dohody a odvod  nevyčerpaných finančných 
prostriedkov z roku 2006  vo výške 150 tis. Sk do rozpočtu Mesta Nitry.  
           Transfery   jednotlivcom a  neziskovým právnickým osobám  vo výške          
40 tis. Sk – položka predstavuje odchodné vo výške 11 tis. Sk a výplatu náhrady mzdy 
pri dočasnej pracovnej neschopnosti  zamestnancov organizácie vo výške  29 tis. Sk  
 
     Kapitálové výdavky  
 
     Nákup osobných motorových vozidiel  - na rozvoz stravy bolo zakúpené vozidlo 
RENAULT v hodnote 657 tis. Sk z  prostriedkov Fondu reprodukcie hmotného 
a nehmotného majetku.  
 
     Rekonštrukcia a modernizácia – 79 tis. Sk  - boli vykonané  stavebné úpravy 
priestorov v budove Baničova 12 – skladové a kancelárske priestory. 
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   Príloha č.1 

FOND REPRODUKCIE 
    Stav k 01.01.2007                                                                  1.052  tis. Sk    

1. Príjmy 

   – tvorba fondu reprodukcie  z odpisov                                      592  tis. Sk 
    

2 . Výdavky                             886  tis.  Sk 

      v tom : nákup osob. mot. vozidla                                            657  tis. Sk 
                   stavebné úpravy Baničova 12                                      79  tis.  Sk 
                   vrátenie účel. prostriedkov r. 2006 Mesto Nitra        150  tis.  Sk   
   ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Stav k 30.06.2007                                              758  tis. Sk   

  Zdroje fondu reprodukcie vo výške 650 tis. Sk budú vysporiadané v súlade  so zákonom   
o účtovníctve na záver účtovného obdobia. 

                                                                                     

  ÚČELOVÉ PROSTRIEDKY 

    Stav k 01.01.2007                                                                    906  tis. Sk 

-     Mzdy a platby do poisťovní za I. polrok 2007        410  tis. Sk                
       Zostatok k 30.06.2007:                                             496  tis. Sk 
   

 
FOND REZERVNÝ 

     
Stav k 1.1.2007:                                              442  tis. Sk 
Príjmy : 
- vrátená záloha na nákup RENAULTA          30  tis. Sk 
 
Výdavky  : 
- pre zabezpečenie sviatkov Veľkej noci v Útulku            1  tis. Sk  
- kultúrno - spoločenská akcia - Bojnice                                            7  tis, Sk 
    
   Zostatok k 30.06.2007          463  tis. Sk  

  Kultúrno-spoločenské akcie pre ubytovaných v Útulku a DPOR boli hradené 
z prostriedkov finančných darov od sponzorov.  
 

 

Stav účtov k 30.06.2007 

-   bežný účet   3.521 tis. Sk  
-    účet účelového fondu – CTV    496 tis. Sk                 
    Spolu bežný účet  :               4.017  tis. Sk 
-   peniaze v pokladni                                      35  tis. Sk  
-   účet fondu reprodukcie DM                                   758  tis. Sk 
-   účet rezervného fondu                                      463  tis. Sk 
-   účet SF                                     112  tis. Sk 
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                      Rozbor hospodárenia 

príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre            

na základe nákladov a výnosov 

 za I. polrok  2007 

 
Náklady: 

 
Spotreba materiálu                  3.185 
Spotreba energie                                    1.163 
Opravy a udržiavanie                          61 
Cestovné                          9 
Náklady na reprezentáciu                        6 
Ostatné služby                     609 
Mzdové náklady                  7.787 
Náklady na zdravotné a soc .poistenie                2.562 
Zákonné sociálne náklady                    298 
Ostatné sociálne náklady (náhrady PN)                        21 
Ostatné dane a poplatky                      46 
Iné ostatné náklady (poistné)                                                   32 
Odpisy DHM majetku                    592 
   c e l k o m :                                         16.371 
Výnosy: 
Tržby z predaja služieb                 3.823 
Úroky   prijaté                                                                                                            2  
Aktivácia vnútroorganizačných služieb                                    136 
Prevádzkové dotácie                15.079 
Výnosy z dobropisov                              105 
   c e l k o m :                            19.145 
 

Hospodársky výsledok                                                            + 2.774 
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Správa zariadení soc. služieb má 21 pracovných úsekov. Poskytujeme ambulantné, 
terénne a rezidenčné sociálne služby: 
 
1. Starostlivosť o starších a zdravotne ťažko postihnutých občanov.  
      Akékoľvek vybočenie, odklon od normálneho, bežného života, zdravotné 
postihnutie, starnutie a staroba prinášajú do života človeka veľa životných kríz 
a prekážok. Starnutie zároveň prináša so sebou mnohé bolestivé okamihy, akými 
sú  strata životného partnera, strata sebestačnosti, osamelosť, strata sociálneho  
postavenia, zníženie príjmu, často i osamelosť, sociálnu izoláciu a ageizmus. 
 
1.1. Opatrovateľská služba v domácnosti – klienti - občania mesta, ktorí sú 

poberateľmi týchto sociálnych služieb, sú spravidla starší občania zmyslovo, 
duševne a zdravotne postihnutí: najrozšírenejšími diagnózami sú imobilita             
po cievnej mozgovej príhode, onkologické ochorenia, demencia, slepota, stavy      
po amputáciách končatín, degeneratívne ochorenia pohybového aparátu 
spôsobujúce nepohyblivosť. Táto forma sociálnej pomoci umožňuje staršiemu 
a ťažko zdravotne postihnutému občanovi čo najdlhšie zotrvať v kruhu svojich 
blízkych, je menej traumatizujúca, nevystavuje ho bezprostredne stresu, 
spôsobenému zmenou prostredia a skvalitňuje jeho prežívanie primerane                 
k dosiahnutému veku a zdravotnému stavu. Klienti opatrovaní v domácnosti 
v dennom režime majú možnosť využívať poskytovanie pohotovostnej 
opatrovateľskej služby v domácnosti od 16,00 hod do 07,00 hod.. Za poskytované 
opatrovateľské služby mesačne v priemere cca 50 tis. Sk. Celkový príjem 
organizácie za opatrovateľskú službu v domácnosti v prvom polroku 2007 tvoril 
finančnú čiastku vo výške 294 tis. Sk. Za prvý polrok 2007 zomrelo v starostlivosti 
TOS 7 ľudí. 
 
        Občanom s  ťažkým zdravotným postihnutím a občanom zotavujúcim sa po 
úrazoch a operáciách organizácia ponúka  k dispozícii mestskú požičovňu 
kompenzačných pomôcok, ktorá zapožičiava zdravotné pomôcky : hygienické 
stoličky, francúzske barly, chodítka, invalidné vozíky, antidekubitné pomôcky 
a ďalšie... 
 

1.2. ZOS – zariadenie opatrovateľskej služby  J. Kráľa č. 2  - 35  lôžok určených          
starším a zdravotne postihnutým občanom, ktorí sú odkázaní na respitnú, 
opatrovateľskú starostlivosť a nie je možné poskytovať im ju v prirodzenom 
domácom prostredí. V zariadení je k dispozícii samostatná izba s dvomi lôžkami  
pre chorých v poslednom štádiu života, ktorým je poskytovaná paliatívna 
starostlivosť. V prvom polroku 2007 bolo v ZOS opatrovaných 67 klientov, 
novoprijatých bolo 35, ukončený pobyt bol 36 klientom. 14 opatrovaných klientov 
v zariadení zomrelo. Za služby v ZOS v tomto období zaplatili klienti 675.644,- Sk, 
z toho za bývanie 304.849,-Sk a opatrovanie 370.795,- Sk.  Klientom bolo 
podaných 10.974 obedov a  večerí, za ktoré bolo odvedených na účet organizácie 
SZSS Nitra 307.272,- Sk. Ostatnú stravu pripravujú pre klientov opatrovateľky.  
Obložnosť zariadenia je mesačne využívaná na 100%. Kapacita lôžok v zariadení 
opatrovateľskej služby je dlhodobo nedostačujúca, preto zariadenie nemôže 
vyhovieť všetkým žiadateľom o umiestnenie v plnom rozsahu. Priemerná dĺžka 
pobytu v zariadení na jedného klienta bola 27,52 týždňa T. č. na umiestnenie            
v zariadení čaká   56 občanov mesta (35 žien, 21 mužov).  
V priebehu prvého polroka 2007 bol v zariadení inštalovaný pohotovostný 
signalizačný systém pre opatrovaných priamo na obytných jednotkách,                 
bol sprístupnený bezbariérový vchod do zariadenia opatrovateľskej služby a domu 
s opatrovateľskou službou.  
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DOS 1 – Dom s opatrovateľskou službou J. Kráľa 2 – 80 bytov, / z toho 61 
garzóniek, 19 dvojgarzóniek/. Opatrovateľská služba bola  poskytovaná 39 
obyvateľom a 4 klientom v teréne. Z toho 35 odoberalo obedy za sledované 
obdobie v počte 2.540 porcií. Za poskytované služby klienti zaplatili 15.274,50 Sk, 
za dovoz klienti zaplatili 26.404,- Sk. Spolu bolo na účet organizácie za sledované 
obdobie odvedených 41.678.50,- Sk za poskytované služby v DOS 1.  Na účet 
organizácie SZSS Nitra bolo odvedených za stravovanie spolu  126.190,- Sk.  

V DOS 1 na prízemí od marca 2007 začalo rozvíjať svoju činnosť zariadenie 
Chráneného bývania, ktoré majú možnosť využívať aj obyvatelia  týchto zariadení. 

1.3. DOS 2   –  Dom s opatrovateľkou službou Hollého č. 9 – obsahuje počet bytov 
92, počet  opatrovaných v sledovanom období - 26 obyvateľov,  strava bola denne 
dovážaná pre 4 obyvateľov.  Obyvatelia DOS 2, ktorí platia za služby a bývanie 
v zariadení budú v ďalšom období postupne presťahovaní do iných zariadení mesta 
podobného charakteru. Ostatní obyvatelia, ktorí si záväzky voči mestu neplnia, 
budú si  nútení hľadať náhradné bývanie sami, nakoľko je toto zariadenie 
plánované k odpredaju a perspektívne bude nahradené zriadením Domova 
dôchodcov v časti Zobor. Ďalšou možnosťou  vysťahovania „neplatičov“               
zo zariadenia je ich umiestnenie v Útulku pre bezdomovcov (v prípade 
vysťahovania detí tieto budú umiestnené v zariadeniach pre ne vhodných).  
Súčasťou DOS  2  je  i SOH  –  stredisko osobnej  hygieny, ktoré slúži záujemcom 
na udržiavanie osobnej hygieny, nakoľko z počtu 92 bytov má sprchu iba 7 bytov, 
resp. 85 bytov v DOS nemá kúpeľňu a podmienky pre udržiavanie osobnej hygieny 
sú nepostačujúce a nevyhovujúce. Počet rozhodnutí v sledovanom období  bolo 45, 
počet obyvateľov, ktorí využili kúpanie v SOH bolo 410.  Obyvateľom zariadenia 
je k dispozícii  práčovňa, ktorú využívalo na pranie prádla 23 klientov.  Pre tento 
druh služieb /SOH, práčovňa/ bude organizácia hľadať náhradné vhodné priestory 
v rámci likvidácie predmetného zariadenia DOS 2. 

 
1.4. DOS 3   –   Dom s opatrovateľskou službou Bernolákova č. 16 – počet bytov 22, 

v priebehu obdobia január až marec 2007 bolo 9 opatrovaných  klientov, strava     
bola denne dovážaná pre 1 obyvateľa. Terénnu opatrovateľskú službu (TOS)        
sme  poskytovali v sledovanom období 44 občanom a  denne bola donášaná strava  
19 klientom.  

 
-      Úhrada DOS 2, DOS 3 a TOS za opatrovateľskú službu bola vo výške 175.826,- Sk  
        poukázaná na účet  organizácie,  úhrada za stravovanie bola vo výške 59.121,- Sk.  
        Počet  rozvezených obedov 1.195 . 
 
1.5. DOS 4 – Dom s opatrovateľskou službou, Misionárska č. 3, počet bytov 27, 

počet opatrovaných 7 osôb. Úhrada za opatrovateľskú službu 10.066,- Sk na účet 
organizácie   /z toho kompletná OS 4.506,- Sk a strava 5.560,- Sk/629 obedov/.  
Terénna kompletná opatrovateľská služba bola poskytovaná 26 opatrovaným 
a denne dovážaná strava 21 klientom. Úhrada za opatrovateľskú službu 128.218,- Sk 
na účet organizácie/ z toho kompletná OS 100.808,- Sk a strava 27.410,- Sk/2.513 
obedov/. 

 
     Centrum tiesňových volaní, poskytuje svoje služby  ako chránené   pracovisko, 
progresívne (mobilnú asistenciu), nepretržite 24 hodín. Služba je určená pre seniorov 
žijúcich osamotene, osoby s rizikovým ochorením, seniorov, ktorí majú skúsenosť 
s pádom, po infarktoch a cievnych mozgových príhodách, pacientom, ktorí sa zotavujú 
v domácom prostredí, ťažko zdravotne postihnutým osobám. Senior linka so systémom 
Smart Call pracuje na princípe stlačenia prenosného tiesňového tlačidla, ktoré je 
vodotesné a nárazuvzdorné. Dosah tlačidla je  až 40 m od telefonického prístroja. Klient 
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má možnosť doplniť službu o ďalšie špeciálne snímače (pohybu, dymu, dverové),     
ktoré rozširujú okamžité informácie v prípade potreby. Úhrada do pokladne organizácie 
činila v danom období sumu 19.890,-Sk./ 17 klientov k 30.06.2007. Počet klientov 
kolíše v súvislosti s ich prijímaním do ďalších zariadení sociálnych služieb 
s celoročným pobytom. Prevádzka CTV je zabezpečovaná v priestoroch MsÚ Nitra ako 
chránené pracovisko pre ŤZP.  
     Prevádzku Prepravnej služby a  sociálneho taxíka, zriadenej v septembri 2006,  
zabezpečuje 1 vodič. V prvom polroku 2007 bolo odvedených na účet organizácie 
17.409,-Sk. Vozidlo je parkované na MsÚ v Nitre. Objednávky na prepravu a sociálny 
taxík prijímajú pracovníčky CTV podľa podmienok VZN o prepravnej službe 
a sociálnom taxíku. 
Pracovníčkam CTV, v rámci využitia pracovného času, pribudla obsluha a poskytovanie 
služieb pre novozriadenú krízovú linku pre seniorov. Túto službu poskytujú                 
po odbornom psychologickom preškolení a získaní certifikátu. Zároveň prijímajú 
objednávky a podnety pre pohotovostnú opatrovateľskú službu, ktorá je poskytovaná 
v mimopracovnej dobe /od 15,00 hod. do 06,00 hod./ klientom, ktorí sú poberateľmi 
dennej opatrovateľskej služby. 
 
1.6. Kuchyňa s jedálňou a rozdeľovňa stravy – ako novozriadená prevádzka 

poskytuje svoje služby klientom – seniorom mesta Nitry od 20.12.2006. V prvom 
polroku 2007 prevádzka vyformovala svoju činnosť a prispôsobila ju požiadavkám 
klientov v rámci kvalitného poskytovania služieb mesta svojim obyvateľom – 
seniorom a ŤZP.  Organizácia taktiež započala podnikateľskú činnosť v oblasti 
poskytovania stravovania pre záujemcov o tento druh služby a prenájmu priestorov 
jedálne na spoločenské a  zábavné podujatia. V sledovanom období                      
bola poskytovaná kompletná OS 1 klientovi. Priemerne bolo vydaných 370/1 
mesiac. Počet rozvezených obedov do terénu bol  14.880,-, príjem za stravovanie 
na účet organizácie činí 763.736,- Sk. Úhrada za opatrovateľskú službu bola 
156.708,- Sk. 

 
1.7. Centrum pre seniorov – Baničova č. 12 – zariadenie  pre seniorov mesta Nitry 

bolo zriadené v októbri roku 2006. Poskytuje rôznorodé služby a aktivity a činnosti 
pre seniorov, poberajúcich starobný alebo invalidný dôchodok, ktoré sú schopní 
vykonávať s ohľadom k svojmu veku, zdravotnému stavu, fyzickým a duševných 
schopnostiam a možnostiam. Zariadenie pre seniorov ďalej poskytuje služby         
pri odkázanosti na pomoc inej osoby, stravovanie, opatrovateľskú starostlivosť 
s denným pobytom v Dennom stacionári, ktorý je situovaný v  Centre pre seniorov, 
obslužné činnosti a poradenstvo, sociálnu, rehabilitačnú a pohybovú činnosť, 
zabezpečuje preventívnu, výchovnú a zdravotnú osvetu pre seniorov, vytvára 
podmienky pre aktivizáciu intelektuálnych a  fyzických schopností seniorov,           
ich kultúrne, spoločenské a zábavné vyžitie. K 30.06.2007 bolo evidovaných 501 
pravidelných členov a návštevníkov CpS. Na organizovaní aktivít v CpS sa okrem 
pracovníkov SZSS podieľajú i dobrovoľníci, bez nároku na odmenu.   

1.8. Denný stacionár - DS – zariadenie opatrovateľskej služby s denným pobytom        
je prevádzka, poskytujúca sociálne služby seniorom, ktorí sú osamelí, alebo ich 
príbuzní nechcú umiestniť v zariadeniach sociálnych služieb s celoročným 
pobytom, nakoľko ich chcú čo najdlhšie zachovať v prirodzenom rodinnom 
prostredí.  

 DS, ako jedna z najnovších prevádzok, svoju činnosť neustále rozvíja, postupne 
pribúdajú klienti. Kapacita prevádzky je 15 klientov, z dôvodu ich vysokého veku, 
rôznorodosti dg v priamej úmere ku kvalite poskytovaných služieb. K 30.06.2007 
služby DS využívalo 9 klientov. Okrem priestorov DS využívajú priestory celého 
Centra pre seniorov, vrátame telocvične a jedálne, kde sa stravujú. Robia 
vychádzky do okolia areálu a mestského parku. Všetky aktivity  vedú odborní 
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sociálni pracovníci. Klienti v prvom polroku 2007 zaplatili za poskytované služby 
čiastku 27.896,- Sk. 

1. 9. Chránené bývanie – J. Kráľa č. 2 - zariadenie s denným dohľadom                    
je novozriadená prevádzka od 01.03.2007 s kapacitou 12 – 15 klientov. Poskytuje 
pod odborným vedením denný dohľad a aktivity občanom so zdravotným 
postihnutím podľa prílohy č. 2 zákona č. 195/1998 o sociálnej pomoci v znení 
neskorších zmien a doplnkov a občanom s duševnými poruchami podľa prílohy č 3 
predmetného zákona. V priebehu 3 mesiacov činnosti tohto zariadenia sa práca 
s klientmi stabilizovala, vykryštalizoval sa denný harmonogram práce. Pravidelne 
v súčasnej dobe navštevuje zariadenie denne 10 až 12 klientov. S ďalšími               
sa predbežne pracuje v domácnosti. 

                                                       
   Starostlivosť poskytnutá občanom v hmotnej a sociálnej núdzi, ktorí sa 
ocitli bez prístrešia: 
2.1.  Útulok pre bezdomovcov,  Štúrova č. 55 - kapacita 83 postelí, z toho 35 bolo 
vyhradených pre sociálne neprispôsobivých občanov s poruchami správania,                 
so závislosťami na alkohole a prchavých látkach.  
Zariadenie poskytuje  sociálne služby : ubytovanie, zaopatrenie, poradenstvo, sociálnu 
prevenciu, vyhľadávaciu činnosť a možnosť resocializácie, výchovné programy v rámci 
uplatnenia sa na pracovnom trhu.. Prevádzku v prvom polroku 2007 zabezpečovalo 10 
pracovníkov, z toho 4 v strážnej službe. Dvaja pracovníci strážnej služby pracovali 
počas zimného obdobia v časti Útulku pre sociálne neprispôsobivých /ďalej                 
len nocľaháreň/. V rámci starostlivosti mesta o sociálne neprispôsobivých občanov majú 
títo možnosť, okrem využívania resocializačných, výchovných programov a sociálneho 
poradenstva, využívať v zimných mesiacoch v nutných prípadoch priestory nocľahárne 
zadarmo, i s možnosťami pre  osobnú hygienu a prípravu jednoduchého jedla. V danom 
období bolo v Útulku pre bezdomovcov ubytovaných spolu 103 osôb, z toho 32 žien 
a 71 mužov, ukončilo pobyt  28 ubytovaných, z toho 21 mužov a  7 žien, jeden z nich 
bol umiestnený do zariadení sociálnych služieb. Nocľaháreň využívali občania v počte 
90. Niektorí bezdomovci prespávali pravidelne v nocľahárni, niektorí iba sporadicky - 
prenocujúcim často chýbali osobné doklady. Sociálna situácia ubytovaných v Útulku 
bola veľmi nepriaznivá. Zloženie obyvateľov bolo rôznorodé, tvorili ho starobní 
a invalidní dôchodcovia, vdovci, ľudia v produktívnom veku, Rómovia, občania            
po výkone trestu.  
Časopis NOTA BENE predávalo 8 ubytovaných. Trvalo zamestnaných v pracovnom 
pomere bolo 6 ubytovaných, dávku v hmotnej núdzi poberalo 70 osôb, z toho pracovalo 
na aktivačný príspevok 35 ubytovaných. Vo všetkých ukazovateľoch bol zaznamenaný 
nárast, čo je výsledkom aktívnej práce a pomoci zo strany  sociálnych pracovníkov 
zariadenia. K najčastejším príčinám bezdomovstva patrila strata zamestnania 
a dlhodobá nezamestnanosť, rôzne typy závislostí, strata rodiny, jej dysfunkčnosť   
a pod.  Detoxikačnú liečbu absolvovala 1 osoba. Rómov bolo ubytovaných 33.   
V sociálnej práci s ubytovanými dominovala resocializácia, poradenstvo, pomoc                   
pri vybavovaní občianskych a zdravotných preukazov, sociálnych dávok, jednorazovej 
sociálnej dávky, vybavovanie žiadostí do Domovov sociálnych služieb, pomoc                      
pri vybavovaní osobnej korešpondencie v rámci riešenia sociálnej a hmotnej núdze, 
bytovej situácie a spoločenskej izolácie, vyhľadávacia činnosť. Pre ubytovaných boli 
organizované : výlet do Bojníc, „juniáles“. Svojpomocne, po zakúpení potrieb,              
si vymaľovali priestory Útulku, obnovili informačné nástenky, obnovené závesy 
v spoločenskej miestnosti. 
Ubytovaní v Útulku a  nocľahárni zaplatili za bývanie  296.513,- Sk. 
Keďže budova terajšieho Útulku pre bezdomovcov je v nevyhovujúcom technickom      
a prevádzkovom stave, organizácia vyvíja aktivity smerom k výstavbe nového Útulku, 
situovaného v priestoroch mestského pozemku na Štúrovej 55 v Nitre. 
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2.2. Domov pre osamelých rodičov, Krčméryho č. 22 – So súčasnou kapacitou 10  
postelí poskytuje  ubytovanie matkám s deťmi do 15 rokov,  rodičom, ktorí sa ocitli      
v    nepriaznivej   životnej   situácii, v sociálnej a bytovej tiesni,   bez prístrešia, alebo 
boli týraní osobou, s ktorou žili v spoločnej domácnosti. Ďalej poskytuje resocializačné 
a výchovné programy pre matky s deťmi, okamžité riešenie krízovej situácie pre 
ubytované i neubytované klientky (externá spolupráca s odborníkmi z odboru práva, 
psychológie, psychiatrie a kurately). Ubytovanie je poskytované na dobu nevyhnutnú – 
½ roka, v prípade nutnosti na dlhšie. Podmienkou je žiadosť o výnimku, schválená 
primátorom mesta. V sledovanom období roku 2007  v zariadení bývalo spolu 33 osôb, 
z toho  10 rodičov a  23 detí. K 30.06.2007  bývali v zariadení 4 matky a 5 detí.  
Rekonštrukcia a dostavba DPOR, ktorej realizácia je naplánovaná od 8/2007, pomôže 
vo veľkej miere uspokojiť nevybavené žiadosti o ubytovanie v tomto zariadení. 
Finančné prostriedky na dostavbu, okrem dotácií mesta, sa budeme snažiť získavať 
i z fondov EÚ. 
Platby za ubytovanie boli diferencované  podľa počtu detí, platené v stanovenom 
termíne        – za sledované obdobie zaplatili ubytované 19.485-,-Sk.. Pohľadávku 
vymáhame od 1 matky so 4 deťmi vo výške 2975,- Sk.. 
 3.Kluby dôchodcov – Ľ.Okánika č. 6 + 4 odbočky (Dolné Krškany, Mlynárce, 
Čermáň,  Baničova ) majú pravidelných členov – v sledovanom období roku 2007      
bol ich počet    485 členov. Vo všetkých  kluboch dôchodcov boli vytvárané podmienky  
na záujmovú  a kultúrnu činnosť a na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity 
seniorov. V KD sa učili  pracovať s PC a internetom, venovali sa kondičnému telocviku, 
čítaniu dennej tlače a časopisov, spoločenským hrám, organizovali posedenia 
s priateľmi, zapožičiavajú si knihy. O tieto aktivity prejavujú seniori neustále veľký 
záujem. Činnosť vykazuje i Klub záujmovej činnosti a ručných prác – kde sa členovia 
klubu učia rôznym ručným prácam, ktoré následne prezentujú na výstavkách a akciách 
v priestoroch klubov. Jeho činnosť sa rozšírila z KD na Okánika (pondelok, streda)   
i do CpS na Baničovej ul.(utorok). Ďalej sa členovia KD zúčastňujú spoločenských 
akcií a podujatí, zdravotných prednášok, rekreácií, výletov a poznávacích zájazdov 
v rámci Slovenska i v zahraničí (Chorvátsko, Taliansko) a prezentačných akcií.  
V KD sa stravuje 50 dôchodcov – racionálna strava, 13 dôchodcov – diétna strava.  
Na KÚ v Nitre sa stravuje 50 dôchodcov. V KD Mlynárce sa stravuje 7 dôchodcov. 
Za prvý polrok 2007 bolo uhradené za stravovanie na účet Správy zariadení sociálnych 
služieb v Nitre 259.574,- Sk a na účet mesta činila úhrada za stravovanie sumu 
247.478,- Sk. 
 Dlhodobým problémom je, že sociálna a záchranná sieť mesta ešte stále 
nezachytáva množstvo sociálne odkázaných občanov, perspektívne je nutné plánovať 
rozširovanie už existujúcich sociálnych služieb na území mesta Nitry a zriaďovať 
a poskytovať ďalšie - nové sociálne služby, napr. nízkoprahové nocľahárne, domovy na 
pol ceste, chránené dielne, denné centrá, podporované bývanie  a  pod....  . 
Všetky prevádzky a zariadenia SZSS poskytujú možnosť praxe študentom SŠ a VŠ                
so zdravotným a sociálnym zameraním, v rámci dlhodobej spolupráce organizácie        
so SZŠ a UKF v Nitre. 
 
Vypracovali :  
PhDr. Anna Kasanová, PhD. 
riaditeľka organizácie 
Libuša Majtanová 
námestník pre prevádzkovo 
ekonomickú činnosť 
Mgr. Jana Moravčíková  
námestník pre sociálne služby 
 
V Nitre 19.07.2007 



Správa o činnosti Základnej umeleckej školy Jozefa Rosinského 
v Nitre 

 
za 1. polrok  2007 

 
 

        Počet  zamestnancov k 30.6.2007 bol 57, z toho 4 pracovníci na dohodu. 29.6.2007 sa 
ukončil II. polrok školského roku 2006/2007. Dňa 20.6.2007 sa konala klasifikačná porada za II. 
polrok školského roku 2006/2007. Z počtu klasifikovaných 952 žiakov prospelo s vyznamenaním 
871 žiakov a 1 žiak neprospel. 12 žiaci neboli klasifikovaní a bude im umožnené vykonať do 15. 
septembra 2007 komisionálnu skúšku, ktorá potvrdí ich spôsobilosť (prípadne nespôsobilosť) 
postúpiť do vyššieho ročníka. 
          Žiaci prípravných ročníkov vo všetkých odboroch vykonali v mesiaci jún postupovú 
komisionálnu skúšku. Komisionálna skúška preverila ich schopnosti na základe ktorej sú 
spôsobilí postúpiť do prvého ročníka prvého stupňa v základného štúdia. 
 
    Výchovno vyučovací proces prebiehal v troch budovách – na Damborského, Baničovej 
a J.Vuruma. 
Damborského – hudobný, tanečný, výtvarný a literárno-dramatický odbor 
Baničova – časť výtvarného oboru 
J.Vuruma – časť hudobného odboru 
Vyučovanie prípravných ročníkov v štyroch MŠ bolo vykonávané priamo v priestoroch MŠ a to: 
MŠ Platanova – výtvarný a hudobný odbor 
MŠ Benkova – tanečný, literárno-dramatický a výtvarný odbor 
MŠ Staromlynská – výtvarný, hudobný a literárno-dramatický 
MŠ Piaristická – literárno-dramatický odbor 
 
      Umelecká rada školy zasadala v druhom polroku 4-krát. Zaoberala sa prípravou 
a organizáciou odbornej a umeleckej práce – prípravou koncertov, verejných vystúpení, účasti na 
súťažiach, seminároch a vernisážach. 
    V prvom štvrťroku 2007 sa v hudobnom odbore vykonalo 8 výchovných koncertov, 6 
interných a 6 verejných  koncertov. V druhom štvrťroku  sa uskutočnilo 12 výchovných 
koncertov, 5 interných a 10 verejných koncertov. Na záver školského roka 2006/2007 sa škola 
prezentovala veľkou akadémiou, vernisážou výtvarných prác a záverečnými vystúpeniami LDO, 
tanečného a hudobného odboru. 
    
