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Primátor 
mesta Nitry 
    
                                                                                                                    Nitra  13. 3. 2008 
 
 
 

P O Z V Á N K A 
 

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

z v o l á v a m 
 

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

27. marca  2008 o 8.00 h 
a  

28. marca 2008 o 13.00 h 
 

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

PROGRAM 
 

1. Otvorenie 
 
2. Voľba pracovných komisií 
 
3. Kontrola  plnenia  uznesenia   Mestského  zastupiteľstva  v   Nitre č. 181/95-MZ                

zo dňa  14. 12. 1995 v bodoch a), b)     mat. č. 19 
 
            Kontrola  plnenia  uznesenia   Mestského  zastupiteľstva  v   Nitre č. 32/1998-MZ     

zo   dňa 29. 1. 1998       mat. č. 20 
     
 Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 420/2004-MZ                   

zo dňa  15. a 16. 12. 2004      mat. č. 3593  
 
 Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 293/2007-MZ                  

zo dňa 23.8.2007        mat. č. 611/07 
 
 Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 20/2008-MZ                 

zo dňa 31. 1. 2008       mat. č. 700/08  
 
 Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 39/2008-MZ                       

zo dňa 31. 1. 2008        mat. č. 701/08 
 

4. Správa o bezpečnostnej situácii v meste Nitra za rok 2007  mat. č. 787/08 
 

5. Správa o požiarovosti na území mesta Nitry v roku 2007  mat. č. 786/08 
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6. Správa o činnosti Mestskej polície v Nitre za rok 2007  mat. č. 790/08 

 
7. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2007   mat. č. 789/08 

 
8. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly zameranej na výber poplatkov, výlep 

plagátov a využitie skruží (betónové a plechové) za rok 2007  mat. č. 673/08 
 

9. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 3/2008 zameranej na riadiacu, 
organizačnú a hospodársku činnosť príspevkovej organizácie Správa zariadení 
sociálnych služieb, Baničova 12, Nitra     mat. č. 778/08 

 
10. Správa o výsledku kontroly vybavovania stavebných povolení so zameraním                     

na včasnosť vybavovania za rok 2007     mat. č. 780/08 
 

11. Správa o výsledku kontroly poistenia majetku mesta za roky 2005 – 2007   
mat. č. 779/08 

12. Informatívna správa ku dňu Svetového dňa sprievodcov CR 2008  
mat. č. 792/08 

13. a) Návrh záverečného účtu mesta Nitry za rok 2007                       mat. č. 771/08 
b) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Nitry za rok 2007 
         mat. č. 771/08-a 

14. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta Nitry na rok 2008  
mat. č. 769/08 
 

15. Návrh na rozpočtové opatrenie príspevkovej organizácie SŠaRZ na rok 2008 
mat. č. 784/08 

16. Návrh rozpočtového opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení 
sociálnych služieb v Nitre na rok 2008     mat. č. 777/08 

 
17. Návrh na odpustenie pohľadávky – Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra 

mat. č. 788/08 
18. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 2/2003 o používaní mestských symbolov  

mat. č. 686/07 
19. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 1/2008 o určení názvu ulice 

v časti mesta Nitra – Chrenová     mat. č. 733/08 
 
20. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 2/2008 o určení názvu ulice 

v časti mesta Nitra – Chrenová      mat. č. 734/08 
 

21. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 3/2008 o určení názvu ulice 
v časti mesta Nitra – Chrenová     mat. č. 735/08 

 
22. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 4/2008 o určení názvu ulice 

v časti mesta Nitra – Chrenová      mat. č. 736/08 
 

23. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 5/2008 o určení názvu ulice 
v časti mesta Nitra – Chrenová      mat. č. 737/08 

 
24. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 6/2008 o určení názvu ulice 

v časti mesta Nitra – Chrenová      mat. č. 738/08 
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25. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 7/2008 o určení názvu ulice 

v časti mesta Nitra – Chrenová      mat. č. 739/08 
 

26. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 8/2008 o určení názvu ulice 
v časti mesta Nitra – Chrenová      mat. č. 740/08 

 
27. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 9/2008 o určení názvu ulice 

v časti mesta Nitra – Chrenová     mat. č. 741/08 
 

28. Návrh Dodatku č. 8 k VZN mesta Nitry č. 4/2001 o podmienkach prideľovania 
a bývania v bytoch určených na nájom pre obyvateľov mesta postavených s podporou 
štátu (vrátane dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7)    mat. č. 764/08 