 
    Významné verejné koncerty: 
 
,, Môj prvý koncert“ – 8.a 15.2.2007,  uskutočnil sa 2-krát, na Damborského a J.Vuruma ulici – 
ide o slávnostné prvé verejné vystúpenie žiakov na našej škole 
,, Nitrianska hudobná jar“ – ( 26.3-29.3.2007) v rámci hudobného festivalu Mesta Nitra sme 
uskutočnili samostatný 4-dňový festival v Synagóge – Festival mladých interpretov zo 
základných umeleckých škôl s medzinárodnou účasťou ( ZUŠ J.Rosinského, ZUŠ Dolný Kubín, 
ZUŠ M. Ruppeldta Bratislava a lotyšský detský zbor a súbor z mesta KOCENI. Medzinárodná 
akordeónová súťaž  v Pule – žiak Jurčík, umiestnil sa na l. mieste v I. kateg. 
Koncert pedagógov a bývalých absolventov – 19.4.2007 - Synagóge 
,,Rodinný koncert“ –  4.5.2007 - vystúpenie žiakov našej školy s rodinnými príslušníkmi  



Absolventské koncerty – 29.5., 31.5.,5.6. a 7.6.2007 slávnostné absolvovanie žiakov I. a II. 
stupňa hudobného a tanečného odboru v Synagóge 
Nitrianska lutna 2007 – 16.5.2007 - súťaž v sólovom speve a v sólovej hre na dychové nástroje 
Chrámový koncert – 6.6.2007 v Piaristickom kostole 
Družobný koncert v Moyzesovej sieni v Bratislave – spoločný koncert so ZUŠ M.Ruppeldta 
,,A poďme my do sveta ...“ – 10.6.2007 akadémia školy v DAB v Nitre 
Záverečné vystúpenie tanečného oddelenia – 21.6.2007 – v Starom divadle v Nitre, tanečné 
spracovanie muzikálu  Rebelové 
Galakoncert víťazov súťaží – 22.6.2007 – koncert žiakov, ktorí výborne reprezentovali na 
medzinárodných a celoslovenských súťažiach školu a slávnostné odovzdávanie diplomov a cien 
riaditeľkou školy v Synagóge 
Záverečné vystúpenie literárno-dramatického odboru  - 22.6.2007 – v Starom divadle 
 
 
Ďalšie verejné akcie: 
 
22.2.2007  - Koncert v Senior centre – Klokočina – pre dôchodcov 
25.3.2007 - ,,Hudba zázračného Amadea“ – vystúpenie s projektom o W.A.Mozartovi 
v kaštieli v Dolnej Krupej 
28.3.2007 - ,, Deň učiteľov“ – vystúpenie pre Mesto Nitra v Synagóge a pre VÚC na 
Potravinárskej škole 
apríl 2007 -  7 výchovných  koncertov z tematikou Veľkej noci 
24.4.2007 -  interný koncert hudobného odboru 
9.5.2007 – interný koncert hudobného odboru  
Vernisáž v Medarde – vystúpenie na požiadanie 
24.5. 2007 – interný koncert hudobného odboru 
máj 2007 -  3 výchovné koncerty 
jún  2007 -  2 výchovné koncerty – tematika W.Disneya 
1. jún 2007 – vystúpenie žiakov akordeónového oddelenia na oceňovaní žiakov primátorom 
mesta pri príležitosti MDD 
14. 6. 2007 -  2- krát vystúpenie pre Červený kríž  - odovzdávanie Jánskeho plakety 
júl 2007 – vystúpenie DSZ Dúha na benefičnom koncerte – Koncert ľudí dobrej vôle 
 
 
  Ďalšia činnosť: 
 
   27.2.2007 – pre nitriansky región sme organizovali ,metodický seminár pre učiteľov hry na 
gitaru, lektorom bol Mgr.art. Jerzy Lebida 
26.-30.3.2007 – Týždeň otvorených dverí v tanečnom odbore 
28.3.2007 – Metodický seminár študentov UKF KH a ZUŠ J.Rosinského, určený pre učiteľov 
hra na klavír 
3.2.2007 – natáčanie divadelného súboru Rámus do Detských správ v STV 
6.2.2007 – Topoľčany, účasť na krajskom  kole súťaže v umeleckom prednese ,,Beniakove 
Chynorany“ 
17. – 18.2. 2007 – XIV. festival slovenskej poézie – účasť na celoslovenskej prehliadke v 
Chynoranoch 
21.2.2007 – žiaci LDO vystúpili a prezentovali tvorbu A.Gajdošovej – Perinovej na krste jej 
novej knihy ,,Plamienky“ 
 
 



 
 
Aktivity a činnosť výtvarného odboru: 
február 2007 – zaslaných 7 prác do celoslovenskej výtvarnej súťaže ,,Výtvarné alternatívy“, 
organizátorom bola ZUŠ I.W. Kráľa v Považskej Bystrici 
marec 2007 - ,, Šport vo fantázii“ – výtvarná súťaž, ktorú vyhlásil KŠÚ v Nitre na tému 
Olympijské hry v Pekingu – zaslaných 5 prác 
marec – apríl 2007 - ,,Poľovnícka výstava“ v Ponitrianskom múzeu, zaslaných 40 prác 
máj 2007 - ,, Dni Nitrianskej galérie“ – spolupráca s NG, maľovanie žiakov v jej priestoroch 
vernisáž v DAB – v rámci akadémie školy v DAB 
vernisáž na Damborského ul. – 21.6.2007 - záverečná výstava výtvarného oddelenia žiakov 
školy 
jún 2007 – výroba absolventského tabla 
 
 
Záver: 
 
Počas 1. polroku 2007 sa uskutočnili 2 veľké projekty: Nitrianska lutna – súťaž a akadémia školy 
pod názvom ,, A poďme my do sveta...“.  
Nitrianska lutna 2007 – pôvodom regionálna súťaž sa postupne rozrastá a zámerom školy je, 
aby prerástla v celoslovenskú súťaž. V tomto roku sa zúčastnilo 5 krajov. O účasť na tejto súťaži 
je  veľký záujem preto je nutné v ďalších ročníkoch ju naplánovať ako viacdňovú.  Priebeh 
a zvládnutie súťaže boli hodnotené pozitívne, ako porotcami tak účastníkmi. Súťaž podporil  
primátor mesta Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc., ktorý ocenil laureátov súťaže upomienkovými 
peknými darmi. 
Akadémia školy – projekt v ktorom sú zapojené všetky odbory školy sa uskutočnil už druhý 
ročník. Tohtoročný projekt mal vypracovaný scenár, v ktorom sa dej rozvíjal za účasti 
hudobných a tanečných odborov. Divadelnú zložku pripravili žiaci literárno-dramatického 
oddelenia. 
 
Výchovné koncerty sú vynikajúcou prezentáciou žiakov ich prípravy, ktoré sú z pohľadu 
prítomných škôl hodnotené veľmi kladne a je o ne veľký záujem či už z MŠ, ZS a SŠ.  
 
Spolupráca s našim zriaďovateľom Mestom Nitra a  konkrétne s oddelením kultúry a športu bola 
veľmi intenzívna a na dobrej úrovni pri realizácii projektov uskutočňovaných v priestoroch, 
ktorých vlastníkom je Mesto Nitra. 
 
 
  
  
 
   
 
 
 
 
                                                                                                _________________________ 
                                                                                             
                                                                                                   riaditeľka ZUŠ J.Rosinského 
 



Rozbor hospodárskej činnosti ZUŠ J.Rosinského za I. polrok 2007 
 
1. Úvod 
 

a) charakteristika organizácie 
 
     Príspevková organizácia s právnou subjektivitou – originálne kompetencie v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Nitry hospodári na základe schváleného rozpočtu, ktorý sa skladá z vlastných 
výnosov, nákladov,  príspevku zriaďovateľa a hospodárskeho výsledku. 
     Hospodárenie organizácie sa riadi rozpočtovými pravidlami z 2.1.2005, odpisového plánu, 
vnútroorganizačnými smernicami, vnútornými predpismi, smernicou pre obstarávanie majetku, 
vnútorným predpisom v personálnej oblasti, KZ a ostatnými právnymi normami vypracovanými 
organizáciou. 
     Rozpočtový rok je od 1.1. do 31.12. bežného roka. V rozpočte organizácii sa uplatňuje 
rozpočtová klasifikácia príjmov a výdavkov, sledujú sa jednotlivé položky rozpočtu. 
     Zodpovední pracovníci poverení riaditeľkou ZUŠ vykonávajú priebežnú a predbežnú 
kontrolu. 
     Organizácia má vypracovanú smernicu pre obeh účtovných dokladov a tiež podpisové vzory 
osôb zodpovedných za hospodárenie organizácie. 
     Rozpočtové pravidlá školy, ktorými sa pri svojom hospodárení riadi zahrňujú príjmy 
a výdavky organizácie, finančné fondy, práva a povinnosti PO, pravidlá hospodárenia, 
oceňovanie majetku, odpisy majetku. 
     Organizácia nedosahuje 50% vlastných výnosov z ročných prevádzkových nákladov. 

 
        
 
 

1. Finančné hospodárenie     
a) schválený rozpočet – 51.zasadnutie MZ v Nitre 23.11.2006 č.293/2006 MZ 
b) navýšenie z rozpočtu –  mesto Nitry  odb.kultúry    
                                         -  Zmluva o spolupráci, č.j.161/2007/KŠ 

                                                                               
           c) navýšenie rozpočtu – 5.zasadnutie MZ 10.5.2007 uznesenie č. 137/2007 MZ 
 
 
Príjmová časť 
 
 

Rozpočtová 
klasifikácia 

Názov Schválený 
rozpočet  

Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť  % plnenia 

212003 prenájom obj.            15        10                  5       50 
212004 prenájom nástr.            10                    5                    5     100 
212             25        15                  10       66  

223001 predaj služieb             50                  60               261       435 

223002 úhrada škol.          2464      2464          1314       53 
223           2514      2524          1575       62 
243 ÚRO                1                    1                     1           100 
292027 iné príjmy               3                     3                45    1500 



vlastné 
príjmy:         

 
spolu                   

 
       2543 

 
    2543 
     

 
         1631 

 
        64 

                                          
312007 Transfér 

ver.správy 
     13000   13000          6498         49,9 

      
 príjmy spolu:       15543   15543          8129         52 

 
 
Komentár k príjmovým finančným operáciám: 
 
Úprava príjmových finančných operácií v upravenom rozpočte – schválené na 5. zasadnutí 
MZ 10.5.2007 uznesením č. 137/2007 MZ 
 
Príjmové finančné operácie: 
 
Rozpočtová 
klasifikácia  

Názov   Schválený 
 rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť  % plnenia

41-453 prevod z fondov         -       2760           2761      100 
46-453 zost.predch.roka         -           -          1249        - 
      
 príjmy spolu:          -       2760            4010      
 
 
Príjmy spolu: 
 
                         Schválený rozp.   Upravený rozp. Skutočnosť 
Vlastné 
príjmy+prísp
evok     
         

     
     15543 
 

  
     15543 

 
      8129 

Príj.fin.oper          -       2760       4010 
  

Príjmy 
spolu: 
 

     15543      18303         12139        

 
 
Komentár k príjmových finančným operáciám: 
 
Prevod finančných prostriedkov predchádzajúceho roku a to FR v čiastke 2760 tis.Sk -  
použitie v čiastke 200 tis.Sk schválené MZ 10.5.2007 č.137/2007 MZ na opravu strechy 
budovy ZUŠ na Baničovej ul. z dôvodu havarijného stavu. 
 
Výdavková časť rozpočtu (v tis.Sk) 
 

 
Rozpočtov 
klasifikácia 

Názov Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť 
I.Q.r.2007 

 % 
plnenia 



610 Mzdy,platy:    9513            9513     4661                49    
620 Odvody:    3367    3367      1616       48 
610+620 Spolu  12880  12880      6277       49 
630 Tovary a služby    2603    2593      1042       44      
631001 cestovné náhr.       15                15            9             60 
632001 energie    1096    1096       436                         
632002 vodné, stočné        50        50           42         
632003  poštové a tekom.služby      100      100          47        
632     1246    1246        525       42 
633001 interiérové vybavenie        25        25             -             -   
633002 výpočtová technika        30        20            7         -   
633003 telekomunik.technika          5          5            4           -       
633004 stroje,prístroje,nástroje         5                17         17                  -    
633006 všeobecný materiál        52        52          24                  -         
633009 knihy,učebnice, Z.z.        44           35          18         -  
633010 pracovné odevy         6          6            -                 - 
633013 seftvér a licencia       20        29          24         -       
633015 palivo ako zdroje energie         4          2            -         - 
633016 reprezentačné       10        10           17         -     
633      201      201        111       55 
634002 servis,opravy a údržba       10         10            8              - 
634004 prepravné      10                 40           36         -     

634        20        50          44       88 

635001 Údržba interiérov         5          -            -                  -        
635002 údržba výp.techniky       10        10            4         -   
635003 údržba telekom.zariadení         5          -            -                 -        
635004  údržba prev.prístrojov       10           10           3                  -      
635005 údržba špec.prístrojov         5          -            -             -  
635006 údržba objektov a budov       40         25          10         - 
635008 údržba učeb.pomôcok       40        85          40         -       
635      115        85          57       67 
636001 platené nájomné       10        10            -         - 
636        10        10            -         - 
637001 školenia,kurzy,semináre      10                 10            9          -      
637002 konkurzy a súťaže       15        15          12                  -         
637003 propagácia,inzercia,reklama       40        40          15         -     
637004  všeobecné služby     100      100        101          -    
637005 špeciálne služby         -          -            -         - 
637011 porotné         -          -          26                  - 
637012 poplatky a odvody, odpisy     656      636          16         -  
637014 stravovanie       60        60          38         -  
637015 poistné         5          5            -         - 
637016 prídel do SF      60                 50          26         - 
637020 Finančné zúčtovanie         -                    -            11         - 
637027 dohody o vykonaní práce       25        45          36                  -       
637035 dane miestne      25                 25            6                - 
637      996      986        296       30 



 Spolu:   2603    2593       1042               40        
                                           
      
642012 BT na odstupné        30           30            -        - 
642015 dávky nemoc.poist.        30           40           36        - 
640         60            70           36       51 
 spolu:    2663       2663       1078      40 
635006 oprava a údržba          -         200         198      99 
      
      
 S p o l u :   15543      15743       7553              48        

 
 
Komentár k výdavkovej časti rozpočtu za I. polrok 2007 

 
 

Rozpočet bol upravený v zmysle Zmluvy o polupráci č.j. 161/2007/KŠ zo dňa 26.2.2007 
a rozpočtového opatrenia zo dňa 10.5.2007 v zmysle uznesenia č. 137/2007 MZ o čiastku 200 
tis.Sk. V kompetencii riaditeľa ZUŠ J.Rosinského boli vykonané úpravy a presuny 
jednotlivých položiek vo výške upraveného rozpočtu v rámci jednotlivých rozpočtových 
skupín. 
Vo výdavkovej časti rozpočtu sú zúčtované mzdy za december 2006 a v nákladoch sú 
záväzky za mesiac jún 2007voči zamestnancom a k tomu prislúchajúce odvody z miezd.  
Priebežne sa čerpá vytvorená rezerva na nevyčerpané dovolenky predchádzajúceho 
kalendárneho roka a k tomu prislúchajúca čiastka odvodov. Schválením záverečného účtu 
Mesta Nitry bola čiastka  
11 tisíc Sk, HV/2006 preúčtovaná do RF. 
 
   
Celkové výnosy školy                                           8 325 tis. Sk   
 
Celkové náklady školy                                         7 825 tis. Sk 
 
Rozdiel  - HV za sled.obdobie                                500 tis. Sk 
 

      
      Názov účtu:                          stav k 1.1.2007                 stav k 30.6.2007 

 
BU + dotačný                          1 248 949,06                     1 761 147,52 
fond reprodukcie                     2 760 642,39                     2 820 425,30  
rezervný fond                             451 695,31                        474 423,32 
SF                                                79 467,59                         104 416,58 
 
Všetky fondy organizácie sú finančné kryté. 

 
     
 

Prehľad záväzkov k 30.6.2007 
 
 Záväzok do lehoty splatnosti Júl 2007 Do jedného Od 1roka do 



roka     5 rokov 
1. Prídel do SF             5 080,-   
2. Zamestnanci ZUŠ-výpl. za VI/07    672 749,-                          
3. Ostatné záväzky-zrážky zo mzdy      36 292,-   
4. Daňový úrad      77 338,-   
5. ZP a SP odvod    415 751,-         
6. Nevyčerpané dovolenky + odvody      60494,-  
7. Záväzky zo SF           104 416,58 
 S p o l u:  1 207 210,-     60494,-    104 416,58   
 
 
Zamestnanci 
 
Stav zamestnancov k 30.6.2007                                     53 
Prepočítaný počet zamestnancov                                   48 
Priemerný prepoč.počet zamestnancov                          48,9 
 
Zmeny počas sled.obdobia                                                           
prijatie zamestnancov                                                      1 
skončenie                                                                         3  
 
Členenie zamestnancov k 30.6.2007 
 
platová trieda               počet zamestnancov 

2   2 
3   3 
8   5 
9 25 
10 10 
11   8 

 _________________________________ 
                Spolu                        53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   Alena Vaňová                                                              
                                                                                   riaditeľka ZUŠ 
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Mestské zastupiteľstvo – útvar hlavného kontrolóra v   N i t r e 
                         V Nitre dňa 07.08.2007       

       
      Číslo materiálu:  360/07  

 
 
 
 
 
Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre 
 
 
 
k bodu:  Správa o vybavovaní sťažností a petícií za I. polrok 2007 
 
 
 
 
 
Predkladá:                                                             Návrh na uznesenie: 
Ing. Ladislav Fúska 
hlavný kontrolór      Mestské zastupiteľstvo v Nitre
     
           p r e r o k o v a l o 
           
             Správu o vybavovaní sťažností 
Spracovala:            a petícií za I. polrok  2007  a 
Helena Bartová 
ref. ÚHK                   b e r i e   n a   v e d o m i e    
            

Správu o vybavovaní sťažností 
a petícií za I. polrok 2007.  

 
Napísala:        
Helena Bartová 
ref. ÚHK  
 
 
 
 
Prizvať: -   
 
 
 
 

 
  ................................................. 
          podpis predkladateľa 
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Mestské zastupiteľstvo – útvar hlavného kontrolóra v N i t r e 

 
S p r á v a 

o vybavovaní sťažností a petícií za I. polrok 2007. 
 

Útvar hlavného kontrolóra (ďalej ÚHK) vedie centrálnu evidenciu sťažností a petícií  
fyzických a právnických osôb, zabezpečuje ich vybavovanie a kontrolu prijatých opatrení.  

Za I. polrok 2007 zaevidoval celkom  39 sťažností  a  6  petícií. Oproti 
porovnateľnému obdobiu I. polroka 2006 bolo zaevidovaných o 12 sťažností viac – nárast 
o 44 % a 2 petície viac, čo je nárast o 50 %. 
 

Z prehľadu vidieť, že oproti  porovnateľným obdobiam rokov 2004 - 2006 došlo 
k zvýšeniu počtu  sťažností i petícií  oproti roku 2006. 
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Vývoj opodstatnenosti sťažností a petícií v  I. polrokoch 2004 – 2007 je uvedený v  

nasledujúcich grafoch.  
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Z počtu  39 sťažností je 16 opodstatnených a 19 neopodstatnených a 4 sťažnosti 
boli odstúpené na priame vybavenie (§ 9 zákona o sťažnostiach). Z petícií bolo 5 
opodstatnených a 1 neopodstatnená.  

 
 
 

Sťažnosti

41%

49%

10%

opodstatnené neopodstatnené odstúpené 
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Petície

83%

17%

opodstatnené neopodstatnené
 

 
 

Za I. polrok 2007  bolo celkom zaevidovaných 45 podaní, z nich počet sťažností tvorí 
87  %.  Opodstatnenosť sťažností a petícií spolu  je 47 %-tná, čo je pokles oproti I. polroku 
2006 o 8  %.   

 
 

Podiel sťažností a petícií na doručených 
podaniach

87%

13%

sťažnosti petície
  

 
 
ÚHK zaevidoval 11 anonymných sťažností, čo tvorí 28 % z celkového počtu 

sťažností. Oproti porovnateľnému obdobiu I. polroku 2006 je to o 7 anonymných sťažností 
viac. Z anonymných sťažností je 6 opodstatnených, 3 neopodstatnené a 2  odstúpená na 
priame vybavenie.  
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Percentuálny podiel podpísaných 
a anonymných sťažností 

72%

28%

podpísané anonymné
 

 
 

V opodstatnených sťažnostiach bolo poukazované na problémy v súvislosti so stavom 
lesného porastu Borina, stavu a nezabezpečenia rekonštrukcie miestnych komunikácií, 
zásobovania NC Kaufland, v hospodárení v základnej škole, prenájmu mestského objektu, 
parkovania na nepovolených miestach a na trávniku, nakladania s komunálnym odpadom, 
riešenia dopravnej situácie na MK, porušenia registratúrneho poriadku a zákona o správnom 
konaní príslušnými zamestnancami mesta, záberu verejnej zelene občanom, nepovoleného 
výkupu železného šrotu, neoprávnených stavebných úprav, znečisťovania životného 
prostredia a stav chodníka.    

U neopodstatnených sťažností sa občania domáhali konania vo svoj prospech, pričom  
preverením nebolo zistené nesprávny postup zo strany zamestnancov mesta, MsP, príp. 
organizácií zriadených mestom. 

Petíciami občania žiadali premiestnenie stojiska na komunálny odpad, zrušenie 
kaviarne, zabezpečenie povrchovej úpravy časti komunikácie, vybudovanie parkovacích 
miest, vybudovanie elektrickej prípojky a nesúhlasili so zriadením kaviarne.  

V Správe, zverejnenej na internete nie sú uvedené mená sťažovateľov a zástupcov 
občanov, uvedených v petíciách. 
 
1.  
- sťažnosť odstúpená na priame vybavenie 
- Sťažnosť vo veci vyúčtovania nákladov, spojených s užívaním bytu, ktorého správcom je 
OSBD Nitra, bola v zmysle § 9 zák.č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach, odstúpená na priame 
vybavenie OSBD Nitra.  
2.  
 - sťažnosť neopodstatnená 
- Sťažnosť, zameraná proti riaditeľke ZŠ, Topoľová, Nitra vo veci postupu pri evidovaní 
školského úrazu. Preverením bolo zistené, že ZŠ má vypracovaný Školský poriadok pre 
žiakov školy, kde sú o.i. uvedené povinnosti žiakov nahlásiť každý úraz  alebo zranenie 
triednemu učiteľovi alebo dozor konajúcemu. S týmto poriadkom boli na začiatku školského 
roka oboznámení žiaci a aj ich rodičia. Po nahlásení sťažovateľky, že jej syn utrpel úraz 
v školskej jedálni, riaditeľka ZŠ  písomne nariadila úraz preveriť. V uvedený deň mala dozor 
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v školskej jedálni tr. učiteľka žiaka, ktorá prehlásila, že nehlásil žiadny úraz a úraz nebol 
hlásený inému dozor konajúcemu učiteľovi alebo vedeniu školy. V Knihe úrazov bolo zistené,  
že dodatočne nahlásený úraz bol zapísaný pod č. 307 ako neohlásený. Pri preverovaní 
sťažnosti bol vykonaný osobný pohovor so spolužiakmi syna sťažovateľky, ktorí tvrdili, že ho 
starší žiak sotil a on si udrel hlavu. Nesťažoval sa na  bolesť spolužiakom, nespadol a ani 
neodpadol. Žiak, ktorý bol označený, že sotil žiaka, poprel spôsobenie úrazu. Z preverenia 
nebolo možné jednoznačne potvrdiť rozsah úrazu,  uvedený v sťažnosti. Ďalej bolo zistené, že 
podľa Metodického usmernenia č. 24/2006, vydaného MŠ SR ako ústredného orgánu štátnej 
správy (§ 17 zák. č. 575/2001 Z.z.), išlo o neregistrovaný školský úraz. 
3. Obyvatelia mesta Nitry  
- sťažnosť opodstatnená 
- Sťažnosť obyvateľov časti mesta Čermáň, v ktorej poukazovali na stav lesného porastu 
Borina, v dôsledku čoho dochádzalo k poškodeniu súkromného majetku, preverovalo odd. 
životného prostredia MsÚ. Uvedené odd. pravidelne v rámci správy mestských lesných 
porastov monitoruje stav porastov a podľa finančných možností už tretí rok uskutočňuje 
ťažbu presychajúcich borovíc v poraste Borina. V záujme riešenia situácie v lokalite 
Šibeničný vrch na kontakte lesného pozemku so súkromnými pozemkami  na Inoveckej 
a Hanulovej ul., prebehla ťažba prednostne na okraji porastu. Boli odstránené suché stromy 
a stromy s výrazne zhoršeným zdravotným stavom alebo narušenou statikou.  
4.   
- sťažnosť opodstatnená 
- Na základe sťažnosti, vo veci stavu miestnej komunikácie, využívania pozemku MUDr. 
Hanulovej na otáčanie nákladných vozidiel pri vjazde do Agromontu spol. s r.o. Nitra 
a následného poškodzovania súkromného majetku, konalo sa na ÚHK rokovanie. Počas 
prerokovávania sťažnosti boli občianke vysvetlené možnosti mesta Nitry riešiť problém a na 
záver bolo dohodnuté, že konateľ spol. Agromont upozorní pracovníkov  vlastnej   dopravy,  
ako  i  dodávateľov  na    ohľaduplnosť   pri  zásobovaní, dobu zásobovania bude riešiť 
v priebehu dňa a predloží odd. DaCH MsÚ  projektovú dokumentáciu na spôsob  vjazdu 
vozidiel do areálu  Agromontu. Podľa vyjadrenia odd. DaCH MsÚ, spol. vykonala stavebné 
úpravy vjazdu bez povolenia, čím sa dopustila porušenia cestného zákona. Záležitosť nie je 
ukončená, v súčasnej dobe vo veci ďalej koná odd. výstavby a rozvoja MsÚ. 
5.  
 - sťažnosť opodstatnená 
- V sťažnosti bolo poukazované na problém zásobovania OD Kaufland a využívanie 
vonkajších priestorov na uskladnenie obalov.  Počas prerokovávania, ktoré sa konalo na 
ÚHK,  boli prítomným vysvetlené možnosti riešenia  problému a na záver rokovania prijaté 
opatrenia, ktoré sa týkali kontroly plnenia podmienok, stanovených v kolaudačnom 
rozhodnutí na spevnené   plochy OD Kaufland,  štátneho stavebného dohľadu realizácie 
protihlukovej  bariéry na strane obytného domu Novomeského 10 s využitím konštrukcie  
oporného múru, dosledovania  dohodnutého množstvového zberu na odvoz komunálneho 
odpadu a zabezpečenia odstránenia debničiek, prepraviek a iných obalov z vonkajších   
priestoroch OD. V zmysle jedného z opatrení, vykonali príslušníci MsP opakované kontroly, 
zamerané na dodržiavanie kolaudačného rozhodnutia  na spevnené plochy v časti, týkajúcej sa 
času zásobovania OD. Kontrolou opatrení bolo zistené, že protihluková bariéra nebola zatiaľ 
zrealizovaná, vo veci koná odd. stavebného poriadku, obaly boli z vonkajších priestorov 
odstránené a nádoba na komunálny odpad nebola preplnená. 
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6.  
 - sťažnosť neopodstatnená 
- Sťažnosť zameraná proti prevádzke Potravín  Mostná 24 vo veci  predaja alkoholických 
nápojov v nočných hodinách, ich konzumácii priamo pri prevádzke, na verejných 
priestranstvách,  pieskoviskách,  podchodoch  a  pod.,  znečisťovania  okolia  a požiadavky na  
skrátenie prevádzkového času a zákazu predaja alkoholických nápojov. Opodstatnenosť 
sťažnosti prevádzkou potravín nebola zistená. Na rokovaní, konanom na ÚHK, boli 
prítomným vysvetlené možnosti  riešenia problému Mostnej a okolitých ul.  a na záver bolo 
dohodnuté, že  poslanec MZ po doručení právnej analýzy, predloží do orgánov mesta návrh 
VZN o dodržiavaní verejného poriadku, súčasťou ktorého  bude zákaz konzumácie alkoholu 
v niektorých lokalitách mesta, medzi ktoré patrí aj Mostná ul. Predložený návrh VZN   nebol 
MZ schválený.  Kontrolná činnosť MsP je v tejto lokalite častá a bolo riešených množstvo 
priestupkov. V roku 2006 v najinkriminovanejších dňoch a nočných hodinách bola 
vykonávaná hliadková činnosť príslušníkmi MsP ako pešia hliadka, ktorá sústavne bez 
opustenia miesta vykonávala kontrolu len v tejto lokalite. V období letných prázdnin, kedy sa 
nepredávali alkoholické nápoje vo večierkach, vykonala MsP kontrolu, pričom nebol zistený 
takýto predaj ani v jednom prípade.  
7. Anonym   
- sťažnosť opodstatnená 

- Na základe sťažnosti vo veci hospodárenia v základnej škole v Nitrr a konania riaditeľa 
školy, bolo vykonané prešetrenie jednotlivých bodov sťažnosti za roky 2005 a 2006. Pri 
kontrole vykurovania tried a chodieb, stavu WC, používanie výťahov bolo zistené, že 
vykurovanie tried a chodieb je v  súlade s  predpismi.  Hygienické  zariadenia  v čase kontroly  
boli   funkčné,  čisté  a bez    závad. Výťah v   budove  školy  nebol  prevádzkovaný, žiadny   
predpis   na    jeho prevádzkovanie pre zamestnancov školy to neukladá. V zmysle správy 
o hospodárení, ZŠ neevidovala žiadne pohľadávky a ani záväzky. Preverením odmien 
zamestnancov ZŠ  bolo zistené, že boli vyplatené v súlade s § 20 zák.č. 553/2003 Z.z. 
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, avšak v niektorých prípadoch ich odôvodnenie vzhľadom na 
výšku, bolo nedostatočné. Kontrolou dokladov, týkajúcich sa zberu papiera neboli zistené 
nedostatky. Použitie prostriedkov písomne potvrdzovali predseda a pokladníčka Rady rodičov 
pri ZŠ. Bola preverená evidencia zberu papiera podľa tried. na škol. rok 2006/07, ktorá 
obsahuje mená žiakov a učiteľov a množstva papiera, odovzdaného do zberu. Na základe 
zmluvy o spolupráci s Nikosom, ZŠ zabezpečuje zber plastových fliaš za motivačný 
príspevok,  vedie osobitnú evidenciu o zbere plastových fliaš podľa tried, žiakov a množstva 
fliaš. Na interiérové vybavenie školy, neboli plánované  a ani čerpané žiadne finančné 
prostriedky. Preverením nebolo zistené nehospodárne nakladanie prostriedkov na nákup 
časopisov, využívanie knižnice a kopírovanie. Inventarizácia majetku bola vykonaná na 
základe príkazu primátora mesta, ktorú následne nariadil riaditeľ ZŠ a menoval 
inventarizačnú komisiu. Pri vyraďovaní majetku nebol  dodržaný § 8 ods. 1 zák.č. 431/2002 
Z.z. o účtovníctve. Poskytnuté príspevky rodičov žiakov ZŠ (po 30,- Sk) boli použité  na 
údržbu – maľovanie a zatemnenie tried na nákup materiálu na zatemnenie tried. V sťažnosti 
bolo tiež poukazované na problém  údržby – správcovstvo výpočtovej techniky synom 
riaditeľa školy. Podľa výkladu MPSVaR SR, uvedené nie je v rozpore so zák.č. 552/2003 Z.z. 
o výkone práce vo verejnom záujme zamestnancov. Nákup pracovných odevov bol v súlade 
s rozpočtom na rok 2005 a 2006. Pri kontrole vyúčtovania nákladov za  údržba objektu bolo 
zistené, že u niektorých faktúr nebola vykonaná predbežná finančná kontrola, čo bolo zistené 
aj u ďalších faktúr.    Kontrolou vyplatených odmien na základe dohôd o vykonaní práce bolo 
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zistené porušenie § 226 ods. 1 a 2 Zákonníka práce (dohody nad 300 h ročne a neurčenie 
rozsahu práce).  Pôsobenie  súkromnej umeleckej školy na vyučovacích hodinách  výtvarnej 
výchovy ZŠ – vykazovanie počtu žiakov – vykazovaný počet žiakov v ZŠ je v súlade so 
zahajovacím protokolom školy. Podľa  vyjadrenia  riaditeľa školy, výtvarnú  výchovu  na  
ročníkoch 1- 4 vyučoval  riaditeľ súkr. ZUŠ bez písomnej zmluvy  - ústna dohoda bez nároku 
na mzdu.  Pri  vyučovaní  sa  postupovalo  podľa  učebných  osnov  školy. Prítomnosť  
učiteliek ZŠ  na  vyučovacích  hodinách  v čase, keď vyučoval  riaditeľ ZUŠ, nebolo možné  
dokázať. Podľa vyjadrenia riaditeľa školy, nemal žiadnu  vedomosť o vykazovaní žiakov 
roč.1.- 4. riaditeľom ZUŠ. Počas preverovania sťažnosti riaditeľ školy ukončil spoluprácu  so 
ZUŠ. Nevhodné správanie a konanie riaditeľa školy voči zamestnancom nebolo šetrením 
zistené. Na odstránenie nedostatkov boli prijaté konkrétne opatrenia ved. odd. školstva 
a vzdelávania MsÚ a riaditeľom ZŠ a vyvodená osobná zodpovednosť v zmysle ZP. 
8.  
- sťažnosť opodstatnená 

- Na základe sťažnosti, v ktorej bolo poukazované na problém nezabezpečenia rekonštrukcie 
komunikácie pri záhradkárskej osade na ul. Nábrežie mládeže, konalo sa na ÚHK rokovanie. 
Na rokovaní bolo vysvetlené, že postup príslušných odd. MsÚ a VMČ bol štandardný a aká je 
možnosť riešenia problému. Investičné akcie, ktoré nie sú schválené v rozpočte mesta Nitry, 
nie je možné realizovať. Okrem toho, pozemok, kadiaľ vedie nespevnená prístupová 
komunikácia, nie je majetkom mesta. Na záver rokovania boli dohodnuté opatrenia - 
vysprávkovať – zasypať  a  zhutniť  stavebnou suťou  komunikáciu a požiadať o zistenie  
vlastníckych  vzťahov  k  pozemku  –  komunikácii  pri  záhradkárskej  osade na ul. Nábrežie 
mládeže v úseku kotolňa Službytu – most ponad potok  Selenec a pokiaľ je to možné aj o jeho 
o vysporiadanie. Opatrenia boli zabezpečené. 
9. Anonym  
- sťažnosť opodstatnená 
-Sťažnosť, zameraná proti bývalému poslancovi MZ vo veci prenájmu, užívania časti budovy  
TJ Slovan Nitra- Dražovce a rušenia verejného poriadku. Správu športových a rekreačných 
zariadení mesta Nitry (ďalej SŠaRZ) požiadal o prenájom syn poslanca MZ s podmienkou 
zohľadnenia investícií do rekonštrukcie objektu. Za podporu takémuto projektu bez vyčíslenia 
finančných prostriedkov na žiadosti sa podpísali funkcionári TJ Slovan Nitra  - Dražovce. 
Riaditeľ SŠaRZ požiadal o súhlas Komisiu pre financie, rozpočet a správu majetku MZ, ktorá 
uznesením odporučila uzatvoriť  zmluvu o nájme podľa predloženého návrhu. Návrh neriešil 
výšku nájmu ani podmienky nájmu, možnosť investovania, resp. platenia za energie. Pri 
preverovaní sťažnosti za prítomnosti riaditeľa SŠaRZ, žiadateľ predložil nájomnú zmluvu, 
podľa ktorej mohol užívať priestory (prevádzka Café – Bar) v nájme TJ Slovan Nitra - 
Dražovce a ďalšiu nájomnú zmluvu, podľa ktorej mal uhrádzať nájomné. Nájomná zmluva 
neriešila úhradu energií, neurčovala  dĺžku nájmu a  nedávala žiadnu právnu istotu pri 
investovaní do objektu. Kontrole bol predložený písomný súhlas obyvateľov Kultúrnej ul. 
s využívaním objektu na prevádzku. Na základe výsledku preverenia sťažnosti nebolo 
potrebné prijímať žiadne opatrenia, nakoľko v tom čase bol predmetom  rokovania MZ 
„Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve mesta Nitry – športové areály v správe 
SŠaRZ. Problém s nájmom bol vyriešený v súlade s uznesením č. 49/2007-MZ – uzatvorená 
nájomná zmluva na dobu neurčitú s platnosťou od 01.03.2007. MsP opakovanými kontrolami 
nezistila porušovanie verejného poriadku, príp. prevádzkových hodín v zariadení.  
10.  
- sťažnosť odstúpená na priame vybavenie 
- V zmysle § 9 zák.č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach, bola sťažnosť, zameraná na konanie ved. 
Útulku 2 na Krčméryho, odstúpená na priame vybavenie riaditeľke Správy zariadení 
sociálnych služieb v Nitre. 
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11. Anonym 
 - sťažnosť neopodstatnená 
- Sťažnosť vo veci vykonávania stavebných úprav v byte na Lúčnej 1. Odd. UaA MsÚ 
vykonalo ŠSD. Bolo zistené, že v byte boli vykonané udržiavacie práce, pri ktorých nie je 
potrebné ohlásenie príslušnému stavebnému úradu.  
12. Anonym  
 - sťažnosť odstúpená na priame vybavenie 
- Sťažnosť na zamestnancov predajne Nipek a.s. Nitra bola odstúpená spoločnosti na priame 
vybavenie (§ 9 zák.č. 152/1998 Z.z.).  
13. Anonym   
 - sťažnosť opodstatnená 
- Sťažnosť zameraná proti Fitness Centrum, Alexyho  v súvislosti s parkovaním návštevníkov 
zariadenia. Zmluva o nájme a dodatok  uzatvorené medzi mestom a  nájomcom,  sa týkajú iba 
nebytových priestorov v objekte MŠ a nie vyhradenia pozemku na parkovanie. Rozhodnutie, 
ktorým bolo majiteľovi zariadenia vydané kladné záväzné stanovisko k začatiu podnikateľskej 
činnosti, neobsahuje povinnosť zriadenia parkovacích miest. V odôvodnení rozhodnutia je 
však uvedené, že vykonávanie podnikateľskej činnosti je podmienené dodržiavaním 
všeobecne záväzných predpisov v oblasti hygieny, bezpečnosti, dopravy a všeobecne 
záväzných nariadení mesta Nitry. K problému sa vyjadril nájomca priestorov a prijal 
opatrenia – ústne upozornil návštevníkov fitnescentra o parkovaní v jeho blízkosti, výveskou 
ich upozornil, kde nemajú a kde môžu parkovať. 
14. Anonym 
 - sťažnosť opodstatnená 
- V sťažnosti bolo  poukazované na neporiadok v okolí domu, požiadavka o upozornenie 
občanov v súvislosti s nakladaním odpadu a na nedovolené parkovanie na trávniku 
Čajkovského 38 – 40. Pre domy č. 38 a 40 je k dispozícii dostatočný počet smetných nádob, 
ukladaním nadrozmerného odpad k nádobám, občania porušujú VZN č. 6/2001. Podľa MsP, 
zistenie priestupku je v tomto prípade  obtiažne. Nitrianske komunálne služby s.r.o. Nitra 
doručili do domácností minilexikón nakladania s odpadom, ktorý obsahuje výňatok zo VZN. 
Problém parkovania na verejnej zeleni (okrem iných priestupkov), riešili príslušníci MsP, 
celkom bolo riešených 16 takýchto priestupkov. 
15.  
 - sťažnosť neopodstatnená  
- Sťažnosť vo veci nezabezpečenia prísľubu o osadení parkovej lavičky a výsadbu kríkov 
v jesenných mesiacoch 2006 odd. životného prostredia MsÚ. Výsadba kríkov nebola zo 
strany odd. životného prostredia zrealizovaná podľa prísľubu, nakoľko od podania žiadosti 
o výsadbu sa občan nekontaktoval s poverenými pracovníkmi oddelenia a nebolo možné sa 
s ním skontaktovať. Po opakovanej žiadosti, bola výsadba zrealizovaná z pripravených 
sadeníc z jesene 2006 a následne osadená parková lavička.  
16. Anonym   
- sťažnosť odstúpená na priame vybavenie 
- Sťažnosť, v ktorej bolo poukazované na predaj napalovaných CD nosičov, bola odstúpená 
na priame vybavenie OO PZ v Nitre. 
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17. - sťažnosť opodstatnená 
- Sťažnosťou sa občianka domáhala riešenia dopravnej situácie na Hanulovej.  Na rokovaní je 
bol vysvetlený doterajší postup mesta v riešení dopravnej situácie na MK Hanulova a prijaté 
opatrenia - zabezpečiť finančné zdroje a realizovať chodníkový prejazd na Hanulovej 
v priestore pri križovatke Červeňova – Hanulova -problém bol riešený na zasadnutí VMČ č. 
3; inštalovať na Hanulovej ul. informatívne zariadenie pre meranie rýchlosti – opatrenia boli 
zabezpečené.                                         
18.  
 - sťažnosť opodstatnená 
- Sťažnosť vo veci postupu odd. správy majetku MsÚ – nezaslanie  odpovede na žiadosti. 
Sťažnosť bola opodstatnená v tom, že odd. písomne nereagovalo na prvú žiadosť občana 
o identifikáciu parciel v k.ú. Chrenová a Dolné Krškany a oneskorene odpovedalo na ďalšiu 
žiadosť, čo bolo odôvodnené vyhľadávaním podkladov a aj tým, že na základe zasadnutia 
ROEP Chrenová, ktorého sa zúčastnil, odd. jeho námietky zaslalo Správe katastra v Nitre, ako 
príslušnému správnemu orgánu. Ved. odd. bol upozornený na dodržiavanie Registratúrneho 
poriadku MsÚ.  
19.  
- sťažnosť neopodstatnená  
- Sťažnosťou občan namietal vydanie nesúhlasu  Mesta Nitry k predloženej zmene účelu 
využitia objektu Javorová 13. Na základe žiadosti občana, mesto v zmysle zákona o obecnom 
zriadení vydalo záväzné stanovisko k PD stavby „Objekt technickej vybavenosti sídla, 
súpisné číslo 641 – zmena účelu užívania na prevádzku bar a herňa v  k.ú. Chrenová, 
Javorová 13,  ktorým nesúhlasilo s predloženou zmenou účelu užívania stavby. Stanovisko je 
v zmysle schváleného ÚPMN a VZN č. 3/2003 v znení dodatku. Počas prerokovávania petície 
obyvateľov Javorovej, ktorou vyjadrili nesúhlas so zriadením kaviarne v priestoroch bývalej 
predajne potravín, občan predložil podpisy obyvateľov Javorovej ul., ktorými vyjadrili súhlas 
s prevádzkou baru v objekte. Pri vydávaní záväzného stanoviska mesta k zmene účelu 
užívania stavby nie sú občania účastníkmi konania, tzn, že na tieto podpisy sa neprihliadalo. 
20.  
 - sťažnosť neopodstatnená 
- Sťažnosťou sa občianka domáhala riešenia problému v súvislosti so stavbou na Rybárskej 3. 
Odb. stavebného poriadku MsÚ sa na základe sťažnosti jej otca  zaoberal žiadosťou o riešenie 
problému v súvislosti so stavbou Rybárska 3. V odpovedi skonštatoval, že podľa zisteného 
stavu a vyjadrenia spoluvlastníčky nehnuteľností, na predmetné nehnuteľnosti je vedená 
exekúcia na notárskom úrade  a konanie nie je ukončené. Stavebný úrad upozornil 
spoluvlastníčku nehnuteľností, že podľa § 86 ods. 1 stavebného zákona je vlastník stavby 
povinný  udržiavať stavbu v dobrom technickom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo 
požiarnych  hygienických závad. Po doručení sťažnosti HK požiadal vedúcu odb. stavebného 
poriadku MsÚ, pokiaľ je to možné, o ďalšie konanie vo veci chátrajúceho objektu. 
Sťažovateľka bola pozvaná na pracovné rokovanie, ktorého sa nezúčastnila. V odpovedi je 
bolo vysvetlené, že podľa § 18d) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, kontrolná činnosť hlavného kontrolóra sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o 
právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo 
fyzických osôb rozhoduje primátor mesta v správnom konaní. 
21. Anonym  
- sťažnosť neopodstatnená 
- Sťažnosť, zameraná  proti základnej škole v Nitre. Prešetrením bolo zistené, že na základe 
predbežných úväzkov na budúci školský rok, riaditeľstvo ZŠ neplánovalo prepúšťanie 
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zamestnancov, v pripravovaných úväzkoch riešili čo najvyššiu odbornosť vyučovania. 
Zástupkyňa ZŠ, ktorá bola na 4 mesiace poverená výkonom funkcie riaditeľky školy, nebola  
z funkcie zástupkyne odvolaná, preto nebol dôvod uskutočniť výberové konanie na jej 
obsadenie.  Pracovný pomer zástupcov riaditeľa a aj ostatných vedúcich pedagogických 
zamestnancov bol založený pracovnou zmluvou, preto nebol dôvod na odvolanie,  
vymenovanie  nového  riaditeľa. Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ bolo 
vyhlásené Mestom Nitra v zmysle § 4 ods. 1 zák.č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a § 5 zák.č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme. 
Výberové konanie sa uskutočnilo výberovou komisiou – radou školy v dvoch kolách, 
v druhom kole získala nadpolovičnú väčšinu hlasov súčasná riaditeľka ZŠ.  ZŠ nevykonávala 
v období poverenia zástupkyne výkonom funkcie riaditeľky rekonštrukciu objektu. Bolo 
vykonané výberové konanie na akciu – oprava chlapčenské WC – I. poschodie.  Podľa 
vyjadrenia riaditeľky ZŠ,  prostredníctvom predsedov tried ZRŠ boli oslovení rodičia, ktorí 
majú stavebné firmy alebo sú zamestnancami firiem v tejto oblasti, aby  v prípade záujmu 
prišli na obhliadku objektu a podali cenové ponuky. ZŠ postupovala v súlade Smernicou na 
zabezpečenie postupu pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou na dodanie tovaru, zákaziek 
na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služieb v podmienkach ZŠ. Ďalej 
bolo zistené, že zástupkyni školy boli  formou odmeny zohľadnené  vyučovacie hodiny, ktoré 
odučila nad úväzok počas poverenia riadením školy. V prípade prijatia pedagogického 
pracovníka počas trvania poverenia  by bola vyplatená finančná čiastka vyššia ako 
jednorazová odmena. Odmena bola vyplatená v súlade s § 20 zák.č. 553/2003 Z.z. 
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov.  Riaditeľstvo ZŠ disponuje nenárokovateľnými finančnými 
prostriedkami vo výške 7 % osobných príplatkov na každého zamestnanca mesačne, 
vyplácané zamestnancom vo forme osobných príplatkov alebo odmien. 
22. Anonym  
 - sťažnosť opodstatnená 
- V sťažnosti bolo poukazované  na záber verejnej zelene jedným z nájomcov bytov Benkova 
11 pre osobné účely – pestovanie zeleniny. Preverením bola potvrdená opodstatnenosť 
sťažnosti. V zadnej časti bytového domu pri objekte bolo  namiesto zelene vytvorené políčko 
so zeleninou, oddelené nízkou zábranou. Pri osobnom rozhovore s obyvateľkou domu, táto 
uviedla domnelého  pestovateľa zeleniny, ktorý na zvonenie pri dverách bytu nereagoval. 
Keďže v čase preverenia sťažnosti nebolo možné overiť si, či je označený občan 
pestovateľom zeleniny pri  dome,  ved. odd. majetku MsÚ  ho vyzval vysvetliť problém, príp. 
predložiť doklady, na základe ktorých užíva tento pozemok. Záležitosť nie je ukončená. 
23. Anonym  
 - sťažnosť opodstatnená 
- Sťažnosť vo veci výkupu železného šrotu na Dubíkovej. Keďže išlo o opakovanú sťažnosť, 
ÚHK požiadal odd. komunálnych činností a ŽP MsÚ o informáciu, či bolo v minulosti a príp. 
či je vydané záväzné stanovisko mesta k umiestneniu prevádzky a určený prevádzkový čas na 
prevádzku. Uvedené odd. nezabezpečovalo vydanie záväzného stanoviska mesta 
k umiestneniu prevádzky. Tvaromiestnym preverením odd.  spolu s odd. stavebného poriadku 
MsÚ, Obvodným úradom životného prostredia a MsP bolo zistené, že v tom čase prevádzka 
nebola otvorená, napriek tomu bude voči majiteľovi zahájené správne konanie a vo veci bude 
v zmysle stavebného zákona konať odd. stavebného poriadku. Podnikateľ nespĺňa podmienku 
podľa § 2 VZN č. 2/2001 v tom zmysle, že nové prevádzkárne musia byť v súlade s platným 
územným plánom sídelného útvaru a územno plánovacími podkladmi, stavebným zákonom, 
vykonávacími vyhláškami a STN. 
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24.   
- sťažnosť neopodstatnená 
- Sťažnosť vo veci nesprístupnenia územno-plánovacej informácie odd. urbanizmu 
a architektúry MsÚ. Uvedené odd. listom zaslalo spol. vyjadrenie k funkčnému využitiu 
pozemku par. č. 7805/50 k.ú. Nitra.  Odd. na žiadosť odpovedalo v súlade s Registratúrnym 
poriadkom MsÚ v Nitre a nie podľa zák.č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám, nakoľko  žiadosť  bola vyplnená  na tlačive MsÚ. V odpovedi bol postup odd.   
dostatočne vysvetlený. Okrem toho bolo v predchádzajúcom liste  oznámené, že zámer spol. 
bol zaslaný na posúdenie aj príslušnému výboru mestskej časti. 
25.  
- sťažnosť opodstatnená 
- Preverením sťažnosti, podanej v zastúpení iného občana, vo veci prístupu zamestnancov 
odd. UaA MsÚ pri vybavovaní funkčného využitia pozemku v časti mesta Párovské Háje, 
bolo zistené, že podľa ÚPMN, schváleného MZ v znení Zmien a doplnkov z roku 2004, VZN 
č. 3/2003, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPMN a dodatku č. 1, sa pozemok  par.č. 
3796/30 k.ú. Párovské Háje nachádza v lokalite  mimo zastavaného územia 
(poľnohospodárska pôda). Vlastník pozemku požiadal o zmenu funkčného využitia parcely na 
bývanie a zahrnúť ju do zastavaného územia. Požadovanú zmenu je možné vykonať iba na 
základe Zmien a doplnkov schváleného ÚPN mesta z roku 2003. V §-e 30 stavebného zákona 
je stanovené, v ktorých prípadoch je mesto  povinné aktualizovať schválenú 
územnoplánovaciu dokumentáciu. Odd. odôvodnilo nezabezpečenie zmien a doplnkov od 
roku 2004 tým, že doteraz nenastali prípady podľa §-u 30. Okrem toho uskutočnenie zmien 
a doplnkov je možné za predpokladu vyčlenenia finančných prostriedkov na tento účel 
v rozpočte mesta (v rokoch 2005 a 2006 na tento účel neboli schválené). Finančne výhodné a 
účelné je zabezpečovať zmeny a doplnky pri zhromaždení viacerých požiadaviek.  V zmysle 
uvedeného a na základe schváleného rozpočtu mesta na rok 2007, útvar hlavného architekta 
bude zabezpečovať zmeny  doplnky ÚPN mesta v tomto roku. Materiál s požiadavkami na 
zmeny a doplnky za obdobie 2004 – 2007 je v štádiu pripomienkovania príslušných VMČ. Po 
ich predložení bude spracovaný materiál predložený do orgánov mesta v II. polroku t.r. Po 
odsúhlasení rozsahu zmien a doplnkov v MZ, útvar hlavného architekta zabezpečí 
u vybraného spracovateľa dokumentáciu Zmien a doplnkov ÚPN mesta. Dokumentácia bude 
prerokovaná s verejnosťou, dohodnutá s dotknutými orgánmi štátnej správy a predložená na 
schválenie MZ. Sťažnosť bola  opodstatnená v tom, že nebola dodržaná 30-dňová lehota 
reagovať na žiadosti, čím došlo zo strany vtedy odd. urbanizmu a architektúry  k porušeniu čl. 
11 ods. 2) Registratúrneho poriadku MsÚ v Nitre, na čo bola upozornená pracovníčka, 
poverená výkonom funkcie hlavného architekta mesta.  
26.  
- sťažnosť neopodstatnená 

- Sťažnosť vo veci používania symbolov mesta Nitry konateľom spol. Nitra Invest s r.o.. 
Konateľ spol. Nitra Invest, s.r.o., Mostná 29, Nitra požiadal primátora mesta o súhlas na 
použitie heraldického erbu mesta Nitry a s používaním erbu na ďalšie propagačné účely 
(vizitky, pozvánky, označenie sídla, atď). Primátor mesta súhlasil s použitím erbu mesta Nitry 
na hlavičkovom papieri spoločnosti bezplatne a následne aj s použitím erbu v logu 
spoločnosti, tiež bezplatne. Súhlas nie je časovo obmedzený. Uvedené je v zmysle čl. II, ods. 
8 a 10 VZN č. 2/2003 o používaní mestských symbolov. 
27. a 28.  Obyvatelia Brigádnickej ul.   
 - sťažnosť neopodstatnená 
- Na základe sťažností obyvateľov Brigádnickej ul. v Nitre, v ktorých poukazovali na 
hlučnosť a prašnosť, spôsobovanú vykonávaním stolárskych prác občanom na Brigádnickej, 
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konalo sa na ÚHK  rokovanie. Počas prerokovávania sťažnosti boli vysvetlené kompetencie 
mesta v súvislosti s riešením problému, poskytnuté informácie o  výsledkoch preverovania 
námietok občanov a o možnosti riešiť problém v zmysle § 127 OZ.  Na záver rokovania bolo 
dohodnuté, že MsP vykoná 2 x mesačne kontroly zamerané na príp. obťažovanie susedov 
hlukom a prachom zo strany suseda a ďalšie kontroly vykoná podľa oznámenia občanov.  
Manželka občana prehlásila, že jej manžel nebude počas sobôt a nedieľ pri svojej činnosti 
v záhradnom  domčeku a  na pozemku  používať hlučné  náradia. Kontrolami, vykonanými na  
základe sťažností, sa nepotvrdila ich opodstatnenosť. Objektívnym dôkazom hladiny hluku by 
mohlo byť meranie hluku, s čím občania nesúhlasili. 
29. Anonym 
- sťažnosť neopodstatnená 
-  V sťažnosti bolo poukazované na rušenie nočného pokoja konaním diskoték v 
 prevádzkovej jednotke Bistro Harley na Novozámockej. Kontrolou dokladov bolo zistené, že 
prevádzka má určený prevádzkový čas do 22,00 h  a  v nedeľu je zatvorené. Mesto v dvoch 
prípadoch povolilo predĺženie záverečnej hodiny z dôvodu konania diskotéky a z dôvodu 
spoločenského posedenia.  Tvaromiestnou kontrolou nebolo zistené rušenie nočného pokoja, 
príp. nedodržania prevádzkového času v zariadení.  Kontrolujúcim bol umožnený vstup do 
prevádzky, kde bol prevádzkár upozornený na dôsledné dodržiavanie prevádzkového času.  
Tiež bol upozornený na postup pri povoľovaní predĺženia záverečnej hodiny. 
30.  
- sťažnosť neopodstatnená 
- Preverením sťažnosti, zameranej proti Službytu Nitra s.r.o. v súvislosti so zatienením okien 
na objekte J. Kráľa 122, bolo zistené, že výmena okien na hlavnej budove a prístavbe spol. 
Službyt bola vykonaná v roku 2006 ako udržiavacie práce bez ohlásenia, nakoľko stavebný 
zákon to nevyžaduje. Požiadavka občana na uvedenie do pôvodného stavu, bola zrealizovaná 
zatienením spodnej časti výplne okien na schodišti hlavnej budovy na všetkých poschodiach. 
V zmysle platného stavebného zákona a vyhlášok, stavebný úrad nepožaduje vykonať žiadne 
opatrenia v tejto veci. Opatrenia zo strany spol. boli vykonané v rámci zachovania dobrých 
susedských vzťahov. 
31.  
- sťažnosť neopodstatnená 
- Sťažnosťou sa občianka  domáhala riešenia problému s obyvateľmi DOS, ktorí nepatria do 
tohto zariadenia. Na riešenie  nevyhovujúcej bytovej situácie tejto rodiny rozhodol primátor 
mesta v zmysle §  13 ods. 5 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, o vyčlenení jednej 
bytovej jednotky v DOS Hollého  9  z  režimu  prideľovania  bytov  v domoch 
s opatrovateľskou službou podľa § 16 VZN č. 8/2004 o zásadách nakladania s bytmi vo 
vlastníctve mesta Nitry v znení neskorších predpisov. Bytová jednotka slúži na bývanie 
rodiny na dobu určitú. V prípade opakovaných opodstatnených sťažností bude zvažovať 
ďalšie ubytovanie tejto rodiny v objekte. Sťažovateľke bolo odporučené, pokiaľ  obyvatelia 
svojim chovaním porušujú Domový poriadok DOS, aby sa obrátila na vedúcu zariadenia, 
príp. riešiť problém telefonickým oznámením MsP. 
32.  
- sťažnosť neopodstatnená 
- Sťažnosť vo veci nepovoleného umiestnenia výroby spol. POLNIT s r.o. v priestoroch 
Rastislavovej.  Mesto Nitra vydalo pre spol. stavebné povolenie a na základe návrhu 
stavebníka na vydanie súhlasu na skúšobnú prevádzku a rozhodnutia o dočasnom užívaní 
stavby počas skúšobnej prevádzky stavby „Premiestnenie a intenzifikácia linky na 
spracovanie polystyrénu“ uzatvorený areál spoločnosti Tatras, s.r.o. Nitra – Mlynárce, bolo 
oznámené začatie konania o súhlase so skúšobnou prevádzkou a rozhodnutí o dočasnom 
užívaní stavby počas skúšobnej prevádzky s nariadením ústneho pojednávania, miestneho 
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zisťovania a prerokovania nepodstatných zmien stavby. Na základe predložených dokladov, 
stanovísk a posúdení, výsledkov konania a tvaromiestnej obhliadky stavebný úrad pokračuje 
v konaní v zmysle § 84 stavebného zákona. 
33. 
- sťažnosť neopodstatnená 
- Komisia pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejný poriadok MZ doručila 
ÚHK sťažnosť vo veci priestupku. Občan sa domáhal uloženia povinnosti majiteľovi 
pozemku v časti Zobor (susediacej s jeho pozemkom) opraviť plot po celej dĺžke, aby sa 
zabránilo pohybu psov po jeho pozemku. Po podrobnom preštudovaní predložených dokladov 
a možností riešiť problém, bolo občanovi oznámené, že mesto Nitra nie je oprávnené vo veci 
konať a bolo mu odporučené, pokiaľ jeho susedia nerešpektujú ustanovenia § 127  OZ, môže 
sa domáhať ochrany svojich práv a právom chránených záujmov  cestou súdu.  
34.  
- sťažnosť opodstatnená 
- Na základe sťažnosti na vykonávanie stavebných úprav v byte na 13. posch. Lúčna 1, Nitra, 
odd. stavebného poriadku zvolalo štátny stavebný dohľad u stavebníka, ktorý sa z dôvodu 
jeho neprítomnosti  neuskutočnil. Mestu Nitra neboli v zmysle stavebného zákona, ohlásené 
stavebné úpravy bytu. Bola vykonaná tvaromiestna obhliadka bytu sťažovateľa, pri ktorej 
bola zistená poškodená omietka a popraskané steny. Keďže sa v čase ŠSD v byte, kde sa mali 
vykonávať stavebné úpravy, nikto nenachádzal, odd. stavebného poriadku opakovane zvolalo 
ŠSD. 
35.  
- sťažnosť opodstatnená 
- Sťažnosť, zameraná proti ref. odd. stavebného poriadku MsÚ vo veci  nepovolených 
stavebných úprav v pivničných priestoroch jedným z vlastníkov bytov. Poverený ref. vykonal 
ŠSD na uvedenej adrese a listom zaslal zástupcovi SVB jeho výsledky. Vo veci ďalej nekonal 
a nezabezpečil písomnú odpoveď na ďalšie podanie občanov. Z akého dôvodu nekonal, 
porušil zákon o správnom konaní a Registratúrny poriadok MsÚ, v súčasnej dobe nie je 
možné zistiť, nakoľko už nie je zamestnancom Mesta Nitry. Na základe vyžiadania, odd. 
stavebného poriadku opakovane vykonalo  ŠSD a vo veci ďalej koná. Ved. odd. stavebného 
poriadku bola požiadaná,  aby dôrazne upozornila všetkých referentov odd. na dodržiavanie 
platných zákonných ustanovení a pri prijatí opatrení, využili všetky zákonné možnosti na ich 
zabezpečenie.  
36.  
- sťažnosť neopodstatnená 
- Sťažnosťou reagovala na odpoveď v mene primátora mesta v súvislosti s jej žiadosťou vo 
veci výstavby komunikácií pre Obytný súbor IBV Nad Klokočinou – ul. Mons. Vagnera a W. 
Kempelena.  Sťažnosť na postup zamestnancov mesta, obsahuje tie isté námietky 
a pripomienky, ktoré uviedla v predchádzajúcom podaní. Odpoveďou bolo dostatočne 
reagované  na všetky  požiadavky.  V zmysle úvodu sťažnosti požiadala o  doručenie MZ, 
toto bolo zabezpečené - podanie bolo dodatočne doručené poslancom MZ na zasadnutie MZ 
dňa 21.06.2007.  
37.  
- sťažnosť neopodstatnená 
- Sťažnosť vo veci neoprávneného osadenia dopravnej značky a požiadavka na zmenu 
organizácie dopravy na MK. Podľa vyjadrenia  príslušných zamestnancov Mesta Nitry,  
osadenie dopravnej značky na ul. Mons. Vagnera je v zmysle PD a odsúhlaseného 
dopravného značenia ODI PZ v Nitre. Tak, ako uviedol v liste prednosta MsÚ, v prípade, že 
predloží overený geometrický plán a odborne spôsobilý geodet vyznačí hranicu parcely 
priamo na mieste, dôjde k odstráneniu dopravnej značky.  Nie je  povinnosťou mesta 
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dokazovať tvrdenie sťažovateľky. V súčasnej dobe nie je dôvod akceptovať požiadavku na 
zmenu organizácie dopravy na  súkromnom pozemku. Predchádzajúce  podanie občianky  
vybavoval prednosta MsÚ,  nebolo zaevidované v evidencii sťažností v zmysle zák. č. 
152/1998 Z. z. o sťažnostiach, bolo vybavované v zmysle Registratúrneho poriadku MsÚ 
v Nitre.  
  38. 
- sťažnosť neopodstatnená 
- Sťažnosť na nekonanie vo veci rekonštrukcie MK Vinohradnícka. Sťažovateľke bolo 
v mene primátora mesta vysvetlené, že realizácia investičných akcií v meste Nitra, medzi 
ktoré patrí aj rekonštrukcia tejto MK, je možná iba v prípade zaradenia do rozpočtu mesta na 
príslušný rok, príp.  v rámci rozpočtových zmien v priebehu roka, ktoré schvaľujú poslanci 
mestského zastupiteľstva. Na rok 2007 takáto akcia nebola schválená, napriek tomu, že 
hlavný kontrolór vo svojom stanovisku k návrhu rozpočtu, upozornil (okrem iných) aj na 
požiadavku občanov na vybudovanie časti komunikácie Vinohradnícka, vyjadrenú v sťažnosti 
č. 28/2005-sť. Pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2006 vo svojom stanovisku tiež upozornil na  
požiadavku budovania tejto časti komunikácie. Z toho vyplýva, že informácie, ktoré jej  
poskytol hlavný kontrolór a ďalší zamestnanci mesta, boli v súlade so súčasnou situáciou 
a možnosťou problém riešiť. Pokiaľ príslušný VMČ zaradí do návrhu rozpočtu na rok 2008 
túto investičnú akciu, príp. navrhne zmenu – doplnenie akcie  v priebehu tohto roka, o návrhu 
rozhodnú poslanci MZ. Problém s kanalizáciou  na MK a poškodenia kanálu pri dome 
sťažovateľky, bol odstúpený ZsVS a.s., OZ Nitra. Podľa oznámenia, vykonali pracovníci 
ZsVS previerku na Vinohradníckej, pri ktorej zistili, že kanalizácia, patriaca do ich správy nie 
je prevalená. Občania si sami vysekali vedľa poklopu otvor do kanalizačnej šachty , aby im 
dažďová voda z cestného telesa nevytápala ich nehnuteľnosť. 
39.  
- sťažnosť opodstatnená 
- Na základe sťažnosti, v ktorej občan za obyvateľov ul. poukazoval na problémy 
znečisťovania životného prostredia umiestnením prevádzky Autocentrum AAA Auto na 
Pieskovej 9, Nitra, konalo sa na ÚHK rokovanie.  Zástupcom občanov boli vysvetlené 
možnosti riešenia problému a na záver prijaté opatrenia - zmena systému zásobovania 
prevádzky, prerokovanie námietok občanov so zástupcami spoločnosti a zamestnancami 
prevádzky, zabezpečenia spomaľovacích prahov na MK Piesková podľa dohody a so 
súhlasom občanov. Opatrenie, týkajúce sa stavu chodníka bolo zabezpečené tvaromiestnym 
preverením  a následne MsS v určenom termíne zrealizovali vysprávku chodníka Piesková 
pred  domom zástupcu sťažovateľov. Občanovi bolo vysvetlené, že prevádzky sú na území 
mesta  Nitry, týka sa to i prevádzky spol. Autocentrum AAA Auto, umiestňované v súlade 
s Územným plánom mesta Nitry, na základe stanovísk príslušných orgánov a výborov 
mestských častí.  