 
29. Návrh dodatku č. 3 k VZN č. 1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry 

mat. č. 726/08 
30. Návrh na voľbu hlavného kontrolóra Mesta Nitry    mat. č. 812/08 
 
31. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 22/2008-MZ               

zo dňa 31. 1. 2008        mat. č. 800/08 
 

32. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 23/2008-MZ                       
zo dňa 31. 1. 2008        mat. č. 801/08 

 
33. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 24/2008-MZ                       

zo dňa 31. 1. 2008        mat. č. 802/08 
 

34. Návrh na vstup Mesta Nitry do záujmového združenia „CITENERGO“ 
mat. č. 806/08 

35. Návrh na schválenie zástupcu mesta za člena Dozornej rady obchodnej spoločnosti 
„Nitrianska investičná, s.r.o.“      mat. č. 799/08 

 
36. Návrh na určenie kronikára mesta Nitry a na zrušenie uznesenia č. 20/2007-MZ 

mat. č. 762/08 
37. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 309/99-MZ                       

zo dňa 25. 11. 1999       mat. č. 719/08 
 
38. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 24/2007-MZ                     

zo dňa 8. 2. 2007        mat. č. 743/08 
 

39. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 91/2006-MZ                  
zo dňa 4. 5. 2006        mat. č. 766/08 

 
40. Návrh na stanovenie priorít pre podporu projektov z cieľových oblastí schválených 

v rozpočte Mesta Nitry na rok 2008      mat. č. 713/08 
 

41. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 161/2005-MZ                     
zo dňa 28. 4. 2005 (bývalá Materská škola Párovská ul. č. 40 v Nitre)  

mat. č. 718/08 
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42. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 54/2008-MZ               
zo dňa 12. 2. 2008 (DOS Hollého)     mat. č. 803/08 

43. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 32/2008-MZ                    
zo dňa 31. 1. 2008 (Katarína Micháleková, Ďurčanského 17, Nitra)  mat. č. 809/08 

 
44. Návrh na odovzdanie hnuteľného majetku mesta Nitry do správy ZŠ Benkova 34, 

Nitra         mat. č. 808/08 
 

45. Návrh na nakladanie s majetkom Mesta Nitry (Artúr Bazala a Ema Bazalová) 
mat. č. 746/08 

46. Návrh na nakladanie s majetkom Mesta Nitry (Martinák, s.r.o.)     mat. č. 772/08 
 
47. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Doprastav Alfa, 

s.r.o., Bratislava)        mat. č. 732/08 
 

48. Návrh na odkúpenie pozemkov v katastrálnom území Zobor (Ing. Tibor Adámek 
a manž. Mária)       mat. č. 742/08 

 
49. Návrh na majetkoprávne usporiadanie nehnuteľností v kat. území Chrenová                

(nový cintorín)        mat. č. 770/08 
 

50. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Ing. Ján Sabucha 
a manž. Viera, Dolnohorská 43, Nitra)    mat. č. 658/08 

 
51. Návrh  na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Tibor Schuster, 

Stavbárska 24, Nitra)       mat. č. 659/08 
 

52. Návrh  na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (BROOŚ Hotels, 
s.r.o., Mostná 12, Nitra, IČO: 36 005 258)    mat. č. 660/08 

 
53. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Inet Media, s.r.o., 

Nitra)         mat. č. 783/08 
 

54. Návrh na dlhodobý prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Nitry                    
(nebytové priestory v bývalej ZŠ Levická 40 v Nitre)  mat. č. 805/08 

 
55. Návrh na majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností v katastrálnom území Dolné 

Krškany za účelom rozšírenia cintorína    mat. č. 781/08 
 

56. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Milan Straňák) 
mat. č. 768/08 

57. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry                       
(MUDr. Dušan Vondrák)      mat. č. 759/08 

 
58. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra                        

(doc. MUDr. Emil Bakoš, CSc.)     mat. č. 757/08 
 

59. Návrh  na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry                       
(JUDr. Zuzana Felixová, ul. Jána Galbavého 3, Nitra)  mat. č. 710/08 
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60. Návrh  na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Vestam Company, 
s.r.o.)         mat. č. 758/08 

 
61. Návrh  na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry                       

(Alžbeta Hlaváčová, Janka Kráľa 100, Nitra)   mat. č. 711/08 
 

62. Návrh  na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry                       
(Ing. Ján Plandora – POLYGÓN, Coboriho 1, Nitra)  mat. č. 661/08 