 
Útvar hlavného kontrolóra zaevidoval v I. polroku 2007 celkom 6 petícií. 

 
1. Obyvatelia domu Za Ferenitkou 1 a Mosná 1-9    
- petícia opodstatnená 
- Na základe petície obyvateľov domu Za Ferenitkou 1 a Mostná 1 – 9, v ktorej žiadali 
o premiestnenie stojiska na smetné nádoby, postavené vo vnútrobloku medzi trafostanicou 
a domom, konalo sa na ÚHK rokovanie. Po vysvetlení dôvodov vybudovania súčasného 
stojiska na smetné nádoby a vyjadrení všetkých účastníkov rokovania, bolo na záver 
dohodnuté, že problém bude riešený VMČ č. 2 a to  zabezpečením spracovania PD územia 
v širších súvislostiach. V rozpočte na rok 2007 sú vyčlenené finančné prostriedky na 
spracovanie PD obytného súboru Predmostie - dotvorenie revitalizácie vnútroblokov. 
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2. Obyvatelia Javorovej   
 - petícia opodstatnená 
- Petíciou obyvatelia Nitry, Javorová vyjadrili nesúhlas so zriadením kaviarne v priestoroch 
bývalej  predajne Potravín, Javorová 13. Na rokovaní boli vysvetlené možnosti riešenia 
problému a postup mesta v súvislosti so zmenou účelu užívania stavby v zmysle Územného 
plánu mesta Nitry. Na záver bolo dohodnuté, že odd. urbanizmu a architektúry MsÚ pri 
vydávaní záväzného stanoviska mesta k zmene účelu využitia objektu Javorová 13 v k.ú. 
Chrenová bude prihliadať na negatívne stanovisko VMČ č. 7 a petíciu obyvateľov Javorovej 
ul. v Nitre. Mesto Nitra vydalo záporné záväzné stanovisko k zmene účelu užívania stavby 
podľa predloženej žiadosti. 
3.   
- petícia opodstatnená 
- Petíciou sa obyvatelia ul. Moskovská, Tatarkova a Tolstého domáhali zrušenia prevádzky 
kaviarne a iného nebytového priestoru (stávková kancelária) AZ – Kontrakt na Moskovskej 
17. Počas prerokovávania petície boli zástupcom občanov vysvetlené možnosti mesta pri 
zrušení prevádzky. Ved. odb. stavebného poriadku ich informovala ďalšom postupe  
stavebného úradu vo veci priestupku voči majiteľovi firmy, o zastavení konania o dočasnom 
užívaní časti stavby, o jeho odvolaní a možnosti pokutovať užívateľa za užívanie časti stavby 
v rozpore s platným kolaudačným rozhodnutím. Mesto Nitra nemá oprávnenie fyzicky 
prevádzku kaviarne zastaviť. Kontroly prevádzkovania kaviarne môže vykonať MsP, z toho 
dôvodu bol  náčelník požiadaný o vykonanie opakovaných kontrol. 
4. Obyvatelia Chmeľovej doliny  
- petícia opodstatnená 
- Na základe petície obyvateľov Chmeľovej doliny, ktorou sa žiadali zabezpečenie povrchovej 
úpravy časti komunikácie – slepej ulice - odbočka vľavo pod Hroznovou ul. naproti otočke 
autobusov MHD a súčasne poukazovali na potrebu opravy prepadnutého odpadového kanála 
v blízkosti rod. domu č. 99, konalo sa na ÚHK  rokovanie. Počas prerokovávania petície  boli 
uvedené možnosti riešenia problému a postup pri zaradení investičných akcií (budovanie 
komunikácií) do rozpočtu mesta Nitry na príslušný rok. Bolo dohodnuté, že Zs.VS a.s. závod 
Nitra preverí a podľa možností i zabezpečí opravu kanalizačného poklopu na  „komunikácii“ 
pri dome (zabezpečené)  a následne MsS vykonali povrchovú úpravu „komunikácie“ – 
odbočky Chmeľová dolina asfaltovým výbrusom. 
5. SVB Mikovíniho 18 – 20   
- petícia opodstatnená 
- Petíciou sa obyvatelia  Mikovíniho 18 – 20  domáhali vybudovania parkovacích miest pri 
obytnom dome. Účastníci rokovania zástupcovi občanov vysvetlili postup pri zaraďovaní 
investičných akcií do rozpočtu mesta Nitry a tiež aké sú súčasné možnosti vyriešenia tohto 
problému občanov. Opatrenie, prijaté na záver  - zaslať VMČ č. 4 - Klokočina na 
prerokovanie petíciu obyvateľov Mikovíniho ul. - bolo v určenej lehote zabezpečené.  
6. Obyvatelia časti mesta Janíkovce    
- petícia neopodstatnená 
- Petíciou občan za  obyvateľov časti mesta Janíkovce žiadal vybudovanie elektrickej prípojky 
v úseku Mikov dvor (trafostanica), končiaci pri cintoríne v časti Janíkovce.  Mesto Nitra 
doteraz nebudovalo rozvody elektrickej energie a ani mu takáto povinnosť zo zákona 
nevyplýva. V schválenom rozpočte na rok 2007 nie sú vyčlenené finančné prostriedky na 
požadovanú investičnú akciu.  Podľa vyjadrenia zástupcov spol. Zs. energetika, v tomto 
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prípade ide o zmluvný vzťah medzi  občanmi, príp. podnikateľmi a spoločnosťou. Problém 
občanov je  zmluvne vyriešený a predložený návrh zmluvy  o  pripojení  na  sieť pre  zástupcu 
občanov.  Na záver rokovania prítomní účastníci vyjadrili podporu budovania  distribučnej 
sústavy, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie, čím by sa vyriešil problém obyvateľov 
časti mesta Janíkovce. 
 

Ku každej opodstatnenej sťažnosti boli prijaté konkrétne opatrenia, preto v rámci 
prerokovávania správy ÚHK nenavrhuje ďalšie opatrenia. Pri prešetrovaní sťažností a petícií 
aktívne spolupracovali jednotlivé odd. MsÚ,  poslanci, členovia jednotlivých komisií,  výbory 
mestských častí i MsP.  
 

Správu prerokovala MR v Nitre na svojom riadnom zasadnutí dňa 07.08.2007 
a odporučila MZ vziať správu o vybavovaní sťažností a petícií za I. polrok 2007  na vedomie.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Stanovy 
Občianskeho združenia NITRIA - Partnerstvo sociálnej inklúzie 

 
Článok 1 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

1. Názov: NITRIA - Partnerstvo sociálnej inklúzie (ďalej len Partnerstvo). 

Sídlo: Piaristická 2, 949 01 Nitra 

2. Územná pôsobnosť: okres Nitra 

3. Časová pôsobnosť: na dobu neurčitú.  

 
Článok 2 

ZÁKLADNÝ CIEĽ, POSLANIE A PÔSOBNOSŤ PARTNERSTVA 

1 Partnerstvo je otvoreným neziskovým združením fyzických a právnických osôb 
zriadeným s cieľom realizovať a podporovať projekty a programy sociálnej inklúzie, 
financované hlavne z Európskeho sociálneho fondu a z Fondu sociálneho rozvoja, 
podporovať rozvoj aktívnej politiky trhu práce a zlepšenie životných podmienok najmä 
skupín občanov dlhodobo vystavených sociálnemu vylúčeniu a znevýhodnených pri 
vstupe na trh práce.  

2 Partnerstvo sa zakladá v súlade s pravidlami Fondu sociálneho rozvoja. 

3 Do pôsobnosti Partnerstva patrí: 

a) vytváranie programu, stratégie a akčných plánov sociálnej inklúzie v rámci svojej 
územnej pôsobnosti, 

b)  podpora zamestnanosti, zamestnateľnosti a sociálnej inklúzie zameraných na sociálne 
znevýhodnené skupiny a jednotlivcov v rámci svojej územnej pôsobnosti, 
financovaných prostredníctvom Fondu sociálneho rozvoja alebo iných donorov, 
a predkladaných oprávnenými žiadateľmi v rámci územnej pôsobnosti partnerstva, 

c) realizácia projektov a programov sociálnej inklúzie financovaných v rámci 
Európskeho sociálneho fondu a Fondu sociálneho rozvoja, s celookresným, 
regionálnym, resp. nadregionálnym rozsahom.  

 
Článok 3 

SPÔSOB ČINNOSTI PARTNERSTVA  

1 Partnerstvo vykonáva činnosť prostredníctvom svojich orgánov. 

2 Partnerstvo v oprávnených prípadoch môže poveriť výkonom činnosti v jeho mene 
niektorého zo svojich členov.  Finančné prostriedky získané v rámci spoločných aktivít 
(projektov) môže poverená partnerská organizácia použiť iba v súlade so základným 
poslaním a predmetom činnosti Partnerstva a na krytie výdavkov súvisiacich so 
zabezpečovaním činnosti Partnerstva. 

3 Partnerstvo zostavuje výročnú správu o činnosti a výsledkoch spoločných aktivít 
realizovaných poverenými partnermi za uplynulý kalendárny rok, a to vždy do 31. marca 
nasledujúceho kalendárneho roka. Súčasťou výročnej správy je aj osobitný prehľad 



 
o hospodárení s finančnými prostriedkami združenými v rámci Partnerstva, resp. 
získanými z Fondu sociálneho rozvoja, prípadne od iných donorov. 

Článok 4 
MAJETKOVÉ POMERY PARTNERSTVA 

1 Majetok Partnerstva tvoria finančné a hmotné prostriedky získané z darov, grantov, 
príspevkovej činnosti, dotácií, ako aj príjmy z vlastnej činnosti. 

2 Členovia Partnerstva sa môžu dohodnúť na združení finančných prostriedkov, resp. iných 
zdrojov pre výkon jeho činnosti. Takéto združenie prostriedkov musí byť protokolárne 
zachytené, pričom v zápise musí byť uvedená výška vložených prostriedkov každého 
člena Partnerstva, účel ich použitia a spôsob využitia hmotného majetku z prostriedkov, 
ktoré môžu byť v rámci tohto výkonu vytvorené. Prehľad o hospodárení s takto 
združenými prostriedkami musí byť uvedený vo výročnej správe. 

3 Hospodárenie Partnerstva sa riadi platnými právnymi predpismi. 

 
Článok 5 

ZALOŽENIE PARTNERSTVA A VZNIK ČLENSTVA V PARTNERSTVE 

1 Členstvo v Partnerstve je dobrovoľné a otvorené pre fyzické a právnické osoby, ktoré 
svojím podpisom na Zmluve o partnerstve deklarujú súhlas so základným poslaním 
a predmetom činnosti Partnerstva a jeho stanovami. 

2 Členstvo zakladateľov v Partnerstve vzniká ich podpisom na zakladateľskej Zmluve o 
partnerstve. 

3 Ďalšie osoby sa môžu stať členmi Partnerstva na základe písomného dodatku k Zmluve  o 
partnerstve. Písomnú žiadosť o spísanie dodatku k Zmluve o partnerstve predkladá 
žiadateľ Rade Partnerstva. 

4 Členmi Partnerstva sú zástupcovia týchto sektorov: 

a) zástupcovia  inštitúcií verejnej správy: 

• zástupca územne príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 
• zástupca územne príslušnej regionálnej samosprávy – Nitrianskeho 

samosprávneho kraja 
• zástupca územne príslušného pracoviska Úradu splnomocnenkyne vlády 

pre rómske komunity 
• zástupcovia obecnej samosprávy 

b) zástupcovia podnikateľskej sféry 

c) zástupcovia občianskych organizácií a ďalších inštitúcií zriadených podľa osobitných 
zákonov a vykonávajúcich činnosť súvisiacu so sociálne exkludovanými osobami 
a skupinami obyvateľov 

d) zástupcovia občanov postihnutých, resp. ohrozených sociálnou exklúziou  

 

Článok 6 
ZÁNIK ČLENSTVA V PARTNERSTVE 

1 Členstvo v Partnerstve zaniká: 

a) vylúčením člena, 
b) vystúpením člena, 
c) zánikom člena bez právneho nástupcu. 



 
2 Člen môže byť z Partnerstva vylúčený, ak porušil ustanovenia Zmluvy o partnerstve 

alebo Stanovy Partnerstva. O vylúčení člena rozhodne Zhromaždenie členov Partnerstva 
na návrh Rady Partnerstva alebo na návrh 30 % všetkých členov Partnerstva. 
V rozhodnutí Zhromaždenia členov Partnerstva sa uvedie deň, ku ktorému je člen 
z Partnerstva vylúčený. 

3 Člen môže z Partnerstva vystúpiť na základe oznámenia o ukončení členstva. Členstvo 
partnera v Partnerstve zaniká dňom doručenia oznámenia o vystúpení predsedovi Rady 
Partnerstva.    

4 Členstvo zaniká aj vtedy, ak zánikom člena práva a povinnosti člena neprechádzajú na 
právneho nástupcu. 

 

Článok 7 
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV PARTNERSTVA 

1 Každý z členov Partnerstva je povinný najmä: 

a) všestranne sa usilovať o napĺňanie cieľov a poslania Partnerstva, 
b) dodržiavať ustanovenia Zmluvy o partnerstve a Stanov Partnerstva, 
c) podporovať činnosti Partnerstva v rámci vlastnej pôsobnosti. 

2 Každý z členov má právo najmä: 

a) byť informovaný o činnosti Partnerstva a o hospodárení v rámci spoločných aktivít 
Partnerstva, 

b) spolurozhodovať o záležitostiach Partnerstva a kontrolovať jeho činnosť  
prostredníctvom svojich zástupcov v orgánoch Partnerstva v súlade s týmito 
stanovami, 

c) podieľať sa na spoločných aktivitách a využívať prostriedky Partnerstva v rámci 
spoločných aktivít Partnerstva, vrátane zasadnutí Rady. 

 

Článok 8 
ORGÁNY PARTNERSTVA A ICH PÔSOBNOSŤ 

1 Orgánmi Partnerstva sú: 

a) Zhromaždenie členov partnerstva 
b) Rada Partnerstva 
c) Predseda Rady Partnerstva 
d) Podpredseda Rady Partnerstva 
e) Pracovné skupiny 
f) Kontrolór 

 
Článok 9 

ZHROMAŽDENIE ČLENOV PARTNERSTVA 

1 Zhromaždenie členov Partnerstva je najvyšším orgánom Partnerstva. Na jeho 
rokovaniach sa zúčastňujú všetci členovia Partnerstva, resp. menovaní zástupcovia 
členov, ktorí pristúpili k Zmluve o partnerstve.  

2 Do pôsobnosti Zhromaždenia členov partnerstva patrí najmä: 

a) rozhodovať o prijatí nových členov Partnerstva na návrh Rady Partnerstva, 
b) schvaľovať Zmluvu o partnerstve a meniť  ju formou dodatkov k Zmluve o 

partnerstve, 
c) schvaľovať a meniť Stanovy Partnerstva, 
d) rozhodnúť o zániku Partnerstva,  



 
e) voliť a odvolávať Radu Partnerstva a kontrolóra Partnerstva,  
f) schvaľovať program a akčný plán Partnerstva,  
g) rozhodovať o ďalších otázkach, ktoré si Zhromaždenie členov Partnerstva vymedzí do 

svojej pôsobnosti,  
h) delegovať Rade Partnerstva právomoc rozhodovať o veciach, v ktorých by 

rozhodnutie zhromaždenia bolo neefektívne najmä z dôvodov časových strát 
a nákladov. 

3 Zhromaždenie členov Partnerstva sa uskutočňuje najmenej dvakrát do roka. 
Zhromaždenie členov Partnerstva zvoláva predseda Rady Partnerstva. O zvolanie 
mimoriadneho Zhromaždenia členov Partnerstva môže požiadať ktorýkoľvek člen 
Partnerstva, ktorého písomne podporí aspoň tretina členov Partnerstva.  

4 Rokovanie Zhromaždenia členov Partnerstva vedie predseda Rady Partnerstva, resp. ním 
určený člen (zástupca člena) Partnerstva. Prvé zasadnutie Zhromaždenia členov 
Partnerstva vedie jeden zo zakladateľov partnerstva, ktorý  z neho vyhotoví zápisnicu 
a zabezpečí jej doručenie členom Partnerstva do desiatich dní od rokovania 
Zhromaždenia členov Partnerstva. Zápisnicu podpisuje predseda Rady a minimálne 2 
overovatelia - členovia  Partnerstva. 

5 Zápisnicu zo Zhromaždenia členov Partnerstva podpisujú členovia Rady Partnerstva 
a doručí sa každému členovi Partnerstva najneskôr do desiatich dní od rokovania 
Zhromaždenia členov Partnerstva. Zápisnica sa vyhotoví z každého Zhromaždenia členov 
Partnerstva.  

6 Na rozhodnutie Zhromaždenia členov Partnerstva sa vyžaduje konsenzus jeho členov. 
V prípade, že sa konsenzus nedá dosiahnuť, rozhoduje sa hlasovaním pri zásade rovnosti 
hlasu každého člena a za dodržania zásady, že každý člen má jeden hlas.  

7 Na platnosť rozhodnutia Zhromaždenia členov Partnerstva je potrebná v prípade 
hlasovania nadpolovičná väčšina hlasov hlasujúcich členov. 

8 Ďalšie podrobnosti stanoví rokovací poriadok Zhromaždenia členov Partnerstva.  
 

Článok 10 
 RADA PARTNERSTVA 

1 Rada Partnerstva je výkonným orgánom Partnerstva a vzniká konsenzom Zhromaždenia 
členov partnerstva alebo sa volí sa na Zhromaždení členov Partnerstva. Funkčné obdobie 
Rady Partnerstva je obdobie dva roky. 

2 Členom Rady Partnerstva môže byť iba člen Partnerstva alebo zástupca člena Partnerstva, 
ktorý je jeho nominovaným zástupcom a je bezúhonný, čo deklaruje čestným 
vyhlásením. 

3 V rade partnerstva sú zástupcovia strategických partnerov, t.j. UPSVAR, VÚC, Úrad 
splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity  a minimálne po jednom z ostatných 
sektorov, aby bola zachovaná vyváženosť jednotlivých zástupcov. Minimálne 9 členov 
a maximálne 15, zástupcovia všetkých sektorov podľa bodu 4. článku 5 týchto stanov, 
pričom maximálny počet zástupcov každého sektora je 5. Pre funkčnosť Rady nie je 
potrebná parita zástupcov sektorov. 

4 Návrhy na členov Rady Partnerstva eviduje  zakladajúci člen partnerstva a predkladá ich 
Zhromaždeniu členov Partnerstva, ktoré rozhodne o personálnom zložení Rady buď 
konsenzom alebo voľbou. Procedúry voľby stanoví predsedajúci Zhromaždenia členov 
Partnerstva. Procedúry voľby Rady Partnerstva na prvom Zhromaždení členov 
partnerstva stanovia zakladajúci členovia LPSI po dohode s ďalšími  členmi  

5 Členstvo v Rade Partnerstva nie je platenou funkciou. 



 
6 Do pôsobnosti Rady Partnerstva patrí najmä: 

 navrhovať prijatie nového člena do Partnerstva, 
 navrhovať vylúčenie člena z Partnerstva, 
 navrhovať program a akčný plán Partnerstva, 
 zabezpečovať činnosť Partnerstva ukladaním úloh lokálnemu konzultantovi FSR 

a delegovaným členom Partnerstva, 
 pripravovať spoločné aktivity a projekty a navrhovať zastupujúcich členov Partnerstva 

na realizáciu spoločných aktivít a projektov, 
 menovať hodnotiacu komisiu pre jednotlivé grantové kolá, ktorej poslaním bude 

hodnotiť a odporúčať na financovanie Fondu sociálneho rozvoja projekty zamerané na 
sociálnu inklúziu a zvýšenie zamestnanosti, predkladané v rámci svojej územnej 
pôsobnosti podľa pravidiel Fondu sociálneho rozvoja, 

 prerokúvať a navrhovať na schválenie vždy najneskôr do 31. marca výročnú správu 
o činnosti a hospodárení Partnerstva v spoločných aktivitách, 

 prijímať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov v činnosti Partnerstva 
a v hospodárení poverených partnerov, 

 informovať členov a iné oprávnené osoby o činnosti Partnerstva, 
 podieľať sa na tvorbe grantových schém a manuálov pre tvorbu projektov Fondu 

sociálneho rozvoja, 
 plniť ďalšie úlohy a rozhodovať o ďalších otázkach určených Zhromaždením členov 

Partnerstva, 
 prerokúvať pripomienky, návrhy a podnety členov Partnerstva, 
 monitorovať realizáciu projektov financovaných z Fondu sociálneho rozvoja 

v teritóriu svojej pôsobnosti, 
 koordinovať činnosť členov Partnerstva, 
 koordinovať aktivity Partnerstva s inými aktivitami v sociálnej oblasti realizovanými 

v jeho územnej pôsobnosti. 
7 Rada Partnerstva sa schádza pravidelne podľa potreby, minimálne 6-krát za rok. 

Zasadnutie Rady zvoláva a vedie jej predseda. Predseda zvolá Radu aj ak ho o to požiada 
minimálne 30% členov Rady. 

8 Rada Partnerstva rozhoduje na základe konsenzu jej členov. V prípade, že sa konsenzus 
nedá dosiahnuť a je potrebné rozhodnúť z dôvodov, ktoré Rada Partnerstva považuje za 
vážne, rozhoduje sa hlasovaním pri zásade rovnosti hlasu každého člena a za dodržania 
zásady, že každý člen má jeden hlas.  

9 Na platnosť rozhodnutia Rady Partnerstva je potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny 
členov zastupujúcich všetky sektory podľa bodu 4. článku 5 týchto stanov a v prípade 
hlasovania aj nadpolovičná väčšina hlasov hlasujúcich členov, pričom za prijatie 
rozhodnutia musí hlasovať aspoň jeden člen z každého sektoru podľa bodu 4. článku 5 
týchto stanov. 

10 Zo zasadnutí Rady Partnerstva vyhotovuje predsedom Rady určený člen zápisnicu, ktorú 
podpisuje Predseda Rady a 1 overovateľ, a ktorá sa im po podpise doručuje do desiatich 
dní. Zápisnice Rady sa uchovávajú v origináli a jednej kópii v kancelárii LPSI. 

11 Členstvo v Rade Partnerstva zaniká členovi Rady Partnerstva: 

 uplynutím funkčného obdobia Rady Partnerstva, 
 odstúpením, 
 odvolaním Zhromaždením členov Partnerstva, najmä ak sa člen Rady Partnerstva bez 

náležitého ospravedlnenia nezúčastní najmenej na troch po sebe idúcich riadne 
zvolaných zasadnutiach Rady Partnerstva, alebo bol právoplatne odsúdený, 



 
 smrťou. 

12 Ak niektorému z členov Rady Partnerstva zanikne členstvo v Rade Partnerstva v priebehu 
jej funkčného obdobia, Zhromaždenie členov Partnerstva obsadí uvoľnené miesto novým 
členom Rady Partnerstva. Nový člen Rady Partnerstva vykonáva svoju funkciu do konca 
funkčného obdobia Rady Partnerstva. 

13 Ďalšie podrobnosti stanoví rokovací poriadok Rady Partnerstva.   
 

Článok 11 
PREDSEDA RADY PARTNERSTVA 

1 Predseda Rady Partnerstva zodpovedá za koordináciu činností Rady vnútorne a voči 
Fondu sociálneho rozvoja. 

2 Predsedu Rady Partnerstva volí Rada na svojom prvom zasadnutí na svoje celé funkčné 
obdobie, teda na obdobie dva roky. V prípade, že predseda ukončí svoju činnosť 
z dôvodu odstúpenia, odvolania Radou Partnerstva alebo Zhromaždením členov 
Partnerstva, alebo z dôvodu smrti, Rada Partnerstva je bezodkladne povinná zvoliť 
nového predsedu. 

3 Predseda Rady Partnerstva je povinný: 

a) zvolávať Radu Partnerstva podľa stanov a viesť jej rokovania, 
b) zvolávať Zhromaždenie členov Partnerstva podľa stanov a viesť jeho rokovania, 
c) verifikovať pravosť kópií zápisníc zo zasadnutí Rady Partnerstva, 
d) reprezentovať Partnerstvo voči iným subjektom, 
e) spolupracovať s Fondom sociálneho rozvoja najmä formou pravidelnej výmeny 

informácií s jeho lokálnym konzultantom, 
f) aktuálne riešiť ďalšie otázky fungovania Partnerstva a jeho vzťahu s Fondom 

sociálneho rozvoja. 
4 Predseda Rady Partnerstva môže byť  štatutárom Partnerstva a potom  je oprávnený 

konať v mene Partnerstva ak bude zvolený radou partnerstva. 

 
Článok 12 

PODPREDSEDA RADY PARTNERSTVA 

1 Podpredseda Rady Partnerstva zastupuje predsedu Rady počas jeho neprítomnosti 
a spoluzodpovedá za koordináciu činností Rady vnútorne a voči Fondu sociálneho 
rozvoja. 

2 Podpredsedu Rady Partnerstva volí Rada na svojom prvom zasadnutí na svoje celé 
funkčné obdobie, teda na obdobie dav roky. V prípade, že podpredseda ukončí svoju 
činnosť z dôvodu odstúpenia, odvolania Radou Partnerstva alebo Zhromaždením členov 
Partnerstva, alebo z dôvodu smrti, Rada Partnerstva je bezodkladne povinná zvoliť 
nového podpredsedu. 

3 Podpredseda Rady Partnerstva je povinný: 

a) reprezentovať Partnerstvo voči iným subjektom, 
b) spolupracovať s Fondom sociálneho rozvoja najmä formou pravidelnej výmeny 

informácií s jeho lokálnym konzultantom, 
c) aktuálne riešiť ďalšie otázky fungovania Partnerstva a jeho vzťahu s Fondom 

sociálneho rozvoja, 
d) počas dlhodobej neprítomnosti predsedu zvolávať Radu Partnerstva podľa stanov, 

viesť jej rokovania, zvolávať Zhromaždenie členov Partnerstva podľa stanov, viesť 
jeho rokovania, verifikovať pravosť kópií zápisníc zo zasadnutí Rady Partnerstva. 

 



 
Článok 13 

PRACOVNÉ SKUPINY-VÝKONNÝ VÝBOR  

1 Zhromaždenie členov Partnerstva alebo Rada Partnerstva môžu podľa potreby vytvárať 
pracovné skupiny na prípravu a realizáciu aktivít Partnerstva. Členov pracovnej skupiny 
vymenúva príslušný orgán na návrh svojich členov.  

  
 

Článok 14 
KONTROLÓR 

1 Kontrolór je kontrolným orgánom Partnerstva. Dohliada na hospodárenie poverených 
partnerov pri realizácii spoločných aktivít a projektov v súlade s ustanoveniami 
všeobecne záväzných právnych predpisov a týchto stanov a aktívne spolupracuje 
s pracovníkmi a orgánmi Fondu sociálneho rozvoja pri monitorovacích a kontrolných 
aktivitách. 

2 Kontrolór je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa 
činnosti Partnerstva a kontrolovať vedenie účtovných záznamov, ktoré sa vzťahujú ku 
kontrolovanej činnosti.  

3 Kontrolóra konsenzom menuje resp. volí Zhromaždenie členov Partnerstva na návrh 
člena Partnerstva a zároveň mu ukladá plán úloh kontroly, ktorý je zápisnične zachytený. 

4 Kontrolór je povinný predkladať správy o plnení úloh Zhromaždeniu členov Partnerstva 
a priebežne upozorňovať Radu na zistené nedostatky a navrhovať Rade opatrenia 
smerujúce na ich odstránenie a kontrolovať ich plnenie. 

 

Článok 16 
ZÁNIK PARTNERSTVA 

 
1 Partnerstvo zaniká: 

a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením, resp. Partnerstvom,  
b) právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení. 

 
Článok 17 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1 Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej 
republiky. 

2 Zmeny stanov možno vykonať len na základe uznesenia Zhromaždenia členov 
partnerstva. 

3 Každý člen Partnerstva dostane jedno vyhotovenie stanov. 

 



rozpočet skutočnosť % plnenia 
rok 2007 I. polrok 2007

P r í j m y  za I. polrok  2007 v tis. Sk       v tis. Sk      67,64
1 269 885 858 928

110 Daň z príjmov fyzických osôb 504 067 252 264 50,05

121 Daň z nehnuteľností 165 000 92 081 55,81

130 Dane za tovary a služby 84 900 63 110 74,33

210 Príjmy z podnikania 54 169 42 244 77,99

221 Administratívne poplatky 20 840 5 844 28,04

222 Pokuty a penále 2 000 1 813 90,65

223 Poplatky a platby z nepriemyselného a 
náhodného predaja a služieb 2 165 1 566 72,33

229 Ďalšie administratívne a iné poplatky 
a platby 65 14 21,54

231 Príjem z predaja kapitálových aktív 6 000 19 422 323,7

233 Príjem z predaja pozemkov 700 2 294 327,71

242 Z vkladov 1 000 375 37,50

244 Z termínovaných vkladov 3 500 2 967 84,77

290 Iné nedaňové príjmy 1 800 8 853 491,83

310 Tuzemské bežné  granty a transfery 183 809 134 613 73,24

320 Tuzemské kapitálové  granty a transfery 68 085 69 065 101,44

341 Prostriedky z rozpočtu EÚ 0 1 942 0,00

450 Z ostatných finančných operácií 170 324 159 000 93,35

510 Tuzemské úvery 1 461 1 461 100,00



rozpočet skutočnosť % plnenia 
rok 2007 I. polrok 2007

Výdavky za I. polrok 2007 v tis. Sk v tis. Sk 42,69
1 268 447 541 542

1. Vnútorná správa 109 844 41 479 37,76

2. Mestský hasičský zbor 220 45 20,45

3. Referát matričného úradu 1 507 563 37,36

4. Oddelenie komunál.činn. a život.prostr. 196 880 78 212 39,72
 -  dotácia Mestským službám 51 000 25 818 50,62

5. Oddelenie  majetku 43 501 10 072 23,15
 -  dotácia SŠ a RZ 31 300 26 300 84,03

6. Útvar školského úradu 330 707 188 352 56,95

7. Odd.  kultúry a športu 35 855 11 531 32,16

8. Útvar sociálneho úradu 10 950 4 117 37,59
  - dotácia Správe zariad.soc.služieb 25 000 12 650 50,60

9. Útvar hlavného architekta 3 650 29 0,79

10. Projekty pre regionálny rozvoj 10 370 29 0,28

11. Oddel. cestov. ruchu  a propagácie-NISYS 7 670 1 474 19,22

12. Mestská polícia 40 489 14 275 35,26

13. Oddelenie  výstavby a rozvoja 300 043 88 351 29,45

14. Splátky úverov a úrokov 67 000 33 568 50,1

15. ČOV 2 461 4 677 190,04



Priority a ich pripravenosť  na 2. programovacie obdobie 2007 - 2013 Tab.č.2 

     

 Štrukturálne fondy - ERDF, ESF    
Por.č. Názov priority Rozpočet Pripravenosť priority Spolufin. 5% Poznámka 
    v mil. Sk   v mil. Sk  

1. Revitalizácia sídliska Párovce - pilotný projekt         250 chýba projektová dokumentácia so stavebným povolením      12,5           

2. 
Rekonštrukcia objektu Detskej nemocnice na 

Domov dôchodcov         150 chýba projektová dokumentácia so stavebným povolením        7,5       
3. ZŠ Tulipánová – škola tretieho tisícročia         250 chýba projektová dokumentácia so stavebným povolením      12,5  
4. Kompostáreň           70 chýba modifikovaná projektová dokumentácia,stav. pov.         3,5  
5. 

  
Vybudovanie mostných prepojení  

cez rieku Nitra 
         
        160 

doplnenie a aktualizácia PD 
          8,0   

6. 
Rekonštrukcia objektu na Sociálne integračné 

centrum             24 chýba projektová dokumentácia, stavebné povolenie 
              
        1,2  

7. 

Park Sihoť –rozšírenie parku, modernizácia 
a rekonštrukcia športovo – oddychových 

zariadení 
                
        220 chýba projektová dokumentácia so stavebným povolením        11,0     

8. Biotech - výstavba vedecko-technolog. parku         500 nová aktivita - chýbajú všetky podklady        25,0  
9. Modernizácia ZŠ Benkova, Topoľová, Fatranská            chýbajú  projektové dokumentácia, stavebné povolenie                

10. Obnova chráneného areálu Rolfesova baňa            80 chýba projektová dokumentácie so stavebným povolením           4,0     
11. Komplexný turistický informačný systém         100 nová aktivita - chýbajú všetky podklady           5,0  
12. Rekonštrukcia Župného námestia          pripravená projektová dokumentácia           0  

 



 
 
 
MESTSKÉ SLUŹBY NITRA 
 
 

 
Vyhodnotenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu za I.polrok 2007 

 
                                                            (v tis.Sk) 
 
 
Príjmy hlavnej činnosti 
           

Kód Názov Rozpočet 
r. 2007 

Skutočnosť 
I.polrok 2007 

   % 
plnenia 

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku    
212 Príjmy z vlastníctva   2 500          1 627    65,08 
212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov   2 500          1 627     65,08 
 - príjmy z prenájmu nebytových priestorov   1 000             725    72,50 
 - príjmy za prenájom hrobových miest   1 500             902    60,13 
223 Poplatky  platby z nepriemys. a náhod. predaja a služie      125             385   308,00 
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb      125             384   307,20 
223004 Za prebytočný hmotný majetok        -                 1        - 
243 Z účtov finančného hospodárenia (úroky)        25                 9     36,00 
292 Ostatné príjmy        50                 6     12,00 
292006 Z náhrad poistného plnenia        50                 6     12,00 
312 Transferu na rovnakej úrovni 51 000        25 818     50,62  
312007 Z rozpočtu obce 51 000        25 818     50,62 
 Príjmy rozpočtu 53 700        27 845     51,85 
453000 Zostatok prostr. z predchádzajúceho roka      -        15 473        - 
 PRÍJMY SPOLU  53 700        43 318     80,67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Komentár k príjmovej časti rozpočtu za I. polrok 2007 

  
Príjmy Mestských služieb Nitra za I. polrok 2007 v hlavnej činnosti boli splnené na 51,85 % 
ročného objemu. 
 
Komentár k príjmovým položkám hlavnej činnosti za I.polrok 2007 
 
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov: v tejto položke sú zúčtované príjmy za 
prenájom nebytových priestorov vo výške 725 tis.Sk, a z poplatkov za prenájom hrobových 
miest vo výške 902 tis.Sk. Plnenie rozpočtu za položku 212 dosiahlo výšku 65,08 % ročného 
objemu. 
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb: v tejto položke sú zúčtované príjmy 
z výberu poplatkov za WC vo výške 41 tis.Sk, príjmy z vyvážania smetí na cintorínoch 32 tis. 
Sk, príjmy  z podnikateľskej činnosti 307 tis.Sk a šrot 1 tis.Sk,  predaj materiálu 3 tis. Sk. 
223004  Za prebytočný hmotný majetok:1 tis. Sk (tento príjem nebol rozpočtovaný). 
Plnenie rozpočtu za položku 223 dosiahlo výšku 308,00 % z ročného objemu. 
243 Z účtov finančného hospodárenia: v tejto položke sú zúčtované prijaté úroky na 
bežnom účte, na účte fondu reprodukcie a na účte sociálneho fondu vo výške 9 tis.Sk. Plnenie 
rozpočtu za položku 243 dosiahlo výšku 36,00 % ročného objemu. 
292006 Z náhrad poistného plnenia: v tejto položke sú zúčtované náhrady škody vo výške 
6 tis.Sk. Plnenie rozpočtu za položku 292 dosiahlo výšku 12,00 %. 
312007 Z rozpočtu obce: v tejto položke je zúčtovaný príspevok na bežné výdavky vo výške  
25 818 tis.Sk, plnenie rozpočtu za položku 312 dosiahlo výšku 50,62 % ročného objemu. 
453000 Zostatky prostriedkov z predchádzajúceho roku: túto položku tvorí stav 
bankových účtov k 31.12. 2006, bežné účty v bankách vo výške 1 127 tis.Sk, bankový účet 
fondu reprodukcie 14 319 tis.Sk a pokladňa 27 tis.Sk. Zostatky  na bežnom účte spolu 
k 31.12. 2006 dosiahli výšku  
15 473 tis.Sk. 
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   Výdavky hlavnej činnosti 
 
 
           

Kód Názov                                     Rozpočet 
r. 2007 

Skutočnosť
I.polrok 

     % 
plnenia 

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania    16 684     7 583      45,45 
620 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP      5 831     2 614      44,83 
630 Tovary a služby     
631 Cestné náhrady           50          15      30,00 
631001 Tuzemské           40            5      12,50 
631002 Zahraničné           10          10    100,00 
632 Energie, voda a komunikácie      3 970        749      18,87 
632001 Energie      2 370        398      16,79 
632002 Vodné a stočné         950         131      13,79 
632003 Poštovné a telekomunikačné služby         650        220      33,85 
633 Materiál      5 000     2 202      44,04 
633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie        100          70      70,00 
633006  Všeobecný materiál     4 835     2 109      43,62 
633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učeb. a kompen. pomôcky          50          18      36,00 
633016 Reprezentačné          15            5      33,33 
634 Dopravné     6 700     3 012      44,96 
634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny     4 600     2 067      44,93 
634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené     1 088        807      74,17 
634003 Poistenie        900          35        3,89 
634004 Preprav. a prenájom dopravných prostriedkov        -             5        -  
634005 Karty, známky, poplatky           12            5      41,67 
634006 Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky        100          93      93,00 
635 Rutinná a štandardná údržba     1 400     1 118      79,86 
635001 Interiérové vybavenia          10            1      10,00 
635002 Výpočtovej techniky          50        100     200,00
635004 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariad.techniky,náradia        800        132      16,50 
635006 Budov, priestorov, objektov        540        885    163,89 
636 Nájomné za prenájom        350        138      39,43 
636001 Budov priestorov a objektov        300        119      39,67 
636002 Prev.stroj. prístroj.,zariadení, techniky a náradia          50          19      38,00 
637 Služby     6 155     2 509      40,76 
637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia          40          46     115,00
637004 Všeobecné služby      3 765     1 520      40,37 
637005 Špeciálne služby         800       428      53,50 
637006 Náhrady          10           5      50,00 
637012 Poplatky        150          37      24,67 
637014 Stravovanie        650        293      45,08 
637015 Poistné        150          50      33,33 
637016 Prídel do SF        200          71      35,50 
637023 Kolkové známky          10            3      30,00 
637027 Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce           80            6        7,50 
634030 Preddavky        -          10         - 
637035 Dane        300          40      13,33 
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640 Bežné transfery    
642 Bežné transfery jednotlivcom, neziskovým a práv. osobám        260          60     11,54 
 a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti    
642013 Na odchodné        200          47     23,50 
642015 Na nemocenské dávky          60          13     21.67 
700 Fond reprodukcie  (odpisy)     7 300     3 095     42,40 
     
 VÝDAVKY SPOLU    53 700   23 095     43,01 

 
 
Príjmy hlavnej činnosti za I.štvrťrok 2007    43 318 tis.Sk 
Výdavky z hlavnej činnosti za I.štvrťrok 2007  23 095 tis.Sk 
Rozdiel       20 223 tis.Sk  
z toho: 
príjmy z predchádzajúceho roku sú vo výške 15 473 tis. Sk. 
 
 
V zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy § 28, odsek 2) 
podnikateľská činnosť príspevkovej organizácie príjmy (výnosy) a výdavky (náklady) sa v tejto 
činnosti nerozpočtujú. 
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Komentár k výdavkovej časti plnenia rozpočtu za rok I. polrok 2007 
Výdavky Mestských služieb Nitra za I. polrok v hlavnej činnosti dosiahli výšku 43,01  % 
ročného objemu. 

   Komentár k jednotlivým výdavkovým položkám rozpočtu za I. polrok 2007: 
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania: zúčtovávajú sa tu 
výdavky na finančné plnenie fyzickým osobám v pracovnom pomere Mestských služieb 
Nitra v zmysle platných predpisov. Čerpanie z rozpočtu dosiahlo výšku 45,45 % ročného 
objemu.  
620 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní:: zúčtovávajú sa tu výdavky na 
poistné zamestnancov do Všeobecnej zdravotnej poisťovne a do ostatných zdravotných 
poisťovní a do Sociálnej poisťovne na: nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, 
úrazové poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Čerpanie z rozpočtu dosiahlo 44,83 % 
ročného objemu. 
631 Cestovné náhrady: zúčtovávajú sa tu výdavky na cestovné náhrady. Čerpanie 
z rozpočtu dosiahlo 30,00 % ročného objemu. 
632 Energie, voda a komunikácie: zúčtovávajú sa tu výdavky 632 001 na elektrickú 
energiu  298 tis.Sk, plyn 100 tis.Sk, 632 002 vodné 83 tis.Sk, stočné 48 tis.Sk, 632 003 
poštovné a telekomunikačné služby a to: telefón + internet 115 tis.Sk, mobily 95 tis.Sk, 
poštovné 10 tis.Sk. Čerpanie  rozpočtu v položke 632 dosiahlo výšku 18,87 % ročného 
objemu. 
633 Materiál: zúčtovávajú sa tu výdavky na 633 004  hasiace prístroje 40 tis.Sk, náradie 30 
tis.Sk, 633 006  všeobecný materiál a to: elektroinštalačný materiál 58 tis.Sk, 
vodoinštalačný materiál 45 tis.Sk, stavebný materiál 270 tis.Sk, posypová soľ 511 tis.Sk, 
drva 238 tis.Sk, obaľovka a asfaltové emulzie 780 tis.Sk, kancelársky materiál 43 tis.Sk, 
čistiace a hygienické potreby 100 tis.Sk, kartáče na zametanie 51 tis.Sk, plyn-kyslík 
13tis.Sk,  633 009 časopisy, noviny, zákony 18 tis.Sk, 633 016 reprezentačné 5 tis.Sk. 
Čerpanie z rozpočtu v položke 633 dosiahlo výšku  44,04 %  ročného objemu. 
634 Dopravné: zúčtovávajú sa tu výdavky 634 001 pohonné hmoty (nafta, benzín) oleje 
a mazadlá 2 067 tis.Sk,  634 002 náhradné diely + autosúčiastky (pneumatiky, batérie, duše, 
plášte, protektory) 618 tis.Sk, STK a emisné kontroly 24 tis.Sk, pneuslužby 74 tis.Sk, 
opravy a udržiavanie vozidiel 91 tis.Sk, 634 003 havarijné poistenie motorových vozidiel 
35 tis.Sk, 634 004 prenájom dopravných prostriedkov 5 tis. Sk, 634 005 parkovacie karty 
a dialničné známky 5 tis.Sk. 634 006 pracovná obuv, odev, pracovné pomôcky 93 tis.Sk. 
Čerpanie rozpočtu v položke 634 dosiahlo výšku 44,96 % ročného objemu.  
635 Rutinná a štandardná údržba: zúčtovávajú sa tu výdavky na 635 001 interiérové 
vybavenie 1 tis. Sk, 635 002 výpočtová technika 100 tis.Sk, 635 004 čerpadlá 
a elektromotory 35 tis.Sk, oprava kotlov 85 tis.Sk, pracovné náradie 12 tis.Sk, 635 006 
oprava a udržiavanie fontán 100 tis.Sk, oprava a udržiavanie ciest a chodníkov 757 tis.Sk. 
oprava a udržiavanie domov smútku 18 tis.Sk, a udržiavanie budov 10 tis.Sk, Čerpanie 
 rozpočtu  v položke 635 dosiahlo výšku 79,86  % ročného objemu. 
636 Nájomné za prenájom: zúčtovávajú sa tu výdavky na 636 001 prenájom pozemku 
(Tehelná 3) 119 tis.Sk, 636 002 prenájom prístroja na WC (dávkovač) 10 tis.Sk, prenájom 
plynových fliaš 9 tis. Sk.  Čerpanie rozpočtu v položke 636 dosiahlo výšku 39,43 % 
ročného objemu.  
637 Služby: zúčtovávajú sa tu výdavky na 637 001 kurzy a školenia 46 tis.Sk,  Sk, 637 004 
všeobecné služby a to: uloženie a likvidácia odpadu 1 040 tis.Sk,  odchyt túlavých zvierat 
147 tis.Sk, revízie a kontroly zariadení 67 tis.Sk, zhotovenie kľúčov, pečiatok, výroba 1 
tis.Sk, ošetrenie stromov 61 tis.Sk, čistenie ulíc 172 tis. Sk, prepravné 7 tis. Sk, slávnostné 
akcie 25 tis.Sk,  637 005 špeciálne služby a to: právne služby 39 tis.Sk, inžinierska činnosť 
389 tis.Sk, 637 006 náhrady za lekárske prehliadky 5 tis.Sk, 637 012  poplatky za likvidáciu 
odpadu 37 tis.Sk, 637 014 výdavky  na stravovanie pracovníkov MsS Nitra 293 tis.Sk, 637 
015 poistenie majetku 50 tis. Sk, 637 016 pridelenie finančných prostriedkov do sociálneho  
      5 



fondu 71 tis.Sk,  637 023 kolkové známky 3 tis. Sk, 637 027 odmeny na základe dohôd 
o vykonaní práce 6 tis.Sk,  637 035 dane 40 tis.Sk (daň z nehnuteľnosti). Čerpanie rozpočtu 
v položke 637 dosiahlo výšku 40,76 % ročného objemu. 642 013 zúčtovávajú sa tu výdavky 
na odchodné pri prvom skončení pracovného pomeru  
po nadobudnutí nároku dôchodku na starobný dôchodok podľa príslušných predpisov, 
vzhľadom na skutočnosť že zamestnanci ktorí mali nárok na odchod do dôchodku zostali 
v pracovnom pomere výška plnenia rozpočtu bola 47 tis. Sk,  
642 015  sú tu zúčtované výdavky na nemocenské dávky zamestnancov do 10 dní PN vo 

výške  
3 tis. Sk. Čerpanie za položku 642 dosiahlo výšku 11,54 % ročného objemu.  
700 Fond reprodukcie - stavebné úpravy DS Párovský cintorín a cesty na mestskom 
cintoríne 205 tis. Sk,  multicar s príslušenstvom 2 567 tis. Sk, kopírovací stroj 33 tis. Sk, 
drobný hmotný majetok 290 tis. Sk  čerpanie za položku 700 dosiahlo výšku 42,40 % 
ročného objemu. 
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Správa zariadení  sociálnych služieb, Baničova č. 12,  NITRA 
 
 
                            V Nitre, dňa        30.07.2007 
 
                            Číslo materiálu:   361/07 
 
Mestské zastupiteľstvo 
v  N i t r e 
 
 
K bodu: Návrh rozpočtového opatrenia v rozpočte na rok 2007 príspevkovej organizácie 
               Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre 
 
 
Predkladá:                                       Návrh na uznesenie: 
 
PhDr. Anna Kasanová, PhD.                                                    
riaditeľka         Na osobitnej strane 
príspevkovej organizácie 
Správa zariadení sociálnych služieb                
v Nitre 
                
 
Spracovala:  
 
PhDr. Anna Kasanová, PhD.                             
riaditeľka   
príspevkovej organizácie                                              
Správa zariadení sociálnych služieb  
v Nitre                                                    
 
 
Napísala: 
Mária Kováčiková 
referent pre hospodársku 
agendu 
 
 
Prizvať : 
PhDr. Anna Kasanová, PhD. 
riaditeľka  
príspevkovej organizácie  
Správa zariadení sociálnych služieb  
v Nitre                                                    

 
............................................... 

                                        podpis predkladateľa
    



Návrh na uznesenie 

Mestské zastupiteľstvo 
p r e r o k o v a l o 
návrh rozpočtového opatrenia v rozpočte na rok 2007 príspevkovej organizácie Správa 
zariadení sociálnych služieb v Nitre 
s c h v a ľ u j e  
Rozpočtové opatrenie v rozpočte na rok 2007 príspevkovej organizácie Správa zariadení 
sociálnych služieb v Nitre podľa predloženého návrhu 
 
       Položka                              Schválený                 Návrh                             Upravený 
      rozpočtu                               rozpočet                 na úpravu               rozpočet 
                                                                        v tis. Sk                             v tis. Sk                            v tis. Sk 
 
I.  Nedaňové príjmy celkom                                      + 1.536  
                                                         ____________________________________________ 
    223001 Za predaj výrobkov,  
                 tovarov a služieb 
              -  opatrovateľská služba         1.500                         +     500                         2.000 
              -  stravovanie                          7.670                         -   1.500                        6.170 
    202012 Z dobropisov                              0                         +     300                            300 
    312001 Zo ŠR – MPSVR                    150                        +      100                           250 
    312008 Z rozpočtu VÚC                  2.500                        +   2.096                        4.596 

    454 Prevod z rezervného fondu               0             +       40                              40 

 

II. Výdavky celkom.                                                 +   1.628                        
      v tom :                                      _____________________________________________ 
  
     Bežné výdavky                                                     +  1.128 

611  Mzdy platy, služ. príjmy                          15.264   +     836             16.100 
620   Poistné a príspevok 
         do poisťovní                                              5.335   +     292               5.627  

   

      Kapitálové výdavky                                                          +    500 

710 Obstarávanie kapitálových aktív                850    +    500                     1.350 

713004 Nákup prevádzkových strojov,    
             prístrojov a zariadení                     200     -     86                 114 
714001 Nákup osobných automobilov                 650              +       7                         657 
716       Prípravná a projektová dokumentácia        0               +   500       500  
(čerpanie fondu reprodukcie DM) 
717002 Rekonštrukcia a modernizácia         -                 +     79                  79 
 
 
 
 



Návrh rozpočtového opatrenia v  rozpočte na rok 2007 príspevkovej organizácie Správa 
zariadení sociálnych služieb v Nitre 
 
 
           Položka                         Schválený            Návrh                      Upravený 
          rozpočtu                         rozpočet            na úpravu          rozpočet 
                                                           v tis. Sk                     v tis. Sk                    v tis. Sk 
 
 
I.  Nedaňové príjmy celkom   39.890                       + 1.536            41.426 
     v tom :                                        ____________________________________________ 
    223 Poplatky a platby 
           z nepriemyselného a náhodného 
           predaja a služieb               10.219                         - 1.000                      9.219 
                                                          ––––––––––––––––-––––––––––––––––––––––––––– 
    223001 Za predaj výrobkov,  
                 tovarov a služieb 
              -  opatrovateľská služba         1.500                           +   500                    2.000 
              -  stravovanie                          7.670                          - 1.500                    6.170 
 
    292 Ostatné príjmy                            0                             +   300                        300 
                                                         ____________________________________________ 
    202012 Z dobropisov                           0                             +   300                        300 
     
    312 Transfery v rámci 
            verejnej správy                     27.000                          + 2.196                  29.196 
                                                         ____________________________________________ 
 
    312001 Zo ŠR – MPSVR                   150                           +    100                      250 
    312008 Z rozpočtu VÚC                 2.500                           + 2.096                   4.596 
    
 
    450 Finančné operácie                    2.017                         +      40                   2.057 
                          ____________________________________________ 
 

    454 Prevod z rezervného fondu               0               +     40                         40 

 

  Zdôvodnenie  

   223 001  Príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb  
- príjmy za poskytovanie sociálnych služieb v  ZOS do konca sledovaného obdobia 
očakávame vyššie oproti schválenému rozpočtu vzhľadom k tomu, že kapacita lôžok               
sa zvýšila z 35 na 37  a boli zvýšené platby klientom, ktorým je opatrovateľská služba 
poskytovaná viac ako 3 mesiace, 
-  príjmy za stravovanie  - denná kapacita  kuchyne je 500 obedov, vzhľadom k tomu,         
že v súčasnej dobe zabezpečujeme stravovanie cca pre 350 klientov denne, organizácia 
požiadala o súhlas k vykonávaniu podnikateľskej činnosti a  voľnú kapacitu stravovania     
chce ponúknuť fyzickým alebo právnickým osobám, 



- vzhľadom k tomu, že  príjmy z podnikateľskej činnosti sa nerozpočtujú, je  potrebné          
ich vyčleniť zo schváleného rozpočtu na rok 2007 a vykonať úpravu rozpočtu príjmov                
za stravovanie a tieto použiť na úhradu nákladov podnikateľskej činnosti. 
    292012 Ostatné príjmy – z dobropisov – zúčtovanie spotreby energií za rok 2006 
predstavuje úsporu vo výške 300 tis. Sk.   
    312 Transfery v rámci verejnej správy  
    312001 Príspevok zo štátneho rozpočtu  - aktivačný príspevok - organizácia uzatvorila 
dohodu s ÚPSVaR v  Nitre o vytvorení 50 pracovných miest  pre uchádzačov o zamestnanie 
aj na druhý polrok 2007, na  každé vytvorené a obsadené miesto je mesačný  príspevok         
vo výške 800,- Sk na nákup pracovných pomôcok a náradia, taktiež na úhradu miezd 
koordinátorov AP. 
   312008  Príspevok z rozpočtu VÚC  - organizácia na rok 2007 predložila NSK požiadavku  
na finančný príspevok vo výške 2.500 tis. Sk 
   V mesiaci  apríl 2007 organizácia uzatvorila s  NSK Zmluvu o  poskytnutí príspevku            
na úhradu miezd a odvodov do sociálnej poisťovne a  zdravotných poisťovní v celkovej výške  
4.596 tis. Sk, z toho pre Útulok 1.740 tis. Sk,  ZOS  2.625 tis. Sk a 231 tis. Sk pre DPOR. 
   450 Finančné operácie                         
   454 Prevod z rezervného fondu – prevod prostriedkov finančných darov určených             
na sociálne a kultúrne účely. Z týchto prostriedkov je hradené pohostenie počas vianočných 
sviatkov, veľkonočných sviatkov alebo usporiadanie tématického zájazdu pre klientov Útulku 
a DPOR.  
    