 
63. Návrh  na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry                       

(Jarmila Wendlinger, Párovská 6, Nitra)    mat. č. 662/08 
 

64. Návrh  na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (bývalé garáže 
adaptované na predajne za Slovenskou sporiteľňou)  mat. č. 782/08 

 
65. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (Jiří Magyar) 

mat. č. 785/08 
66. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (nehnuteľnosti             

na Dvorčianskej ul. INPEK Nitra)      mat. č. 798/08 
 
67. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Martin Michalko) 

mat. č. 717/08 
68. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (BOSO, s.r.o., 

Jarok)         mat. č. 760/08 
 
69. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry                       

(Ing. Marek Neuman)       mat. č. 797/08 
 

70. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry                       
(Ing Ľubomír Hulek)       mat. č. 763/08 

 
71. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (ZSE Distribúcia, 

a.s., Bratislava)       mat. č. 807/08 
 

72. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry a prijatie daru             
do vlastníctva mesta (Horváth, Zsebi)    mat. č. 796/08 

 
73. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 86/2007-MZ              

zo dňa 22. 3. 2007        mat. č. 715/08 
 

74. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Alica Halmešová) 
mat. č. 714/08 

75. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 87/2007-MZ            
zo dňa 22. 3. 2007        mat. č. 716/08 

 
76. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 105/2007-MZ                      

zo dňa 22. 3. 2007 (Ľudmila Kvapilová)    mat. č. 605/07-a 
 

77. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry                       
(Ing. Nicoleta Zelenická)      mat. č. 774/08 
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78. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Radomír Studený 
a manž. Miroslava)       mat. č. 773/08 

 
79. Návrh na majetkoprávne usporiadanie nehnuteľností v kat. území Dolné Krškany 

(mestská kompostáreň – Eva Malá a spol.)    mat. č. 776/08 
 

80. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry                       
(Jozef Nemeš a spol.)       mat. č. 775/08 

 
81. Návrh na dlhodobý prenájom časti budovy vo vlastníctve Mesta Nitra (nebytové 

priestory v MŠ Čajkovského v Nitre)    mat. č. 727/08 
 

82. Návrh na odpredaj voľných bytov, spoločných častí domu, spoločných zariadení 
a pozemku, na základe vyhodnotenia ponukového konania  mat. č. 811/08 

 
83. 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 a Murániho 28, 30, 32    mat. č. 793/08 

 
84. 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       mat. č. 731/08 

 
85. Návrh na odpredaj spoluvlastníckeho podielu nebytového priestoru v bytovom dome             

na ul. Kupecká 8 s. č. 1353 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 1333/1 a 1333/2 
          mat. č. 795/08 
 

86. Návrh na odpredaj bytov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu 
a pozemku        mat. č. 794/08 

 
87. Interpelácie 

 
88. Diskusia 

 
89. Návrh na uznesenie 

 
90. Záver 
 

     
 
 

Jozef  D v o n č , v. r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
         



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

                                                
                                                                                                   V Nitre 10.03.2008 
                                                                                                   Číslo materiálu : 605/07-a 
 
Mestskému zastupiteľstvu 
v  Nitre      
 
 
k bodu: Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.105/2007-MZ zo dňa 

22.03.2007 ( Ľudmila Kvapilová ) 
 
 
 
 
Predkladá :                                                                      Návrh na uznesenie :  
Ľubomír Martinka                                                          „ na osobitnej strane “ 
prednosta  
MsÚ 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.105/2007-MZ zo dňa 
22.03.2007 ( Ľudmila Kvapilová ) 
 
s c h v a ľ u j e 
 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.105/2007-MZ zo dňa 22.03.2007 a to   
 
- v schvaľovacej časti vypustiť  pôvodný text a nahradiť ho textom: 
„odpredaj pozemku v kat. území Dolné Krškany  a to novovytvorenej KN parcely č. 2115/5 – 
záhrada o výmere 86m2 a novovytvorenej KN parcely č.2115/4- zast. plocha o výmere 12m2, 
obe odčlenené z PK parc. č. 5160 – vlastník Mesto Nitra, spolu o výmere 98m2 podľa GP č. 
34871284-45/2007  pre Ľudmilu Kvapilovú, Ľ. Okánika č.2, Nitra za cenu 15,-Sk/m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 



Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.105/2007-MZ zo dňa 
22.03.2007 ( Ľudmila Kvapilová ) 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznesením č.105/2007-MZ zo dňa 22.03.2007  
p r e r o k o v a l o 
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Ľudmila Kvapilová )  
s c h v á l i l o 
odpredaj pozemku v kat. území Dolné Krškany a to časť parc. KN č. 2115/1 – záhrada – diel 
7 o výmere 86m2 a časť parc. KN č. 2115/2 – zast. plochy – diel 8 o výmere 12m2 z PK parc. 
č. 5160 – vlastník Mesto Nitra, spolu o výmere 98m2 podľa GP č.11760346-270/2005 pre 
Ľudmilu Kvapilovú,  Ľ. Okánika č.2, Nitra,  za cenu 15,-Sk/m2 
u l o ž i l o   
vedúcemu oddelenia správy majetku 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia s úhradou kúpnej 
ceny  po vystavení faktúry 
                                                                                                                     T: 30.09.2007   
                                                                                                                     K: MR 
 
Ľudmila Kvapilová uzatvorila kúpnu zmluvu na nehnuteľnosti o výmere 86m2 a 12m2  
s Mestom Nitra dňa 4.5.2007 pod č. j. 355/07/SM. Jednalo sa o diely č.7 a č.8, ktoré tvorili 
časť parc. KN č. 2115/1 a č.2115/2. Menovaná zároveň majetkoprávne usporadúvala i ďalšie 
plochy, z ktorých časť mala odkúpenú neperfektnou zmluvou, preto musela použiť služby 
notára.  Z uvedeného dôvodu i návrh na vklad mala podať kupujúca. Dňa 13. 11. 2007 podala 
na Mestský úrad v Nitre žiadosť o zmenu v kúpnej zmluve, pretože musela dať vypracovať 
nový GP č. 34871284-45/2007  , kde sú  diely č.7 a č. 8 označené ako novovytvorené parcely 
č. 2115/5 a č. 2115/4. Ostatné údaje zostávajú nezmenené. 
Na základe uvedeného sa musel  riešiť i  návrh na zmenu  uznesenia Mestského zastupiteľstva 
v Nitre č.105/2007-MZ zo dňa 22.03.2007 a to   
- v schvaľovacej časti vypustiť  pôvodný text a nahradiť ho textom: 
„odpredaj pozemku v kat. území Dolné Krškany  a to novovytvorenej KN parcely č. 2115/5 – 
záhrada o výmere 86m2 a novovytvorenej KN parcely č.2115/4- zast. plocha o výmere 12m2, 
obe odčlenené z PK parc. č. 5160 – vlastník Mesto Nitra, spolu o výmere 98m2 podľa GP č. 
34871284-45/2007  pre Ľudmilu Kvapilovú, Ľ. Okánika č.2, Nitra za cenu 15,-Sk/m2 
Tento návrh na zmenu uznesenia bol predložený na 19.zasadnutie MR, konané dňa 
11.12.2007 s tým, že Mestská  rada v Nitre uznesením č.872/2007-MZ zo dňa 11.12.2007  
p r e r o k o v a l a 
návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitra č. 105/2007-MZ zo dňa 
22.3.2007 ( Ľudmila Kvapilová ) a vrátila predkladateľovi materiál na dopracovanie 
v zmysle pripomienok MR  
k čomu uvádzame nasledovné vysvetlenie: 
Komisia MZ v Nitre pre podnikateľskú činnosť, správu majetku a cestovný ruch na riadnom 
zasadnutí konanom dňa 19.02.2007 prerokovala predloženú žiadosť a odporučila odpredaj 
časti pozemku parc. č.2115/1 o výmere 86m2 a časť parc. č. 2115/2 o výmere 12m2 za cenu 
15,-Sk/m2. Na základe tohto odporúčania bol schválený v MZ odpredaj v tejto cene a tak bola 
i uzatvorená kúpna zmluva a vyplatená cena Mestu Nitra ako vlastníkovi za časť parcely, 
ktorá sa nachádza v extraviláne obce.   

3. 