         Položka                                       Schválený                       Návrh                        Upravený 
         rozpočtu                                        rozpočet                   na úpravu               rozpočet 
                                                                                 v tis. Sk                         v tis. Sk                       v tis. Sk 
 
II. Výdavky celkom.                       38.954                +  1.628                    40.582 
      v tom :   
Bežné výdavky                                                     +  1.128 

611  Mzdy platy, služ. príjmy                     15.264                +     836             16.100 
620   Poistné a príspevok 
         do poisťovní                                         5.335     +     292               5.627  
    
    Zdôvodnenie  
 
    611  Mzdy platy, služobné  príjmy  - schválený limit mzdových prostriedkov je potrebné 
navýšiť vzhľadom k tomu, že organizácia : 
1)  rozšírila poskytovanie sociálnych služieb v oblasti opatrovania (Chránené bývanie, Denný 
stacionár pre seniorov, 24 hodinová pohotovostná služba pre klientov opatrovaných 
v domácnosti) – mzdové ohodnotenie pracovníkov vykonávajúcich tieto sociálne služby 
nebolo zahrnuté v  schválenom limite  položky mzdy, platy, služobné príjmy na rok 2007, 
nakoľko organizačný poriadok SZSS bol schválený na konci roku 2006,   
2) zamestnáva dvoch pracovníkov koordinujúcich 50 občanov, ktorí  vykonávajú aktivačné 
práce pre našu organizáciu (na mzdy a odvody do poisťovní prispieva ÚPSVaR ) -  mzdy 
týchto pracovníkov taktiež neboli zahrnuté do limitu mzdových prostriedkov v  rozpočte        
na rok 2007, 
3) schválený limit položky – mzdy, platy, služobné príjmy  je potrebné zvýšiť i z dôvodu 
zvýšenia minimálnej mzdy  vyplývajúceho z  nariadenia Vlády SR od 01.09.2007. Vzhľadom 
k tomu, že mnohé opatrovateľky sú ohodnotené na úrovni minimálnej mzdy, organizácia 
pristúpi  k zvýšeniu odmeny za vykonanú prácu.  



Na zvýšenie limitu mzdových prostriedkov organizácia nepožaduje príspevok z  rozpočtu 
obce. Na pokrytie navýšených výdavkov na mzdy a odvody do poisťovní  budú použité 
finančné prostriedky z  dosiahnutých vyšších príjmov za opatrovateľskú  službu a  príspevku     
z  rozpočtu VÚC. 
  
 620   Poistné a príspevok do poisťovní  - zvýšenie položky predstavuje odvody                  
za zamestnancov organizácie vo výške 34,92 %  z  navýšených mzdových prostriedkov. 
  
  Kapitálové výdavky                                                             +  500 
 
710 Obstarávanie kapitálových aktív                850       +  500                      1.350 

713004 Nákup prevádzkových strojov,    
             prístrojov a zariadení                     200        -    86                  114 
714001 Nákup osobných automobilov                 650                 +      7                        657 
716       Prípravná a projektová dokumentácia        0                  +  500        500  
             (čerpanie fondu reprodukcie DM) 
717002 Rekonštrukcia a modernizácia         -                     +   79                   79 
  

    Zdôvodnenie  

    713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení – položku je potrebné 
upraviť z dôvodu jej nečerpania a nevyčerpané prostriedky presunúť do položky -  nákup 
motorových vozidiel čiastku 7 tis. Sk na výbavu motorového vozidla a 79 tis. Sk presunúť    
do položky rekonštrukcia a modernizácia, nakoľko boli vykonané stavebné úpravy 
v budove Baničova č.12 – skladové priestory a šatňa pre pracovníkov kuchyne. 
     716 Prípravná a projektová dokumentácia   – budova Útulku na Štúrovej ul.č.55           
je v  nevyhovujúcom technickom a prevádzkovom stave (unimobunky majú 35 rokov)             
a podľa vyjadrenia statika táto budova mala slúžiť ako dočasná stavba. Je neefektívne            
do nej ďalej investovať  (zatekanie strechy, prepadnuté podlahy, úniky tepla...)  
Na výstavbu nového Útulku  pre bezdomovcov, na mieste existujúceho objektu na parcele       
č. 7818/2 k.ú. Nitra,  navrhujeme čerpať prostriedky z fondov EÚ. K čerpaniu finančných 
prostriedkov je potrebné mať vypracovanú projektovú dokumentáciu a stavebné povolenie. 
Na základe uvedeného organizácia sa bude spolupodielať na financovaní vypracovania 
projektovej dokumentácie výstavby dvojposchodovej budovy útulku. Tieto finančné 
prostriedky budú čerpané z  Fondu reprodukcie dlhodobého hmotného majetku organizácie.    
Položka je po schválení projektu akceptovaná ako oprávnený výdavok čerpaných finančných 
prostriedkov ESF. 
Útvar hlavného architekta sa k zámeru výstavby novej dvojpodlažnej budovy na mieste 
existujúceho objektu útulku vyjadril tak, že v danej lokalite z hľadiska funkčného využitia 
prevádzky je realizácia stavby  prípustná.    
    

       Stanovisko Komisie pre financovanie a rozpočet pri MZ  

       Komisia pre financovanie a  rozpočet na zasadnutí konanom dňa 02.08.2007 prerokovala 
„Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte na rok 2007 príspevkovej organizácie Správa 
zariadení sociálnych služieb v  Nitre“ a  odporúča MZ schváliť Rozpočtové opatrenia 
v rozpočte na rok 2007 príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre, 
podľa predloženého návrhu. 



M E S T S K Ý     Ú R A D    V    N I T R E 
 
 
 
 
        V Nitre dňa 7.8.2007 
 
       Číslo materiálu:  363/07 
 
 
Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre 
 
 
k bodu:  Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta 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  na rok 2007  
 
Spracovala:    schvaľuje 
Ing.Darina Keselyová     
vedúca ekonomického odd.  Rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta  

na rok 2007    
        
     podľa predloženého návrhu 
 
 
 
 
Napísala: 
Iveta Adamčíková 
referent EO 
 
 
 
Prizvať: 
- 
 
 
 
 
 
 
      ...................................................................  
       podpis predkladateľa 



 
Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta na rok 2007 
 
 
 
Príjmy  (v tis. Sk ) 
     Schválený  Návrh    Upravený 
     rozpočet  na úpravu  rozpočet 
 
 
211004  Iné príjmy z podnikania      2000  +   1025     3025 
   (odvod zo zisku Službyt s.r.o.) 
Finančné prostriedky vo výške 1025 tis. Mesto obdržalo od Službytu  Nitra s.r.o. ako podiel 
zo zisku za rok 2006. 
 
233   Príjem z predaja pozemkov      700   +  2100  2800 
Finančné prostriedky navrhujeme zaradiť do rozpočtu na základe  schválených uznesení MZ 
o predaji pozemkov. 
 
 
 
Výdavky  (v tis. Sk )      
     Schválený  Návrh    Upravený 
     rozpočet  na úpravu  rozpočet 
  
Vnútorná správa 
 
610      Mzdy, platy ...    48284  -      737  47547 
620     Odvody     17490  -         6  17484 
637014  Stravovanie zamestn.    1600  -       18    1582  
637016  Prídel do soc. fondu       720  -         4      716 
642012   Odstupné         0  +    723      723 
Zdôvodnenie: 
Rozpočtový presun navrhujeme z dôvodu vyplatenia odstupného zamestnancom v zmysle   
novej organizačnej štruktúry a z dôvodu presunu pracovníkov CVČ Na Hôrke do Domina 
(valorizácia miezd k 1.7.)    
 
635006  Údržba budovy MsÚ    1900  +   1000   2900 
Zdôvodnenie: 
Finančné prostriedky navrhujeme použiť na úpravu zasadačky  č. 209 a opravu sociálnych 
zariadení na 2. poschodí. 
 
 
Útvar školského úradu 
 
641006  Transfer CVČ Domino  6326  +       42  6368 
Zdôvodnenie: 
Finančné prostriedky navrhujeme presunúť z kapitoly „Vnútorná správa“ a budú v CVČ 
Domino použité na valorizáciu miezd pre pracovníkov, ktorí boli presunutí  z CVČ Na Hôrke  
a na výdavky spojené s ich stravovaním a odvodom do sociálneho fondu.  



641006  Transfer Správe materských škôl     97610  -    300   97310 
642007  Transfer Rímskokatolícka 
    cirkev Biskupstvo Nitra               0  +   300      300 
Zdôvodnenie: 
Do 1.7.2007 zriaďovateľom Zariadenia školského stravovania pri ZŠ sv. Marka, Petzvalova 1, 
Nitra bolo Mesto Nitra. Správa materských škôl finančne zabezpečovala  z prideleného 
rozpočtu prevádzku tohto zariadenia. Od 1.7.2007 rozhodnutím MŠ SR č. CD-2006-
18606/42765-1:098 sa uskutočnila zmena v sieti škôl a školských zariadení SR, ktorá  
spočívala v zmene zriaďovateľa tohto zariadenia z právnickej osoby Mesta Nitra, Štefánikova  
tr. 60, Nitra, na zriaďovateľa Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, Hradné námestie 7. 
Vzhľadom na danú skutočnosť finančné prostriedky z rozpočtu Správy materských škôl na  
prevádzkovanie menovaného zariadenia je potrebné previesť na účet nového zriaďovateľa. 
        
Projekty pre regionálny rozvoj 
 
717001  Spolufinancovanie     10370  - 8600     1770 

   projektov   
 
Oddelenie výstavby a rozvoja 
 
716    Prípravná a projektová    7706  + 8600   16306 
   dokumentácia 
   PPD Revitalizácia sídliska Párovce 
   PPD Rekonštrukcia Detskej nemocnice  
   na Domov dôchodcov 
   PPD ZŠ Tulipánova – škola 3. tisícročia 
   (pre stavebné povolenie ) 
   PPD Integračné centrum Nedbalova ul. 
Zdôvodnenie: 
Mesto Nitra sa pripravuje na 2. programovacie obdobie v rokoch  2007 -  2013. K tomu, aby 
mohlo predložiť k jednotlivým výzvam svoje žiadosti na získanie finančných  prostriedkov 
EÚ, musí mať  pripravené projektové dokumentácie s platným stavebným povolením 
a vysporiadanými vlastníckymi vzťahmi. Vo väzbe  na pripravovaný PHSR mesta Nitra 
a navrhované priority je potrebné mať pripravenú  požadovanú dokumentáciu. Preto 
odporúčame na zabezpečenie potrebných dokumentácií presunúť finančné prostriedky na 
oddelenie výstavby a rozvoja. V súčasnom období nemá mesto schválené také projekty, ktoré 
by vyžadovali doteraz schválený rozpočet na ich spolufinancovanie z Projektov regionálneho 
rozvoja. 
 
635006  Rutinná a štandardná        275  -     100       175 

   údržba  
Finančné prostriedky navrhujeme presunúť na Oddelenie komunálnych činností a ŽP na 
údržbu verejnej zelene. 
713005  Centrála CSS – integrovaný   9600  -     850     8750 
   systém riadenia dopravy 
   I. etapa 
716   Prípravná a projekt. dokument.  1200  +    850     2050  
   PD pre centrálu CSS – integrovaný 

  systém riadenia dopravy 
 



Zdôvodnenie 
V rozpočte pre rok 2007 bola schválená položka na realizáciu centrály cestnej  svetelnej 
signalizácie pre integrovaný systém riadenia cestnej dopravy v meste. Pre samotnú realizáciu 
a samotné verejné obstaranie bolo potrebné spracovať projektovú  dokumentáciu pre 
realizáciu. Rozpočtovým opatrením navrhujeme presunúť finančné prostriedky  na 
spracovanie PD na položku 716. 
 
 
Oddelenie komunálnych činností a ŽP 
 
635006  kosenie ruderálnych porastov 200  +    100    300 
Zdôvodnenie: 
Finančné prostriedky navrhujeme presunúť  z oddelenie výstavby a rozvoja a budú použité na 
úpravu plôch, ktoré neboli zaradené do plánu kosenia v MČ Diely.     
 
 
Oddelenie majetku 
 
712   Nákup budov          19000  + 1678   20678 
   Štefánikova 34, 36 
Zdôvodnenie: 
Súdnym rozsudkom bolo zrušené podielové spoluvlastníctvo k nehnuteľnostiam Štefánikova 
34, 36. Mesto Nitra sa stalo výlučným vlastníkov týchto nehnuteľností. Zároveň súd prikázal 
mestu  vyplatiť bývalých spoluvlastníkov. Z uvedeného dôvodu predkladáme návrh na 
rozpočtové opatrenie. 
 
 
Príjmy spolu:   + 3 125 tis. 
 
Výdavky spolu:   + 2 678 tis. 
 
 
Stanovisko Komisie pre financovanie a rozpočet pri MZ 
 
Komisia pre financovanie a rozpočet na svojom zasadnutí dňa 2.8.2007 prerokovala „Návrh 
na rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta  na rok 2007“ a odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre schváliť Rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta na rok 2007 podľa predloženého 
návrhu.  
 
 
Stanovisko Mestskej rady v Nitre 
 
Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí dňa 7.8.2007 prerokovala „Návrh na rozpočtové 
opatrenia v rozpočte mesta na rok 2007 a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť 
Rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta na rok 2007 podľa predloženého návrhu.,   



                                                                                                                       Príloha č.4 

 
Príjmy a výdavky k 30.06.2007 v tis. Sk. 

 
 
 
  
Počiatočný stav k l.l.2007 .................................................................                 7 562 

 

 

 
P r í j m y            

l. Bankové úroky                                                                                                      118 

    S p o l u            ..................................................................................                  118 

 

 

 

 

V ý d a v k y  

1. Rekonštrukcia elektroinštalácie VZ Dražovce – uzn. MZ 267/06                        534   

2. Poplatky a daň z úrokov                                                                                          23 

3. Vykrytie straty z podnikateľskej činnosti                                                               24 

    S p o l u  .......................................................................................                        581 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stav na účte k 30.06.2007 ..................................................................                7 090 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                            Príloha č. 5 

 

 
Príjmy a výdavky k 30.06.2007 v tis. Sk. 

 
 
 

                                                                                           

Počiatočný stav k l.l.2007  ...........................................................................      14 445  
 
 
 
P r í j m y 
l. Bankové úroky                                                                                                        243 

2. Prevod z rozpočtu mesta v zmysle Rozpočtových pravidiel                            13 842  

3. Parkovné                                                                                                             1 538                               

    S p o l u      .................................................................................................     15 623 
 

 

 

 

 

 

V ý d a v k y  
l. Poplatky banke a daň z úrokov                                                                                47 

   S p o l u     ...................................................................................................            47 

 
 

 

 

 

 

Stav na účte k 30.06.2007 .............................................................................      30 031  
 
 



 

                                                                                                                                         

                                                                                                                   Príloha č. 7 

 

 

 
Príjmy a výdavky k 31.03.2007 v tis. Sk. 

 
 

 

Počiatočný stav k l.l.2007   ......................................................................           24 261 

 
 
 
P r í j m y  
 
1. Bankové úroky                                                                                                      427 
 
2.  Nájomné za skládku Katruša                                                                                591 
 
    S p o l u     .............................................................................................            1 018    

 

 

V ý d a v k y 
 

1. Daň z úrokov a poplatky banke                                                                              83   
S p o l u     ..............................................................................................                    83 

 

 

 

 

Stav na účte k 30.06.2007   .......................................................................        25 196 

 

 

 

 



 

 

 
                                                                                                                          Príloha č. 3 

 

 
Príjmy a výdavky k 30.06.2007 v tis. Sk. 

 
 
Počiatočný stav k l.l.2007    ........................................................................    5 409 
 
 

 

P r í j m y  

l. Príjem za predané byty                                                                                    8 165 

2. Bankové úroky                                                                                                   111    

3. Refundácia splátky úveru ŠFRB z nájomných bytov                                     4 592   

S p o l u   ....................................................................................................      12 868                                   

 

 

V ý d a v k y  

1. Daň z úrokov,poplatky banke, poštovné                                                              24 

2. Vratky preplatkov za byty, vratky zábezpeky neplatičom                                   62 

3. Splátka úveru a úrokov z úveru ŠFRB                                                            4 274 

    S p o l u   ..................................................................................................      4 360 

 
 

 

 

 

 

Stav na účte k 30.06.2007 ...........................................................................     13 917 
 
 
 
 

 



                                                                                                        Príloha č.8  

                                                                                                                                                                         

                                                              
                               Príjmy a výdavky k 30.06.2007 v tis. Sk. 
 
 
 
Počiatočný stav na účte k l.l.2007                                                                             15 
 
 
P r í j m y 
l.  Dar  - primátor mesta Nitry Jozef Dvonč                                                                 20  
2. Dar  - Juliana Ptáčková                                                                                               9 
3. Dar  - BIATEC                                                                                                         20 
4. Dar  - FAIR PLAY  PLUS s.r.o. Dunajská Streda                                                     6 
5. Dar  - Slot Slovakia a.s. Bratislava                                                                             5 
6. Dar  - TOP DARTS s.r.o.                                                                                           2 
7. Dar  - DIVUS GAME s.r.o.                                                                                        6 
8. Dar -  Slovenské loterie                                                                                            10 
9. Dar – VICTORIA TIP                                                                                                5 
10. Dar – AMUSCO                                                                                                       5 
   S p o l u  .........................................................................................                          88 
 
V ý d a v k y 
 
l . Príspevok na Pohár primátora v streleckých pretekoch                                             1 
2. Príspevok Slov.zväzu telesne postihnutých                                                               2 
3. Príspevok  Slov.komore sestier a pôr.asistentiek                                                     10 
4. Príspevok na Vianočné mestečko r. 2006                                                                10 
5. Príspevok na pobyt v Grécku soc. slabším rodinám                                                20 
6. Súťaž mladých záchranárov CO                                                                                2 
7. Príspevok na Deň otvorených dní do záhrad                                                              1 
    S p o l u  ................................................................................................                  46 
 
 
 
 
 
 
 
Stav na účte k 30.06.2007 ........................................................................                 57 
 

 

 

 



 

                                                                                                         Príloha č. 6

    

                                                                                                                                                                         

 
Príjmy a výdavky k 30.06.2007 v tis. Sk. 

 

 
 
 

 
Počiatočný stav na účte k l.l.2007                                                                        4 222 
 
 
 
P r í j m y  
l.  Prevod z rozpočtu mesta (90 % z prenájmu nehnuteľného majetku)             25 137 
2. Bankové úroky                                                                                                      129 
  
   S p o l u  .............................................................................................             25 266 
 
 
 
 
 
V ý d a v k y 
1. Bankové poplatky a daň z úrokov                                                                           25  
2. Výdavky na údržbu mestských objektov                                                                703 
3. Kapitálový transfer Správe športových a rekr. zariadení                                    7 080 
  
    S p o l u   .............................................................................................               7 808  
 
 

 

 

 

 

 

 

Stav na účte k 30.06.2007 ......................................................................            21 680    



Službyt         Nitra,     s. r. o.,     Janka       Kráľa      122,     949 01     Nitra 
 
 
 
 
Mestskému zastupiteľstvu                                                           V Nitre, dňa 8.08.2007 
V Nitre                                                                                         číslo materiálu: 364/07 
 
 
 
 
 
K bodu:  Návrh na odpredaj voľných bytov  vo vlastníctve mesta Nitry v zmysle VZN č.2/95 
               o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov na území mesta Nitry. 
 
 
 
 
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 odpredaj voľných bytov                                                    Príloha č. 1 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
 
p r e r o k o v a l o 
 
 
Návrh na odpredaj voľných bytov  vo vlastníctve mesta Nitry v zmysle VZN č.2/95 
o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov na území mesta Nitry. 
 
 
s ch v a ľ u j e 
 
 
odpredaj voľných bytov vo vlastníctve mesta Nitry v zmysle VZN č. 2/95 o prevode 
vlastníctva bytov a nebytových priestorov na území mesta Nitry.  
 
Adresa                             č. bytu                   posch.       izbovitosť        predbežný dlh 
                                                                                                                  vrátane príslušenstva 
Bernoláková 10                    1                       príz.            2 –izb.byt             8 300,- Sk        
Kmeťova 12                         2                       príz.            1  -izb.byt           85 030,- Sk 
Tr. A. Hlinku 34                 39                         7              garsónka            215 850 ,- Sk     
 
 
 
                                                        Dôvodová    správa 
 
Mestská rada na svojom riadnom zasadnutí konanom dňa 7.8.2007 prerokovala návrh 
na odpredaj voľných bytov a odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť. 
 
Návrh na odpredaj voľných bytov  formou ponukového konania je podaný v súlade s § 7 a) 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č.2/95 o prevode vlastníctva bytov 
a nebytových priestorov na území mesta Nitry. 
Príslušenstvo pohľadávky predstavuje poplatok z omeškania v zmysle § 697 Občianskeho 
zákonníka a § 4 nariadenia vlády SR č. 87/1995. 
Výška dlhu vrátane príslušenstva, ktorý sa k predmetnému bytu viaže bude aktualizovaný 
v čase vyhlásenia ponukového konania v zmysle § 7 ods. 6, písm. c) VZN č. 2/95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 
Mestskému zastupiteľstvu                                           V Nitre,   dňa  8.08.2007 
v Nitre                                                                          Číslo materiálu:  366/07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K bodu:   Návrh na zmenu uznesenia MZ v Nitre č. 119/98 a 120/98 – MZ zo dňa 25.6.1998 
o prevode bytov z dostavby KBV bytového domu na ul. Na Hôrke 17, 19, 21 , Považská 3,5,7                 
                 
                 
  
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 zmenu uznesenia MZ v Nitre č. 119/98 a 120/98 – MZ zo dňa 25.6.1998 o prevode 
bytov z dostavby KBV bytového domu na ul. Na Hôrke 17, 19, 21 , Považská 3,5,7  v zmysle 
zákona č. 182/1993 Z. z.                
 
 
 
s c h v a ľ u j e     
zmenu uznesenia MZ v Nitre č. 119/98 a 120/98 – MZ zo dňa 25.6.1998 o prevode bytov 
z dostavby KBV bytového domu na ul. Na Hôrke 17, 19, 21 , Považská 3,5,7 na základe 
vzájomnej výmeny bytov takto:                  
 
a.) 
Patrik Kolárik , bytom Považská 15/7 Nitra. / KBV – 4 – izbový byt/ sa nasťahuje do bytu p. 
Jaroslavy Kuricovej , bytom Petzvalová 550/26 / OSBD – 1 – izbový byt/ 
 
Jaroslava Kuricová, bytom Petzvalová 550/26 / OSBD – 1 –izbový byt/ sa nasťahuje do bytu 
p. Mgr. Rolanda Baranoviča, bytom Na Hôrke 21, Nitra / KBV – 2 – izbový byt/ 
 
Mgr. Roland Baranovič, bytom Na Hôrke 21, Nitra / KBV – 2 – izbový byt/ sa nasťahuje do 
bytu p. Patrika Kolárika, bytom Považská 15/7 Nitra /KBV – 4- izbový byt/    
 
b.) 

1. Odpredaj bytu č. 74, spoločných častí a spoločných zariadení domu nachádzajúcich sa  
      v obytnom dome na ulici Považská s. č. 15, o. č. 7 a ideálnej časti pozemkov parc. č.         
      8602/12, 8607/133 a 8607/134 na ktorých je dom postavený Mgr. Rolandovi  
      Baranovičovi, kde   zálohová platba predstavuje sumu 240 000,- Sk. 
  
2. Odpredaj bytu č. 74, spoločných častí a spoločných zariadení domu nachádzajúcich sa  
      v obytnom dome na ulici Na Hôrke s. č. 117, o. č. 21 a ideálnej časti pozemkov parc.    
      č. 462/94, 462/95 a 462/96 na ktorých je dom postavený Jaroslave Kuricovej, kde   
      zálohová platba predstavuje sumu 160 000,- Sk.  

 
u k l a d á 
 
riaditeľovi Službytu Nitra, s.r.o. zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy a uzatvorenie 
zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy do 31. 9. 2007 na základe uznesenia č. 181/2002 z 2.5.2002 
 
u r č u j e,  
 
že toto uznesenie v príslušných bodoch schvaľovacej časti stráca účinnosť, ak nedôjde 
k uzatvoreniu nájomnej zmluvy a uzatvoreniu zmluvy o budúcej kúpnej zmluve do 
30.10.2007 
 
 



                                              Dôvodová správa.                                
 
Mestská rada na svojom riadnom zasadnutí konanom dňa 7.8.2007 prerokovala návrh 
na výmenu bytov a odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť zmenu 
uznesenia. 
 
Uznesením č. 119/98 a 120/98 zo dňa 25. júna 1998. bol schválený prevod vlastníctva bytov 
z dostavby KBV bytového domu na Považskej ul. č. 3, 5, 7 a Na Hôrke č. 17, 19, 21 v zmysle 
zákona č. 182/1993 Z. z. , v znení neskorších predpisov formou zmluvy o budúcej zmluve. 
  
O vzájomnú výmenu bytov požiadali nájomcovia bytov z dostavby KBV a OSBD  :  
 
Patrik Kolárik , bytom Považská 15/7 Nitra. / KBV – 4 – izbový byt/ šesťčlenná rodina -
 manželka Daniela , dcéra Kristína, Bibiana, synovia Michal a Patrik. 
 
Jaroslava Kuricová , bytom Petzvalová 550/26 / OSBD – 1 – izbový byt/  dvojčlenná rodina – 
syn Matej Mušák 
 
Mgr. Roland Baranovič, bytom Na Hôrke 21, Nitra / KBV – 2 – izbový byt/ trojčlenná rodina- 
manželka Ing. Henrieta a dcéra Zuzana Sárazová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
        Službyt Nitra, s.r.o., ul. Janka Kráľa, 122 949 01 Nitra 
        ———————————————————————————————————————————————————————- 
 
 
 
                                          V Nitre, dňa 31.7.2007 
                                          Číslo materiálu 367/07 
Mestskej rade 
v Nitre 
 
 
K bodu: Návrh  na odpredaj bytov, spoločných častí domu, spoločných 
        zariadení domu a pozemku na ulici Kupecká 10. 
        ——————————————————————————————————————————————————————————— 
 
 
 
 
                                              Návrh na uznesenie 
Predkladá:                                    Tvorí prílohu č.1 
 
 
Ing.Pavol Bielik 
riaditeľ a konateľ Službytu Nitra s.r.o. 
 
Štefan Štefek 
konateľ Službytu Nitra s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
Spracovala: 
Zuzana Windischová 
 
 
 
Napísala: 
Zuzana Windischová 
 
 
 
 
Prizvať: 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     ............................ 
                                          podpis predkladateľa 
 



 
 
Návrh na uznesenie                                  Príloha č.1 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
 
prerokovalo 
 
 
Návrh  na   odpredaj  bytov,  spoločných   častí  domu,  spoločných 
zariadení  domu   a  pozemku  na   ulici  Kupecká 10. 
 
 
 
 
odporúča 
 
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 
 
schváliť 
 
 
   1. Odpredaj bytu č. 03,  spoločných častí a spoločných zariadení 
      domu,    nachádzajúcich   sa v obytnom  dome  Kupecká  č.10 
      s. č.1353  a  ideálnej časti pozemku  parcelné číslo  1329/1 
      Petrovi Veselému za cenu Sk 69 740.80 /byt Sk 10 237.10 
      + pozemok SK 59 503.70/ 
 
   2. Odpredaj  bytu č.04,spoločných častí  a spoločných zariadení 
      domu,   nachádzajúcich   sa  v obytnom  dome Kupecká č.10 
      s. č.1353  a ideálnej   časti  pozemku parcelné  číslo  1333 
      Eduardovi a Márii Rosinským  za cenu Sk 65 464.80 /byt  Sk 
      9 614.90 + pozemok Sk 55 849.90/ 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Návrh   na  odpredaj   bytov,  spoločných  častí  domu, spoločných 
zariadení domu a pozemku v obytnom bloku na     Kupecká ul.č.10 
—————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 
 
    Mesto  Nitra je  výlučným vlastníkom  nehnuteľností zapísaných 
v katastri nehnuteľností pre katastrálne územie Nitra I ako obytný 
dom  Kupecká  č.10  s.  č.1353,  zastavaná  plocha  parcelné číslo 
1329/1 o výmere 512 m2. 
 
    V súlade  s § 9  zákona o majetku  obcí č. 138/91  Zb. v znení 
neskorších predpisov  a zákona č. 182/93  Z.z. o vlastníctve bytov 
a nebytových  priestorov,  predkladáme  návrh  na  odpredaj  bytov 
v uvedenom obytnom dome na základe žiadostí nájomcov z predmetného 
obytného domu. 
 
Obytný  dom  na  Kupecká  ulica  č.10  je  riešený ako 2- podlažná 
budova. Na 1. podlaží sa nachádzjú obchodné priestory. Na 2.podlaží 
sú dva byty, jeden dvojizbový a jedem trojizbový byt. 
 
     Obytný  dom  je  v správe  Službytu Nitra, s.r.o., ktorý bude 
vykonávateľom predaja. 
 