Mestská rada na zasadnutí dňa 19.02.2008 prerokovala návrh na zmenu uznesenia Mestského 
zastupiteľstva v Nitre č.105/2007-MZ zo dňa 22.3.2007 ( Ľudmila Kvapilová ) a odporučila 

schváliť 

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.105/2007-MZ zo dňa 22.03.2007 a to   
 
- v schvaľovacej časti vypustiť  pôvodný text a nahradiť ho textom: 
„odpredaj pozemku v kat. území Dolné Krškany  a to novovytvorenej KN parcely č. 2115/5 – 
záhrada o výmere 86m2 a novovytvorenej KN parcely č.2115/4- zast. plocha o výmere 12m2, 
obe odčlenené z PK parc. č. 5160 – vlastník Mesto Nitra, spolu o výmere 98m2 podľa GP č. 
34871284-45/2007  pre Ľudmilu Kvapilovú, Ľ. Okánika č.2, Nitra za cenu 15,-Sk/m2 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 



Materiál číslo: 611/07 
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 293/2007-MZ zo dňa 23.08.2007 
 

 
 
K bodu:            Diskusia 
Kontrola na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 27.03.2008 
 

I. 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre  
ukladá 
prednostovi Mestského úradu v Nitre 
spracovať materiál a predložiť ho na rokovanie mestského zastupiteľstva 
 

           T: 13.12.2007 
           NT: 31.01.2008 

 
II. 
 

Plnenie:  
 
V zmysle uznesenia č. 293/2007 - MZ zo dňa 23.08.2007 Útvar hlavného architekta – referát 
generelov technickej infraštruktúry, koncepcie dopravy a životného prostredia spracováva 
koncepčný materiál, týkajúci sa povoľovania a umiestňovania reklamných, informačných 
a propagačných /RIP/ zariadení na území mesta Nitry. 
 
ZÁVERY A NÁVRHY: 
 

1. Legislatívny rámec koncepčného materiálu je spracovaný 
Opatrenie: Spracovanie výstupov do GMIS a jednoduchých mapových podkladov 

 
2. Pasportizácie billboardov je spracovaná, v tabuľke je uvedený prehľad o počtoch RIP 

zariadení. 
 
• Billboardy           342ks 
• City lights vitríny         73ks 
• Informačný systém na VO        410ks 
• Veľkoplošné nástenné RIP zariadenia /PVC a pod./     26ks 
• Reklamné totemy         10ks 
• Reklamné hodiny         1ks 
• Bigboardy          4ks 
 

Na území mesta Nitra sa ďalej nachádza 62 RIP zariadení typu billboard bez 
povolenia resp. s už neplatným povolením, z toho 14 RIP zariadení typu billboard je 
osadených na pozemkoch vo vlastníctve /správe/ mesta Nitra 
Opatrenie: Začatie správneho konania 
 



3. Usmernenie Krajského pamiatkového úradu v Nitre ohľadom povoľovania RIP zariadení 
na území Mestskej pamiatkovej rezervácie a Mestskej pamiatkovej zóny je spracované. 
Opatrenie: Zapracovanie usmernenia KPÚ do koncepcie 
 

4. GMIS – prebieha aktualizácia, do databázy sa vkladajú informácie o RIP zariadeniach 
/druh, číslo rozhodnutia, doba platnosti, stavebník, číslo parcely, katastrálne územie, 
rozmer, počet ks/, stav v databáze následne bude konfrontovaný s terénnymi 
obhliadkami. 
Opatrenie: Priebežná aktualizácia stavu GMIS 
 

5. Koncepčný materiál týkajúci sa povoľovania a umiestňovania RIP zariadení na 
území mesta Nitra je spracovaný – materiál sa nachádza v pripomienkovom 
konaní /Oddelenie stavebného úradu, Špeciálny stavebný úrad dopravy, Okresný 
dopravný inšpektorát PZ v Nitre, Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Hlavný architekt 
mesta Nitra/. 
Opatrenie: Zvolanie spoločného rokovania v mesiaci marec 2008 
 
 
 

Kompletný koncepčný materiál s jednotlivými plneniami /viď body 1 – 5/ bude predložený do 
Mestského zastupiteľstva v Nitre. 