     Návrh  na odpredaj  bytov, spoločných  častí domu, spoločných 
zariadení   domu   a   pozemku   na   Kupecká   č.10   predkladáme 
z nasledovných dôvodov: 
 
Predmetom prevodu  podľa zákona č. 182/93  Z.z. v znení neskorších 
zmien a doplnkov je: 
 
-    prevod vlastníctva bytov  1 - 2 
     vrátane príslušenstva, 
 
-    prevod   spoluvlastníckeho  podielu  na  spoločných  častiach 
     a spoločných zariadeniach domu a pozemku. 
 
Nadobúdatelia spĺňajú podmienky podľa §  16 zákona č.182/93 Z.z. v 
znení neskorších zmien a doplnkov. 
 
Údaje o obytnom dome na Kupecká č.10 
 
Charakteristika : 
1.   výmera plochy bytov  /bez balkónov a loggií/ 
     s príslušenstvom, komory                        176.76 m2 

2.   výmera spoločných priestorov                     45.28 m2 

3.   výmera nebytových priestorov                    215.51 m2 

4.   výmera podlahových plôch celkom                 437.55 m2 
 
Rok začatia výstavby:    01.01.1915 
 
Rok ukončenia výstavby:  31.12.1916 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31.07.2007 
 
                      VÝPOČET CENY BYTOV  KUPECKÁ 10 
 
 
 
Zač. výstavby: 01.01.1915 Ukonč. výstavby: 01.01.1916          Vek domu:92 
 
Obstarávacia cena domu ...................................       141810.12 
 
Cena domu ................................................        28362.02 
Zľava 30% ................................................ -       8508.61 
 
Cena domu po zľave 30% (minim.20% z obstar.ceny)..........        19853.42 
cena za m2 podlahovej plochy 
     19853.42(cena domu) /    176.76(celk. plocha bytov)            112.31 
 
 
 
Evidenčné číslo         : 71a 
Adresa bytového domu    : Kupecka 10, Nitra 
Vypočítaná cena domu    : 19853.42       Cena za m2:    112.31 
 
•———————•—————————————————————————•—————•—————•——————•——————•——————•————————•—————————•———————
——•————————————• 
|číslo  |nájomca                  |posch|počet|plocha|plocha|plocha|  cena  |  cena   | cena    
|spoluvlastn.| 
|bytu   |                         |     |miest|spolu |bytu  |pivníc| pozemku|  bytu   | spolu   
|podiel      | 
•———————+—————————————————————————+—————+—————+——————+——————+——————•————————•—————————•———————
——+————————————• 
|001    |nebytové priestory       |  0  |  2  | 87.29| 87.29|        nepredávajú sa             
| 873/3923   | 
•———————+—————————————————————————+—————+—————+——————+——————+—————————————————————————————————
——+————————————• 
|002    |nebytové priestory       |  0  |  3  |128.22|128.22|        nepredávajú sa             
|1282/3923   | 
•———————+—————————————————————————+—————+—————+——————+——————+——————•————————•—————————•———————
——+————————————• 
|003    |Peter Veselý             |  1  |  2  | 91.15| 91.15|  0.00|59503.70| 10237.10| 
69740.80| 912/3923   | 
•———————+—————————————————————————+—————+—————+——————+——————+——————+————————+—————————+———————
——+————————————• 
|004    |Eduard a Mária Rosinskí  |  1  |  2  | 85.61| 85.61|  0.00|55849.90|  9614.90| 
65464.80| 856/3923   | 
•———————•—————————————————————————•—————•—————•——————•——————•——————•————————•—————————•———————
——•————————————• 
 
Previerka  bola vykonaná v súlade s uznesením Mestského 
zastupiteľstva v Nitre č.32/98-MZ z 29.1.1998 
 
 
                    D ô v o d o v á   s p r á v a 
 
     Uznesením  č.183/02-MZ  Mestské  zastupiteľstvo  v  Nitre  na 
svojom  riadnom  zasadnutí  konanom 2.5.2002  neschválilo odpredaj 
bytov, spoločných častí domu,  spoločných zariadení domu a pozemku 
na  ul. Kupecká 10. Uznesenie  stratilo  účinnosť dňa 31.1.2003. 
Nájomcovia bytov znovu požiadali o prevod bytu do vlastníctva a 
majú uhradené nájomné a platby spojené s užívaním bytu. 
     Nehnuteľnosť  na  Kupeckej  ul.č.10  je  dvojpodlažný  dom, v 
ktorom  sa  na  prízemí  nechádzajú  dve  obchodné  prevádzky a na 
poschodí  dva  byty,  pričom  celková  podlahová plocha nebytových 
priestorov je väčšia ako podlahová plocha bytov. 
Podľa stanoviska Ministerstva financií  SR - sekcia legislatívna a 
majetkoprávna pokiaľ, je podlahová plocha  nebyt.priestorov väčšia 
ako podlahová plohca  bytov, jedná sa o nebytový dom  v súlade s § 
43c  odst.1   zák.č.50/1976  Zb.o  územnom   plánovaní a stavebnom 
poriadku /stavebný zákon/ v platnom znení. 
Pri prevode  vlastníctva bytov a  nebytových priestorov v  takejto 



budove sa  vlastník môže rozhodnúť,  či byty a  nebytové priestory 
prevedie do vlastníctva nájomcov v zmysle § 24  odst.1 vo väzbe na 
ust.  § 17  odst.3 zákona  č.182/1993 Z.z.v  platnom znení je cena 
bytu  regulovaná,  určená  v  súlade  s  §  18,18a  a  18b  zákona 
č.182/1993 Z.z. 
V súlade s uvedeným prekladáme návrh na odpredaj bytov. 



 
 
        Službyt Nitra, s.r.o., ul. Janka Kráľa, 122 949 01 Nitra 
        ———————————————————————————————————————————————————————- 
 
 
 
                                          V Nitre, dňa 8.8.2007 
                                          Číslo materiálu 368/07 
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 
 
 
 
 
 
Napísala: 
Zuzana Windischová 
 
 
 
Prizvať: 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ............................ 
                                         podpis   predkladateľa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zoznam domov navrhnutých na odpredaj : 
 
 
 1. Bazovského 8,10 
 2. Čajkovského 1 
 3. Dlhá 15-23 
 4. Jedlíkova 17-23 
 5. Na Hôrke 1-5 
 6. Novomeského 10 
 7. P.Benického 6,8 
 8. Schurmannova 3,5 
 9. Škultétyho 3 
10. Štúrova 24-28 
11. Tribečská 1 
12. Zvolenská 18-24 
 
 
 
Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí konanom dňa 7.8.2007 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. 
                               - 1 - 
 
Návrh na uznesenie                               Príloha č.1 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
prerokovalo 
 
 1. Návrh  na   odpredaj  bytov,  spoločných  častí  domu,  spoločných 
    zariadení  domu   a  pozemku  na   ulici  Bazovského 8,10 
 2. Návrh  na   odpredaj  bytov,  spoločných  častí  domu,  spoločných 
    zariadení  domu   a  pozemku  na   ulici  Čajkovského 1 
 3. Návrh  na   odpredaj  bytov,  spoločných  častí  domu,  spoločných 
    zariadení  domu   a  pozemku  na   ulici  Dlhá 15-23 
 4. Návrh  na   odpredaj  bytov,  spoločných   častí  domu,  spoločných 
    zariadení  domu   a  pozemku  na   ulici  Jedlíkova 17-23 
 5. Návrh  na   odpredaj  bytov,  spoločných   častí  domu,  spoločných 
    zariadení domu a pozemku na ulici  Na Hôrke 1-5 
 6. Návrh  na   odpredaj  bytov,  spoločných   častí  domu,  spoločných 
    zariadení domu a pozemku na ulici  Novomeského 10 
 7. Návrh  na   odpredaj  bytov,  spoločných   častí  domu,  spoločných 
    zariadení  domu   a  pozemku  na   ulici  P.Benického 6,8 
 8. Návrh  na   odpredaj  bytov,  spoločných   častí  domu,  spoločných 
    zariadení  domu   a  pozemku  na   ulici  Schurmannova 3,5 
 9. Návrh  na   odpredaj  bytov,  spoločných   častí  domu,  spoločných 
    zariadení  domu   a  pozemku  na   ulici  Štúrova 24-28 
10. Návrh  na   odpredaj  bytov,  spoločných   častí  domu,  spoločných 
    zariadení  domu   a  pozemku  na   ulici  Štúrova 24-28 
11. Návrh  na   odpredaj  bytov,  spoločných   častí  domu,  spoločných 
    zariadení  domu   a  pozemku  na   ulici  Tribečská 1 
12. Návrh  na   odpredaj  bytov,  spoločných   častí  domu,  spoločných 
    zariadení  domu   a  pozemku  na   ulici  Zvolenská 18-24 
 
 
 
 
 
schvaľuje 
 
1. Bazovského 8,10 
 
 1. Odpredaj bytu č. 20,spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa v 
obytnom dome Bazovského 8, s.č. 410 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 7 541, 
     Vincentovi Bašovi za cenu Sk 23 488.90 /byt Sk 16 621.70 
     + pozemok Sk 6 867.20/ 



 
 2. Čajkovského 1 
 
  1.  Odpredaj bytu č. 58,  spoločných častí a spoločných zariadení 
      domu, nachádzajúcich  sa v obytnom dome Čajkovského 1 
      s. č. 495  a ideálnej časti pozemku parcelné  číslo 7393 
      Eve a Ladislavovi Vaňúrovým za  cenu Sk 22 209.10 
      /byt Sk 18 746.80 + pozemok SK 3 462.30/ 
 
 3. Dlhá 15-23 
 
 1. Odpredaj bytu č. 65, spoločných častí a spoločných zariadení 
    domu nachádzajúcich sa v obytnom dome Dlhá 19 
    s. č.  817 a ideálnej časti  pozemku parcelné číslo 370 
    Vlaste a Jozefovi Karaffovým za cenu Sk 6 646.10 /byt Sk 
    5 012.90 + pozemok SK 1 633.20/ 
                              - 2 - 
 
  4. Jedlíkova 17-23 
 
 1. Odpredaj bytu č. 64, spoločných častí a spoločných zariadení domu nachádzajúcich sa v 
obytnom dome Jedlíkova 23 
     s. č.558 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  7261/59 
     Milanovi,Jaroslave a Ladislavovi Mášikovým za cenu Sk 36 892.60 
     /byt Sk 29 946.30 + pozemok Sk 6 946.30/ 
 
  5.Na Hôrke 1-5 
 
  1.  Odpredaj bytu č. 28,  spoločných častí a spoločných zariadení 
      domu, nachádzajúcich  sa v obytnom dome Na Hôrke 3, s.č. 41 
      a ideálnej časti pozemku parcelné  číslo 7469/22 
      Zuzane a Štefanovi Volekovým a Martine Kubišovej za cenu Sk 
      42 974.00 /byt Sk  36 164.20 + pozemok SK 6 809.80/ 
 
 
  6. Novomeského 10 
 
 1. Odpredaj bytu č. 01, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa v 
obytnom dome Novomeského 10 s. č. 
     516 a   ideálnej    časti   pozemku   parcelné  číslo  7233 
     Emilovi a Daniele Rozenberkovým za  cenu Sk 23 170.80 /byt 
     Sk 19 754.70 + pozemok SK 3 416.10/ 
 
 
  7. P.Benického 6,8 
 
 1. Odpredaj bytu č. 4, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa v 
obytnom dome P.Benického 6 s.č.786 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 4246 
     Jozefovi a Márii Nemcovým za  cenu  Sk  24 887.80  /byt Sk 
     12 444.60 + pozemok Sk 12 443.20/ 
 
 
  8. Schurmannova 3,5 
 
 1. Odpredaj bytu č. 03, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa v 
obytnom dome Schurmannova č. 3 
     s.č. 1 206  a  ideálnej  časti  pozemku  parcelné  číslo  591 
    Erike Krivošíkovej za cenu SK 14 606.30 / byt SK 9 164.10 + pozemok SK 5 442.20/ 
 
 
  9. Škultétyho 3 
 
 1. Odpredaj bytu č. 48, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa v 
obytnom dome Škultétyho 3, s. č. 
     526  a  ideálnej   časti   pozemku   parcelné   číslo   7341 
     Edite Jašíkovej  za cenu Sk 24 851.40  /byt Sk 21 339.30 + 
     pozemok SK  3 512.10/ 
 
 10. Štúrova 24-28 
 



 1. Odpredaj bytu č. 37, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa v 
obytnom dome Štúrová 28 s. č. 1436 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 745 Ľudmile a 
Milanovi Radošovským za cenu Sk 18 401.70 /byt 
     Sk  11 623.50 + pozemok SK 6 778.20/ 
 
                             - 3 - 
 
 
 11. Tribečská 1 
 
  1. Odpredaj bytu  č. 26,  spoločných častí  a  spoločných  zariadení 
     domu,  nachádzajúcich sa  v obytnom  dome Tribečská  1 
     s. č.  657 a ideálnej  časti pozemku parcelné  číslo 969 
     Albertovi a Elene Michalkovým za cenu Sk 28 821.40 /byt Sk 
     24 387.40 + pozemok SK 4 434.00/ 
 
 
 12. Zvolenská 18-24 
 
 
  1. Odpredaj bytu č. 29,spoločných častí a spoločných zariadení 
     domu, nachádzajúcich  sa v o bytnom  dome  Zvolenská 20 
     s .č.7 a ideálnej  časti pozemku parcelné  číslo 8607/110 
     Jozefovi a  Jane Lihanovým za  cenu Sk 41  836.50 /byt Sk 
     35 085.40 + pozemok Sk  6 751.10/ 
 
 
 
 
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 
 
                                                
 
 
 
                                                                                                   V Nitre, dňa: 8.8.2007 
                                                                                                   Číslo materiálu : 369/07 
Mestskému zastupiteľstvu 
v  Nitre      
 
 
K bodu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry  
              (Ing. Martin Kuka, Hroznová 1, Nitra) 
 
 
Predkladá :                                                                       Návrh na uznesenie :  
Mgr. Ľubomír Martinka                                                   Na osobitnej strane 
prednosta Mestského úradu 
v Nitre                                                                              
 
 
 
Spracovala :                                                                    
Ing. Marta Pospišová 
referent majetkoprávneho usporiadania                                                                       
 
 
 
 
Napísala : 
Ingrid Nemčeková 
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  
(Ing. Martin Kuka, Hroznová 1, Nitra) 
 
s c h v a ľ u j e 
 
odpredaj časti pozemku parc.č. 1842/3 – záhrada o výmere cca 76 m2 (presnú výmeru určí 
geometrický plán) v kat. území Zobor Ing. Martinovi Kukovi, Hroznová 1, Nitra za cenu  
800,-Sk/m2 s tým, že žiadateľ uhradí náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu 
a poplatky za návrh na vklad do katastra nehnuteľností 
 
u k l a d á   
vedúcemu oddelenia majetku 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia s úhradou kúpnej 
ceny po vystavení faktúry 
                                                                                                                     T: 30.9.2007   
                                                                                                                     K: MR 
 
u r č u j e 
stratu účinnosti uznesenia, ak kúpna zmluva nebude uzatvorená v termíne do 30.11.2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
(Ing. Martin Kuka, Hroznová 1, Nitra) 

 
 
   V súlade so zák.č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzným 
nariadením č. 1/2006 o hodporárení s majetkom mesta Nitry predkladáme návrh na 
nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry na základe žiadosti, ktorú predložil 
Ing. Martin Kuka, Hroznová 1, Nitra o odkúpenie časti pozemku parc.č. 1842/3 – záhrada 
o výmere cca 76 m2 v kat. území Zobor vo vlastníctve Mesta Nitry. Ing. Kuka je vlastníkom 
susedných nehnuteľností a to domu súp.č. 2116 na parc.č. 1842/4 a parc.č. 1842/2 – viď 
priložená situácia. 
Ing. Kuka a jeho rodičia užívajú parc.č. 1842/3 na základe súhlasu ešte býv. MsNV Nitra. 
Pôvodne bol pozemok parc.č. 1842/3 plánovaný na vybudovanie prepojovacej komunikácie 
na Hroznovú ul. Ďalšie pozemky ako parc.č. 1830/2, 1815/3, 1808/4 sú vo vlastníctve 
fyzických osôb na riešenie prípadnej výhľadovej prepojovacej komunikácie, územná rezerva 
parc.č. 1842/3 v šírke 6 m je dostatočná. Tieto šírkové parametre boli prejednané s býv. odd. 
dopravy a cestného hospodárstva MsÚ v Nitre po zameraní pozemku geodetom. 
 
Výbor mestskej časti č. 6 – Zobor, Dražovce 
   Žiadosť Ing. Kuka prerokoval a súhlasí s odpredajom časti pozemku parc.č. 1842/3 
žiadateľovi. 
 
Komisia pre podnikateľskú činnosť, správu majetku a cestovný ruch 
   Na riadnom zasadnutí konanom dňa 25.6.2007 prerokovala žiadosť Ing. Kuka a odporučila 
časť pozemku parc.č. 1842/3 za cenu 800,-Sk/m2. 
 
Na základe žiadosti a stanovísk sme predložili na zasadnutie Mestskej rady v Nitre návrh na 
nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Ing. Martin Kuka, Hroznová 1, 
Nitra) 
s c h v á l i ť 
odpredaj časti pozemku parc.č. 1842/3 – záhrada o výmere 75 m2 (presnú výmeru určí 
geometrický plán) v kat. území Zobor Ing. Martinovi Kukovi, Hroznová 1, Nitra za cenu 
......,-Sk/m2. 
 
   Mestská rada v Nitre na riadnom zasadnutí konanom dňa 7.8.2007 odporučila Mestskému 
zastupiteľstvu v Nitre  s c h v á l i ť  odpredaj časti parc.č. 1842/3 – záhrada o výmere cca 76 
m2 (presnú výmeru určí geometrický plán) v kat. území Zobor za cenu 800,-Sk/m2 Ing. 
Martinovi Kukovi, Hroznová 1, Nitra s tým, že žiadateľ uhradí náklady spojené 
s vypracovaním geometrického plánu a poplatky za návrh na vklad do katastra nehnuteľností. 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



M e s t s k ý    ú r a d    v    N i t r e 
 
                                                
 
 
 
                                                                                                   V Nitre, dňa: 8.8.2007 
                                                                                                   Číslo materiálu : 370/07 
Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre      
 
 
K bodu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry  
              (Imunoalergológia Dzurilla, s.r.o. a Medicínske centrum, Nitra) 
 
 
Predkladá :                                                                       Návrh na uznesenie :  
Mgr. Ľubomír Martinka                                                   Na osobitnej strane 
prednosta Mestského úradu 
v Nitre                                                                              
 
 
 
Spracovala :                                                                    
Ing. Marta Pospišová 
referent majetkoprávneho usporiadania                                                                       
 
 
 
 
Napísala : 
Ingrid Nemčeková 
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 nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry  
(Imunoalergológia Dzurilla, s.r.o. a Medicínske centrum, Nitra) 
 
s c h v a ľ u j e  
 
Dlhodobý prenájom pozemkov na dobu neurčitú v katastrálnom území Chrenová rozdelením 
pozemku parcela  č. 978/1 nasledovne: 
1)- pozemok parcela  č.978/6 - zastavaná plocha o výmere 833 m2 
   - pozemok parcela č. 978/7 – zastavaná plocha o výmere 12 m2 

   - pozemok parcela č. 978/8 – zastavaná plocha o výmere 1025 m2  
     pre žiadateľa Imunoalergológia Dzurilla, s.r.o., Malá Kamenná 2, Nitra, IČO: 36547140 
2)- pozemok parcela č. 978/1 – zastavaná plocha o výmere 1381 m2  
     pre žiadateľa Medicínske centrum s.r.o., Fatranská 12, Nitra, IČO: 34116338 
3)- pozemok parcela č. 978/9 – zastavaná plocha o výmere 343 m2  
     pre žiadateľov Imunoalergológia Dzurilla, s.r.o., Malá Kamenná 2, Nitra,  
     IČO: 34116338 a Medicínske centrum, s.r.o. Fatranská 12, Nitra 
     za cenu podľa platného VZN č. 1/2006 o hospodárení s majetkom mesta Nitra 
      
u k l a d á   
vedúcemu oddelenia majetku 
zabezpečiť uzatvorenie nájomných zmlúv podľa schvaľovacej časti uznesenia  
 
                                                                                                                     T: 30.9.2007   
                                                                                                                     K: MR 
 
u r č u j e 
stratu účinnosti ak nájomné zmluvy  nebudú uzatvorené v termíne do 15.12.2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry 
(Imunoalergológia Dzurilla, s.r.o. a Medicínske centrum, Nitra) 

 
 
V súlade s § 9 so zák.č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov  o majetku obcí 
a Všeobecne záväzným nariadením č. 1/2006 o hodporárení s majetkom mesta Nitry 
predkladám návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry na základe 
žiadosti: 
Imunoalergológia Dzurilla, s.r.o., Malá Kamenná 2, Nitra 
Medicínske centrum Nitra, Fatranská 12, Nitra 
ktorí požiadali o odkúpenie nehnuteľností v katastrálnom území Chrenová. 
Ide o priľahlé pozemky k stavbám, ktoré odkúpili žiadatelia v decembri 2005, pozemky majú 
vo výpožičke podľa grafického náčrtu a tak žiadajú i odkúpenie. 
 
1) Imunoalergológia Dzurilla, s.r.o. Malá Kamenná 2, Nitra IČO: 36547140 
- pozemok parcela č. 978/6 – zastavaná plocha o výmere  833 m2 
- pozemok parcela č. 978/7 – zastavaná plocha o výmere    12 m2 
- pozemok parcela č. 978/8 – zastavaná plocha o výmere 1025 m2 
1870 m2 

do výlučného vlastníctva 
 
2) Medicínske centrum Nitra, spol. s r.o., Fatranská 12, Nitra, IČO: 34116338 
- pozemok parcela č. 978/1 – zastavaná plocha o výmere 1381 m2 do výlučného vlastníctva 
 
3) Inumoalergológia Dzurilla, s.r.o., a Medicínske centrum Nitra 
- pozemok parcela č. 978/9 – zastavaná plocha o výmere 343 m2 do podielového 
spoluvlastníctva. 
 
Ako dôvod svojej žiadosti pre odkúpenie pozemkov žiadatelia uvádzajú potrebu výsadby 
a úpravy areálu pre alergické a imunitne oslabené deti ako aj rozširovanie odborných 
zdravotnických služieb pre obyvateľov mesta. 
 
Mestský úrad Nitra 
– podľa schváleného územného plánu sú predmetné pozemky určené pre vybavenosť 
a odporúčame odpredať priľahlé pozemky žiadateľom. Využitie pre iné účely by rušivo 
zasiahlo zdravotnícke zariadenia, ktoré sú umiestnené v objekte. 
 
Výbor mestskej časti č. 7 Chrenová Janíkovce 
– na svojom zasadnutí prerokoval žiadosť a súhlasí s odpredajom pozemkov za trhovú cenu 
1500 Sk/m2. Súčasne Výbor mestskej časti navrhuje aby prostriedky získané z predaja týchto 
pozemkov boli pre výkup pozemkov pre výstavbu nového cintorína na Chrenovej. 
 
Komisia pre podnikateľskú činnosť, správu majetku a cestovný ruch na riadnom zasadnutí 
konanom dňa 25.06.2007 prekonala predloženú žiadosť a odporúča odpredaj nehnuteľností za 
cenu 800 Sk/m2. 
Mesto Nitra neeviduje žiadne pohľadávky voči žiadateľom. 
 
Na základe žiadosti a stanovísk sme predložili spracovaný materiál na zasadnutie Mestskej 
rady v Nitre. 
 



Mestská rada v Nitre na riadnom zasadnutí konanom dňa 7.8.2007 odporučila Mestskému 
zastupiteľstvu v Nitre  s c h v á l i ť dlhodobý prenájom na dobu neurčitú za cenu podľa 
platného VZN č. 1/2006 o hospodárení s majetkom mesta Nitra podľa žiadateľom 
predloženého návrhu: 
1/ parc.č. 978/6, 978/7 a 978/8 – Imunoalergológia Dzurilla, s.r.o. Malá Kamenná 2, Nitra 
2/ parc.č. 978/1 – Medicínske centrum, s.r.o. Fatranská 12, Nitra 
3/ parc.č. 978/9 – Imunoalergológia Dzurilla, s.r.o. Malá Kamenná 2, Nitra a Medicínske 
                             centrum, s.r.o. Fatranská 12, Nitra. 
 
 
 



 
 
 

 
 



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

  
  
        
       V Nitre dňa 8. 8. 2007  
       Číslo materiálu: 373/07 
 
Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre 
 
k bodu: Informatívna správa o stave neplatičov na Orechovom dvore do 30.6.2007 
 
 
 
       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: 
Mgr. Mária Stupková 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Podpis predkladateľa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh na uznesenie     Príloha č. 1 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
p r e r o k o v a l o 
správu o stave neplatičov na Orechovom dvore do 30. 6. 2007 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
správu o stave neplatičov na Orechovom dvore do 30. 6. 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Správu o stave neplatičov na Orechovom dvore do 30.6.2007 
 
Celkový prehľad nedoplatkov do 30.6.2007: 
 
Orechov dvor č. 4: - 193 308,- Sk 
Orechov dvor č. 6: -   84 081,- Sk 
Orechov dvor č. 8: -   96 010,- Sk 
Orechov dvor č. 10: - 146 420,- Sk 
Spolu:   - 519 819,- Sk 
 
 
 Vyššie uvedený termín do 30.6.2007 je termínom, dokedy bolo potrebné zaplatiť 
prípadné nedoplatok z vyúčtovania za rok 2006. 
 Na základe podkladov spoločnosti Službyt Nitra, s.r.o. bol oddelením sociálnych vecí 
a zdravotníctva Msú vypracovaný zoznam neplatičov na Orechovom dvore, u ktorých je 
možné zriadiť inštitút osobitného príjemcu sociálnych dávok. Z celkového počtu 36 bytových 
jednotiek je možné takouto formou prijímať časť nájomného a prípadnú splátku starého dlhu 
formou osobitného príjemcu len v 14 – tich prípadoch.  
 V ostatných prípadoch, kde sú nedoplatky príliš vysoké na to, aby bola reálna možnosť 
ich v krátkom čase splatiť a zároveň nie je možné zriadiť inštitút osobitného príjemcu, budú 
užívatelia týchto bytov vysťahovaní a byty následne  pridelené ďalším žiadateľom – 
momentálne evidujeme už 4 žiadosti z Msú o prednostné pridelenie viacčlenných rodín 
s maloletými deťmi. 
 Nedoplatky, ktoré zostanú po vyššie uvedených neplatičoch, budú následne vymáhané 
súdnou a exekučnou cestou. Po právnej stránke sú ešte všetky nedoplatky vymožiteľné, 
nakoľko nie sú premlčané, avšak reálna možnosť ich vymoženia je minimálna.  



 M e s t s k ý    ú r a d    v   N i t r e 
 
 
 
                                                                                             V Nitre, dňa 8.8.2007 
                                                                                             Číslo materiálu: 374/07 
 
 
Mestskému zastupiteľstvu           
v Nitre                                          
 
 
K bodu: Návrh na nakladanie s majetkom Mesta Nitry  
   (Ing. arch. Zelenický) 
 
 
Predkladá:       Návrh na uznesenie: 
Ľubomír Martinka      na samostatnej strane 
prednosta MsÚ v Nitre 
 
 
 
 
Spracoval: 
Mgr. Juraj Slíž  
referent 
 
 
 
 
Napísal: 
Mgr. Juraj Slíž 
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 majetkom Mesta Nitry (Ing. arch. Zelenický) 
 
s c h v a ľ u j e  
 
I. alternatíva 
predĺženie platnosti nájomnej zmluvy č.j. 550/98/SMM do 30.6.2011 
 
ukladá 
vedúcemu oddelenia majetku 
zabezpečiť vypracovanie dodatku k nájomnej zmluve č.j. 550/98/SMM,  za podmienky 
späťvzatia žaloby v súdnom konaní 7C 23/05 
 
 
 
       T: 31.10.2007 
       K: MR 
 
II. alternatíva 
nájom pozemku parc.č. 1185/1 – ostatná plocha o výmere 10537 m2, k.ú. Nitra na dobu 24 
mesiacov od podpisu zmluvy s výškou nájmu 3,80 Sk/m2/rok, následný odpredaj pozemku 
parc.č. 1185/1 – ostatná plocha o výmere 10537 m2, za cenu ......................Sk/m2, Ing. Arch. 
Tiborovi Zelenickému, Panská dolina 52, Nitra, ak získa právoplatné kolaudačné rozhodnutie 
na hlavný objekt plánovanej výstavby na tomto pozemku do 24 mesiacov od podpisu 
nájomnej zmluvy  
 
 
ukladá 
vedúcemu oddelenia majetku 
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy a zmluvy o budúcej kúpnej  zmluve s podmienkou 
úhrady kúpnej ceny na základe faktúry po podpise kúpnej zmluvy, za podmienky späťvzatia 
žaloby v súdnom konaní 7C 23/05 a ukončenia nájomnej zmluvy č.j. 550/98/SMM 
 
 
 
       T: 31.10.2007 
       K: MR 
 
 
III. alternatíva 
odpredaj pozemku parc.č. 1185/1 – ostatná plocha o výmere 10537 m2, za cenu 
......................Sk/m2, Ing. Arch. Tiborovi Zelenickému, Panská dolina 52, Nitra, 
 
 
 
 



ukladá 
vedúcemu oddelenia majetku 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy s podmienkou úhrady kúpnej ceny na základe faktúry 
po podpise kúpnej zmluvy, za podmienky späťvzatia žaloby v súdnom konaní 7C 23/05 
a ukončenia nájomnej zmluvy č.j. 550/98/SMM 
 
 
 

T: 31.10.2007 
       K: MR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh na nakladanie s majetkom Mesta Nitry  
(Ing. arch. Zelenický) 
 
 
     V súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a VZN č. 1/2006 
predkladáme návrh na nakladanie s majetkom mesta Nitry, na základe žiadosti Ing. arch. 
Zelenického o uzatvorenie mimosúdnej dohody. 
 

S Ing. arch. Zelenickým bola dňa 9.12.1998 uzatvorená nájomná zmluva č.j. 
550/98/SMM na prenájom pozemkov parc.č. 4821/1 (Potravinárska ul.) a parc.č. 1185/1 
(Tabáň), k.ú. Nitra. Uzatvorená bola na 10 rokov odo dňa podpisu. Spočiatku mal nájomca 
platiť nájomné vo výške 2000,–Sk ročne za celý predmet nájmu, dodatkom zo dňa 20.10.2000 
bolo zvýšené na 3,50 Sk za m2 a rok.  

 
V zmysle nájomnej zmluvy mal nájomca zabezpečiť právoplatné stavebné povolenie 

na I. etapu výstavby na predmetných nehnuteľnostiach najneskôr do 3 rokov od podpísania 
zmluvy, t.j. do 9.12.2001. V prípade, že táto lehota zo strany nájomcu nebude dodržaná, má 
prenajímateľ (t.j. Mesto Nitra) právo odstúpiť od zmluvy pokiaľ sa zmluvné strany 
nedohodnú inak.  
 

Na I. etapu výstavby na Potravinárskej ul. boli vydané  4 stavebné povolenia na 
stavebné objekty v rámci I. etapy.  

V zmysle zmluvy v boli lehote právoplatné  3 čiastkové povolenia na I. etapu výstavby 
na Potravinárskej: A/2001/04255-003-F06 zo dňa 4.7.2001 právoplatné 23.8.2001; 
A/2001/04692-004 zo dňa 3.9.2001 právoplatné 19.9.2001; A/2001/04157-004-F14 zo dňa 
19.10.2001 právoplatné 26.11.2001.  Stavebné povolenie A/2001/05087-004-F14 zo dňa 
9.11.2001, právoplatné 17.12.2001 (obytné domy) bolo právoplatné až po lehote. 
Z uvedeného vyplýva, že na celú I. etapu výstavby na Potravinárskej ul. stavebné povolenia 
v lehote podľa zmluvy právoplatné neboli.  
 

Na I. etapu výstavby na Tabáni boli vydané 2 stavebné povolenia, ktoré však boli 
právoplatné až po lehote v zmysle nájomnej zmluvy. 
A/2001/13466-24-F13 zo dňa 4.10.2002 právoplatné 19.11.2002 
(inžinierske siete) 
A/2002/09541-006-F13 zo dňa 31.12.2002 právoplatné 19.2.2003  
(I. stavba) 

 
Nájomca teda zmluvu v tomto ohľade nedodržal. 

Mesto Nitra (vtedy ešte príspevková organizácia Správa majetku, ktorá mala pozemky 
v správe) odstúpilo od nájomnej zmluvy listom zo dňa 1.12.2004, nájomca – Ing. arch. 
Zelenický prevzal list dňa 3.12.2004. K odstúpeniu od zmluvy prišlo pred uplynutím 3 
ročnej premlčacej lehoty. 

 

Odstúpenie od zmluvy bolo z dôvodu, že nájomca nezabezpečil právoplatné stavebné 
povolenie na I. etapu výstavby na predmetných nehnuteľnostiach najneskôr do 3 rokov od 
podpísania zmluvy, t.j. do 9.12.2001. 

Dávame tiež do pozornosti že rozhodnutím SP 22315/2004-002-Bc.Pc. zo dňa 16.11.2004 
bola predĺžená platnosť stavebných povolení na lokalitu Tabáň. 



 

Odstúpenie od zmluvy napadol Ing. arch. Zelenický žalobou dňa 4.2.2005 spolu s návrhom 
na vydanie predbežného opatrenia. Žalobou sa domáha, aby súd určil neplatnosť 
odstúpenia od zmluvy a potvrdil tak existenciu nájomného vzťahu.  

Predbežným opatrením sa domáha, aby súd zakázal Mestu Nitra akýmkoľvek spôsobom 
nakladať s pozemkom v rozpore s nájomnou zmluvou, t.j. aby ho nerušil v užívaní 
prenajatých pozemkov. Dňa 30.3.2007 bolo vydané predbežné opatrenie, ktorým súd 
zakázal mestu Nitra nakladať s pozemkom parc.č. 1185/1 (Tabáň) do dňa 9.12.2008, t.j. do 
konca trvania nájomnej zmluvy. 

 

Na Potravinárskej ul. bola ukončená výstavba 3 bytových domov a pozemky pod nimi boli 
odpredané. Ing. arch. Zelenický vo svojom liste uvádza, že odstúpenie od zmluvy zmarilo 
pokračovanie ďalšej bytovej výstavby na Potravinárskej ulici. 

 

Ing. arch. Zelenický má v spore šancu na úspech. Môže sa brániť ustanovením § 3 ods. 1 
O.Z., ktorý okrem iného hovorí, že výkon práv a povinností vyplývajúcich 
z občianskoprávnych vzťahov nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi. Prvý krát sme od 
zmluvy mohli odstúpiť 10.12.2001, ale odstúpili sme až 1.12.2004  a za ten čas sme vôbec 
nenaznačili úmysel odstúpiť od zmluvy a nechali ho naďalej pracovať na prácach smerujúcich 
k výstavbe na predmetných pozemkoch, a vynaložiť na to nemalé finančné prostriedky, najmä 
sme však vydávali stanoviská k stavebným povoleniam, v ktorých sme určovali podmienky 
k stavbe na našich nehnuteľnostiach a navyše asi týždeň po odstúpení od zmluvy mu mesto 
Nitra ako stavebný úrad predĺžilo platnosť stavebných povolení na I. etapu výstavby na 
Tabáň. 
 

Listom zo dňa 20.6.2007 Ing. arch. Zelenický navrhuje uzatvorenie mimosúdnej dohody, 
na základe ktorej by sa pokračovalo v nájme a on by stiahol žalobu zo súdu. 

 

Hlavné body dohody, ktoré navrhuje: 

- zmluva sa naďalej bude považovať za platnú, 
- nájomné by bolo vo výške 3,80,–Sk/m2/rok 
- nájomca nie je povinný hradiť nájomné za rok 2005, 2006 a I. polrok 2007 
- nájomná zmluva sa predlžuje do 30.6.2011 

 

 

 

VMČ č. 2 Staré Mesto nesúhlasí s navrhovanými podmienkami a navrhuje rozdeliť 
nájomnú zmluvu na Potravinársku a Tabáň. Ak sa Ing. arch. Zelenický zriekne Tabáňu 
a uhradí všetky podlžnosti, mesto mu vyjde v ústrety a ponechá nájomnú zmluvu na 
Potravinárskej , kde je výstavba už rozbehnutá k spokojnosti mesta. 

 

Komisia MZ pre podnikateľskú činnosť a správu majetku odporúča rokovať s Ing. 
arch. Zelenickým (podľa stanoviska VMČ), ak sa zriekne Tabáňa bude môcť užívať 
Potravinársku ul. 



 

Mestská rada v Nitre materiál prerokovala. 

Na základe stanovísk predkladáme na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre návrh na 
nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta Nitry (Ing. arch. Zelenický) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



M e s t s k ý    ú r a d    v   N i t r e 
 
 
 
                                                                                              V Nitre, dňa 8.8.2007 

                                                                                              Číslo materiálu: 357/07 
 
Mestskému zastupiteľstvu                                                                        
v Nitre 
 
 
K bodu: Návrh na nakladanie s majetkom Mesta Nitry  

(Zverenie nehnuteľností na výkon správy Službytu Nitra, s.r.o. formou      
              Komisionárskej zmluvy) 
 
 
 
Predkladá:       Návrh na uznesenie: 
         
Ľubomír Martinka      na osobitej strane 
prednosta MsÚ v Nitre 
 
 
 
 
Spracovala: 
 
Ing. Margaréta Némová 
poverená vedením  
oddelenia správy majetku 
 
 
 
 
Napísala: 
 
Ing. Margaréta Némová 
poverená vedením  
oddelenia správy majetku 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  ........................................................ 
                                                                                            podpis predkladateľa 
 
 



 

N á v r h     n a     u z n e s e n i e : 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o  
 
Návrh na nakladanie s majetkom Mesta Nitry  
(Zverenie nehnuteľností na výkon správy Službytu Nitra, s.r.o. formou   Komisionárskej 
zmluvy) 
 
s c h v a ľ u j e 
 
Zverenie nasledovných nehnuteľností na výkon správy Službytu Nitra, s.r.o. formou 
Komisionárskej zmluvy 
 
 
Prenajaté nebytové priestory: 
 
NÁZOV OBJEKTU:  stavba súp.č.        parcela č. :  
Chrenová III. – Lipa   963, na parc.č. 847/8   847/7, 847/8,847/9 
          k.ú. Chrenová 
 
Kupecká 7-Umelecká beseda  1347, na parc.č. 1349   1349,1350 
Kupecká 16    1357, na parc.č. 1322/1  1322/1 
Štefánikova tr.1(býv.Radnica) 1, na parc.č. 1573   1573 
          k.ú. Nitra 
KD Kynek    17, na parc.č.  57/5   57/5 
          k.ú. Kynek 
KD Drážovce    132, na parc.č. 139/3   139/3 
          k.ú. Dražovce 
Lanovka –horná stanica                     budova, na par.č. 5477/1  k.ú. Zobor 
 
Hotel Olympia                            948, na parc.č. 1683/1        1683/1,1683/2,1683/3,1683/4,                        
                                                                                                      1683/5,1683/6,1683/7,1683/9       
          k.ú. Chrenová                       
Stánok pri DAB   1638, na parc.č. 1578/2  1578/2 
DK ORBIS    72, na parc.č 1190/1   1190/1 
          k.ú. Nitra 
Kino LIPA    966, na parc.č. 874/10  874/10 
          k.ú. Chrenová 
Pošta Krškany (bývala MŠ)  31, na parc.č. 867/1   867/1 
          k.ú. Dolné Krškany 
Kardiocentrum Špitálska ul. 557, na parc.č. 2905   2904, 2905,2906, 

2907 
Hekol, Párovska 40    1201,na parc.č 871   871 
          k.ú. Nitra  
 
Býv.ZŠ Bolečkova (Mlynárce) 102, na parc.č. 686/61  686/61 
(v prenáj.Obch.ak.)   398, na parc.č. 686/63  686/63 



     399, na parc.č. 686/64  686/64 
     400, na parc.č. 686/65  686/65 
     401, na parc.č. 686/78  686/78 
          686/34, 686/74,  

686/75,  
k.ú. Mlynárce 

Býv.MŠ Kollárova    1502, na parc.č. 2290   2290, 2289 
Klokočina I.(Sandokan)  409, na parc.č. 7569   7569 
Kupecká 12    1355, na parc.č. 1327, 1328  1327, 1328, 1325 
Mestská tržnica:    74, na parc.č 2041   2041 
priestor Jurkovičova ul. 
obch.centrum Tržnica  2815, na parc.č. 2046   2046   
Farská 5    1295, na parc.č 1312   1312 
          k.ú. Nitra 
Archív –Horné Krškany  229, na parc.č. 175   175, 176, 177/2 
          k.ú. Horné Krškany 
Klub dôchod.Chrenová  987, na parc.č. 1381   k.ú. Chrenová  
KD Párovské Háje   58, na parc.č. 3789/1   3789/1 
          k.ú. Párovské háje 
Býv.ZŠ Levická (SOU)    617, na parc.č. 67   67 
     jedáleň, na parc.č. 69   69 
     telocvičňa, na parc.č 66  66 
          64, 71,  

k.ú. Chrenová 
 
 
Nebytové priestory vo výpožičke (+ prenájom za 1,-Sk) 
 
 
NÁZOV OBJEKTU:  stavba súp.č.        parcela č. : 
 
KD Dolné Krškany   568, na  parc.č. 872   872 
          k.ú. Dolné Krškany 
KD Čermáň-Dom  Matice  737 na parc.č. 7243   7243 
          k.ú. Nitra 
Amfiteáter –Zobor           18, na parc.č. 888   888 

premietacia kabína, na parc.č 887 887 
sociálna budova, na parc.č. 886/2 886/2 

     hľadisko, na parc.č. 886/1  886/1 
     pokladne, na parc.č 886/1 
          k.ú. Zobor 
Kaplnka na Murániho ul.  102, na parc.č. 425/31  425/31 
          k.ú. Mlynárce 
Bývala ZŠ Nedbalova   540, na parc.č. 7261/90  7261/90, 7261/118,  
          7261 
Gymnázium Golianová 683, na parc.č.  7261/126   7261/126 

683, na parc.č.  7261/127  7261/127,  
683, na parc.č.  7261/128  7261/128,  
683, na parc.č.  7261/139   7261/139, 
     7261/129 



7261/130,   
7261/145,  
7261/146, 
7261/147, 7261/148 

Občianske združenie    159, na parc.č. 1862   1862, 1863 
MAJÁK a ČAS-Wilson.nábr.      k.ú. Nitra 
           
 
Neprenajaté nebytové priestory: 
 
NÁZOV OBJEKTU:  stavba súp.č.        parcela č. :  
 
KD Veľké Janíkovce   278, na parc.č. 153/1 
Osvetová beseda,Janíkovce  199, na parc.č. 308   308 
          k.ú.Veľké Janíkovce 
KD Mlynárce    143, na  parc.č. 142/5   142/5 
          k.ú. Mlynárce 
Archív Kynek    62, na parc.č. 13/1   13/1 
          k.ú. Kynek 
Stredisko osobnej hygieny  102, na parc.č.2751   2751, 2752 
Kino PALACE   108, na parc.č. 1556   1556 
          k.ú. Nitra 
Kult.- spoloč.centrum Janíkovce 180, na parc.č. 1060/17  1060/17, 1060/16 
          k.ú.Veľké Janíkovce 
Býv.ZŠ Levická, Chrenová             317, na parc.č. 68   68 
          k.ú. Chrenová 
Kaplnka – zvonica Mlynárce             340, na parc.č. 142/4   142/4 
          k.ú.Mlynárce 
Býv.Detská nemocnica,Jánskeho 680, na parc.č. 1361      1361 
     stavba na parc..č 1362  1362 
     stavba na parc.č. 1363  1363 
     stavba na parc.č. 1364  1364 
          1358/1   
          k.ú. Zobor 
Býv.OSP Krškany   678, na parc.č.  1289/13  1289/13  
     678, na parc.č. 1290   1290 
     678, na parc.č. 1291   1291 
                 1288/2,1289/10-11-12, 

1289/17-18, 
k.ú. Dolné Krškany 

          
vrátane HIM a DHIM nachádzajúceho sa v objektoch 
 
u l o ž i ť 
 
vedúcemu oddelenia  majetku  
zabezpečiť uzatvorenie komisionárskej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia. 
 
                                                                                      Termín: 31.12.2007 
                                                                                       K:         MR 



 Návrh na nakladanie s majetkom Mesta Nitry  
(Zverenie nehnuteľností na výkon správy Službytu Nitra, s.r.o. formou   Komisionárskej 
zmluvy) 
  
   Uznesením č. 224/2006 bolo uložené prednostovi MsÚ, aby predložil materiál – zverenie 
nehnuteľností na výkon správy Službytu Nitra, s.r.o. na rokovanie orgánov Mesta Nitra, 
s tým, že účinnosť odovzdania do správy (komisionárskej zmluvy) by bola od 1.1.2008. 
  
     V súlade s VZN č. 1/2006 a uznesením č. 224/2006-MZ a uznesením č. 76/2007-MZ 
predkladáme návrh na zverenie nehnuteľností na výkon správy Službytu Nitra, s.r.o. formou 
Komisionárskej zmluvy 
 
Uznesením č. 392/2004 – MZ bola zrušená mestská organizácia Správa majetku, Kupecká 16, 
Nitra. Všetky nehnuteľnosti v správe organizácii prešli pod Mesto Nitra, oddelenie správy 
majetku.  
Oddelenie správy majetku, nie je technicky, ani personálne vybavené, aby zabezpečovalo 
komplexnú údržbu a správu zverených objektov. Preto navrhujeme zveriť tieto nebytové 
priestory do správy spoločnosti Službyt Nitra, s.r.o., formou Komisionárskej zmluvy. 
Službyt Nitra, s.r.o. je 100% dcérska spoločnosť Mesta Nitry a je univerzálnou správcovskou 
spoločnosťou. Má materiálne, technické a personálne predpoklady na zvládnutie správy 
týchto nebytových priestorov. 
 
 Po predbežnom rokovaní so spoločnosťou Službyt Nitra, s.r.o., sme rozdelili tieto 
nebytové priestory, do 3 základných kategórii:  cena za správu(za m2/mesiac): 
 

- komerčne prenajaté nebytové priestory    6,-Sk/m2/mesiac 
- nebytové priestory vo výpožičke, alebo v prenájme za 1,-Sk 0,-Sk/m2/mesiac 

(Mestom Nitra odsúhlasené výpožičky a prenájmy) 
- neprenajaté nebytové priestory     4,-Sk/m2/mesiac 

(priestory vyčlenené pre potreby Mesta Nitra –napr.kult.domy...) 
 
 Správcovský poplatok bude odúčtovaný z príjmu na nájomnom za prenajaté nebytové 
priestory. Príjem z prenájmu je vo výške cca 25 mil.Sk/rok a správcovsky poplatok vo výške 
cca 3,3 mil.Sk/rok. 
 Spolu s presunom NP do správy sa presunú aj zamestnanci, ktorí vykonávajú správu 
týchto NP. Na oddelení správy majetku sa zníži stav zamestnancov o 4. Tým sa ušetria 
finančné prostriedky na mzdy a odvody cca o 1,17 mil.Sk a zároveň sa znížia aj ostatné 
režijné náklady, spojené s pracovnou činnosťou týchto zamestnancov. 
 
 Službyt Nitra, s.r.o. bude minimálne 1x ročne podávať písomnú správu o majetku 
zverenom do správy, údržbe nehnuteľností, o výške nájmu a využiteľnosti nebytových 
priestorov.  
Nebytové priestory prejdú do správy Službytu Nitra,s.r.o., formou Komisionárskej zmluvy 
(ako pri poliklinikách). Základne princípy výkonu správy budú obsiahnuté v tejto zmluve: 

- Dispozičné právo má tak ako doteraz Mesto Nitra ako vlastník a NP je žiadateľovi 
prideľovaný v súlade s VZN. Rovnako je určená aj výška nájmu (správca zabezpečuje 
administratívu a právny servis a nevstupuje do rozhodnutí vlastníka) 

- O použití prostriedkov z nájmu rozhoduje Mesto Nitra ako vlastník a tieto sú vedené 
na osobitnom účte (správca odúčtováva len správcovsku odmenu, určenú na m2) 

 



- Správca vykonáva a zabezpečuje pre vlastníka:  
Účtovnú evidenciu 
Právnu agendu 
Technickú pasportizáciu 
Údržbu 

 
Všetky činnosti správcu pre Mesto Nitra budú uvedené v Komisionárskej zmluve. 
  
 
Na základe uvedeného predkladáme materiál Návrh na nakladanie s majetkom Mesta Nitry  
(Zverenie nehnuteľností na výkon správy Službytu Nitra, s.r.o. formou   Komisionárskej 
zmluvy) 
 
   Mestská rada v Nitre na zasadnutí konanom dňa 7.8.2007 odporučila Mestskému 
zastupiteľstvu v Nitre schváliť  
Zverenie nehnuteľností na výkon správy Službytu Nitra, s.r.o. formou Komisionárskej zmluvy 
podľa predloženého návrhu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SLUŽBYT NITRA ,   s.r.o.  ,  Janka Kráľa   122,     949 01,   N i t r a 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 
 
 
 
                                                                              V Nitre  8.8.2007  
                                                                               Číslo materiálu: 
 
 
 
Mestskému zastupietľstvu  
v Nitre 
 
 
K bodu:  Informatívna správa o predaji bytov na území mesta Nitry 
               za obdobie od 22.6.1995 do 30.06.2007 
               –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-   
 
                           
                                                                                  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                                                  
 
 
 
 
Napísala: 
 
Zuzana Windischová   
 
 
                                                                                                                                                                              
                                                                         ... ..................................................       
                                                                                   podpis predkladateľa 
 
Návrh na uznesenie                                                                                   Príloha č.1                                       
 



Mestské zastupiteľstvo v  Nitre 
 
prerokovalo 
 
správu o odpredaji bytov na území mesta Nitry za obdobie od 22.6.1995 do 30.06.2007 
 
 
zobralo na vedomie  
 
správu o odpredaji bytov na území mesta Nitry za obdobie od 22.6.1995 do 30.06.2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre v priebehu rokov 1995-2007 príslušnými  
uzneseniami schválilo prevody bytov v nasledovných počtoch: 
 



 
 
rok 1995-1999                     3894  b.j. 
rok 2000                                 933 b.j. 
rok 2001                               1418 b.j. 
rok 2002                               1329 b.j. 
rok 2003                                 470 b.j. 
rok 2004                                 250 b.j. 
rok 2005                                   77 b.j. 
rok 2006                                   92 b.j. 
do 30.6.2007                             45 b.j. 
 
spolu:                                    8508 b.j. 
 
 
 
- počet bytov odpredaných ich dovtedajším nájomcom /LV/ 
 
 
rok 1995-1999                     1130  b.j. 
rok 2000                               1054 b.j. 
rok 2001                               2003 b.j. 
rok 2002                               1387 b.j. 
rok 2003                                 931 b.j. 
rok 2004                                 354 b.j. 
rok 2005                                 121 b.j. 
rok 2006                                   98 b.j. 
rok 2004-2006  /dražba/         66 b.j.  
rok 2007 /dražba/                     5 b.j. 
do 31.5.2007                            16 b.j. 
 
 
Mesto Nitra v zmysle VZN č.2/95 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov  
od 1.1.2007 v ponukovom konaní previedlo do vlastníctva 11 bytov. 
 
spolu:                                   7 176 b.j. 
 
 
 
 
K 30.06.2007 bolo odpredaných 91,23% bytov z celkového počtu bytov  
pred zahájením odpredaja. 
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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 23.8.2007 
 

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 bodoch 3.11, 5.4, 6.1 
 

 T: 31. 12. 2005 
 NT: 31.7.2007 
 K: MZ 

 
II. 

 
P l n e n i e: 
 
Koncepčná časť - odporúčania 

 
3. Sociálne bývanie  
Odporúčame aby sa: 
 
3.11 pracovalo na vytvorení funkčných vzťahov medzi sociálnou, bytovou a zdravotnou 

sférou pri poskytovaní ubytovacích a bytových služieb, sociálne a zdravotne 
znevýhodnených najmä starších občanov (definovanie a realizovanie týchto vzťahov 
by malo byť súčasťou komunitného plánu sociálnych služieb) 

 Z: Správa zariadení sociálnych služieb, oddelenie sociálnych a zdravotných služieb 
Plnenie:  

Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb mesta Nitra bol schválený 
Mestským zastupiteľstvom v Nitre na zasadnutí dňa 07.09.2006. Jeho plnenie je 
plánované v horizonte do roku 2009. 

V prvom polroku 2007 vznikli, príp. boli rozšírené tieto sociálne služby, 
poskytované občanom mesta :  
- kuchyňa s jedálňou pre seniorov na Baničovej ul. v Nitre, 
- chránené bývanie pre ŤZP v DOS 1 na J. Kráľa v Nitre, 
- pohotovostná terénna opatrovateľská služba pre seniorov a ťažko zdravotne 
postihnutých, poberajúcich dennú opatrovateľskú službu, 
- krízová linka pre seniorov, zriadená pri prevádzke Centra tiesňových volaní na 
Mestskom úrade v Nitre. 

Perspektívne bol vypracovaný plán priorít rozvoja a výstavby nových zariadení 
poskytujúcich sociálne služby v meste Nitra : 
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- rekonštrukcia a rozšírenie kapacity Domova pre osamelých rodičov na Krčméryho 
v Nitre, 
- rekonštrukcia a nadstavba KD na Ľ. Okánika v Nitre, 
- vytvorenie Centra pre seniorov v priestoroch Domina pre centrum mesta rozšírením 
činnosti tohto zariadenia, 
- výstavba nového Azylového domu vedľa súčasného zariadenia, ktoré je 
v nevyhovujúcom technickom stave a prevádzkovom stave. 

Funkčné vzťahy medzi jednotlivými sférami, poskytujúcimi sociálne  služby 
pre znevýhodnené cieľové skupiny prebiehajú na štandardnej, požadovanej úrovni. 

 
5. Územie 
Odporúčame: 
 
5.4  aktualizovať obnovu, revitalizáciu a humanizáciu existujúcich obytných súborov na 

území mesta Nitry s vytvorením konkrétneho plánu, jej realizácie na území mesta 
Z: odb. strategických činností, finančný odbor, odd. investičnej výstavby 

Plnenie:  
Plán obnovy, revitalizácie a humanizácie existujúcich obytných súborov na 

území mesta Nitry vzhľadom na finančnú náročnosť predpokladá využitie verejných 
finančných prostriedkov, vrátane  prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej 
únie.  

Možnosť doplnkového financovania pre nové členské štáty Európskej únie 
pripúšťa schválená finančná perspektíva pre obdobie rokov 2007-2013. Skutočnosť, 
ktorý cieľ, operačný program, či priorita bude obsahovať konkrétne kritériá pre 
prideľovanie finančných prostriedkov na obnovu a revitalizáciu obytných súborov, 
bude závisieť aj od Národného strategického referenčného rámca 2007-2013, ako aj 
od uplatňovania princípov nového programového vyhlásenia vlády.  
Revitalizáciu bude potrebné postupne zabezpečiť najmä pre obytné súbory: 

Predmostie - realizované v 50 rokoch, 
Jarmočnisko - realizované v 50 rokoch, 
Staré Letisko - realizované v 50 rokoch, 
Párovce - realizované v 60 rokoch, 
Prednádražie - realizované v 60 a 70 rokoch, 
Chrenová - realizované v 70 rokoch, 
Klokočina - realizované v 80 rokoch, 
Čermáň Stred - realizované v 80 rokoch, 
Diely  - realizované v 80 a 90 rokoch. 
 

V súčasnosti má Mesto Nitra pripravené koncepcie revitalizácie obytných 
súborov Párovce a Predmostie na podklade urbanistických štúdií, ktoré analyzujú 
problémy v území, navrhujú základnú urbanistickú koncepciu rozvojového potenciálu 
území a dopravno-obslužnú koncepciu priestorov vnútro - blokov, riešenie statickej 
dopravy, peších komunikácií vnútro - blokových priestorov, návrh rekonštrukcie 
technickej infraštruktúry, umiestnenia relaxačných zariadení pre všetky vekové 
skupiny obyvateľov a rekonštrukcie existujúcej verejnej zelene.   

 
1. Obytný súbor Párovce: územie o rozlohe 27 ha ohraničené ulicami Štúrova, 
Janka Kráľa, Vikárska, Jozefa Vuruma, Mariánska a Palánok.   
Predpokladané orientačné stavebné náklady na revitalizáciu jednotlivých funkčných 
zložiek predstavujú:  
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a) dopravné a pešie komunikácie, spevnené plochy, parkoviská, plochy pre šport 
a relax a plochy zelene............................................................cca   206 570 000,- Sk 

b) rekonštrukcia funkčne nevyhovujúcich rozvodov inž. sietí....cca     90 378 000,- Sk                      
c) podzemné hromadné garáže (v počte 9 objektov)...................cca   270 000 000,- Sk  

Vzhľadom na finančnú náročnosť realizácie  je prioritným zámerom využiť 
možnosti štrukturálnych fondov v rámci programu – Regenerácia sídiel. Z uvedeného 
dôvodu prebieha príprava a zabezpečovanie potrebných projektových dokumentácií 
a náležitostí k podaniu žiadosti.   

 
6. Správcovská spoločnosť Mesta Nitra – Službyt Nitra, s.r.o. 
Odporúčame: 
 
6.1  vytvoriť komplexnú metódu auditu budov a bytov, ako aj biznis plán aplikácie 

v správcovskej činnosti 
 Z: Službyt Nitra, s.r.o. 
Plnenie:  

Spoločnosť Službyt Nitra s.r.o. v roku 2007 zakúpila nové programové 
vybavenie DOMUS od spoločnosti ANASOFT APR, s.r.o., Bratislava, ktorá má 
veľmi dobré skúsenosti s implementáciou informačných systémov u správcov 
bytových domov. 

DOMUS predstavuje komplexný informačný systém pokrývajúci  všetky 
činnosti správcu bytových a nebytových priestorov vrátane ekonomických agend, 
energetiky, právnej agendy, pasportov a údržby bytového fondu. V súčasnosti 
spoločnosť  ANASOFT APR, s.r.o., pripravuje implementačné práce a to inštaláciu 
modulov DOMUS, import údajov a školenia pracovníkov. 

V priebehu 1. polroka 2007 boli podpísané na Ministerstve výstavby 
a regionálneho rozvoja 4 dotačné zmluvy na poskytnutie finančných prostriedkov 
domom v správe spoločnosti Službyt Nitra, s.r.o., určené na odstránenie systémových 
porúch a zateplenie domov, kde sa už realizujú uvedené práce.  

Na základe odporúčania správcu a rozhodnutia vlastníkov bytov v dome 
pripravujeme podklady pre ďalších 10 domov na poskytnutie prostriedkov na 
odstránenie systémových porúch. 

V oblasti správy nebytových priestorov pripravujeme rekonštrukciu polikliník 
Chrenová, Klokočina a lekárne na Štúrovej ulici. Rekonštrukcia je pripravovaná 
z prostriedkov vybratého nájomného v daných objektoch s možnosťou doplnkového 
financovania z prostriedkov EÚ. 

 
 
Uznesenie sa plní.  
Navrhujeme nový termín kontroly:  31.7.2008 
 
Spracovali: Mgr. Jana Moravčíková,  

 Ing. Pavol Bielik,  
 Ing. arch. Eva Ligačová,  

Ing. Zuzana Molnárová  
              
 

Mgr. Ľubomír Martinka 
prednosta MsÚ v Nitre 

 
V Nitre dňa  08.08.2007 