 
 
 

Uznesenie sa plní, navrhujeme nový termín kontroly 15.04..2008 
 
 
Spracoval: Ing. Štefan Lančarič  
Funkcia: Odborný referent ÚHA - GTI 
 
 
 
V Nitre, 11.03.2008 
 
 
 
 
      --------------------------------------------------- 
                         Ľubomír Martinka 
                                          Prednosta MsÚ v Nitre 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámka: Zodpovednosť za plnenie jednotlivých opatrení bola určená na porade prednostu MsÚ 



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

     V Nitre, dňa 10.03.2008 
 
                                                                                                   Číslo materiálu:  658/08                 
M e s t s k é m u    z a s t u p i t e ľ s t v u 
v   N i t r e  
 
 
K bodu :  Návrh na  nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
                (Ing. Ján Sabucha a manž. Viera, Dolnohorská 43, Nitra) 
 
 
 
 
 
Predkladá:                                                                         Návrh na uznesenie:  
Ľubomír Martinka                                                            „na osobitnej strane“  
prednosta Mestského úradu                                 
v Nitre                                                                      
                                                                               
                                                                              
                                                                              
 
 
 
Spracovala:                                                                                                                   
Ing. Mária Foltýnová 
referent  majetkoprávneho                               
usporiadania                                                                                           

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



Návrh na uznesenie:         
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 
 
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta  Nitry (Ing. Ján Sabucha a manž. 
Viera, Dolnohorská 43, Nitra) 
 
s ch v á l u ľ e            
 
odpredaj   pozemku   parc. č. 4866/3 - zastavaná plocha o výmere 1 m2 vo vlastníctve  mesta 
Nitry  v kat. úz. Zobor za cenu 800,- Sk/m2 + DPH  Ing. Jánovi Sabuchovi a manž. Viere, 
obaja bytom Dolnohorská 43, Nitra do bezpodielového spoluvlastníctva. 
  
 
u k l a d á 
 
vedúcemu oddelenia majetku   
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia. 
 
                                                                                           
                                                                                                 T: 31.5.2008 
 
 
u r č u j e 
 
stratu účinnosti uznesenia, ak kúpna zmluva nebude uzatvorená v termíne do 
        
                                                                                                 T: 31.7.2008                                                         
 
 
 
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry 
(Ing. Ján Sabucha a manž.Viera, Dolnohorská 43, Nitra) 

 
         
        V súlade s ustanovením § 9 zákona č. 138/19991 Zb. o majetku obcí  v znení  neskorších 
predpisov, vyhláškou č.492/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov o stanovení všeobecnej 
hodnoty majetku a Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitry č.1/2006 o hospodárení 
s majetkom Mesta Nitry, predkladáme návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve 
Mesta Nitry na základe žiadosti :  
Ing. Ján Sabucha a manž. Viera bytom Dolnohorská 43, Nitra požiadali Mesto Nitra 
o odkúpenie  pozemku  parc. č 4866/1 – zastavaná plocha 1m2, kat. úz. Zobor zapísaný na LV 
č.3079 vo vlastníctve Mesta Nitry. Pán Sabucha postavil v roku 2005 garáž na svojom 
pozemku parc. 4884/6 a po porealizačnom zameraní zistil, že časť garáže zasiahla do parcely 
č. 4866, ktorá je súčasťou miestnej komunikácie Dolnohorská. Oddelenie majetku dalo 
vypracovať geometrický plán za účelom majetkoprávneho usporiadania komunikácie 
Dolnohorská a v rámci geometrického plánu sa odčlenila parcela č. 4866/3 o výmere 1 m2, na 
ktorej je postavená časť garáže.  
 
Mestský úrad v Nitre:                                                  
Jedná sa o časť pozemku komunikácie Dolnohorská o výmere 1 m2. 
 
Výbor mestskej časti č. 6-Zobor a Drážovce: 
S odpredajom pozemku parc. č. 4866/3 v kat. úz. Zobor o výmere 1 m2  súhlasí .  
 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre podnikateľskú činnosť a správu majetku 
na zasadnutí konanom dňa 7.1.2008 prerokovala predloženú žiadosť a odporúča:                                              
schváliť odpredaj nehnuteľnosti za cenu 800,-Sk/m2  + DPH 

 
Na základe stanovísk, výboru mestskej časti, prerokovania v komisií MZ pre podnikateľskú    
činnosť a správu majetku predkladáme návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou  vo vlastníctve 
Mesta  Nitry (Ing. Ján Sabucha a manž. Viera, Dolnohorská 43, Nitra) a odporúčame 
s ch v á l i ť             
odpredaj   pozemku   parc. č. 4866/3 o výmere 1 m2 - zastavaná plocha  o výmere  1  m2  vo 
vlastníctve  mesta Nitry  v kat. úz. Zobor za cenu ........ Sk/m2 + DPH  Ing. Jánovi Sabuchovi 
a manž. Viere, Dolnohorská 43, Nitra do bezpodielového spoluvlastníctva. 
  
Mestská rada na zasadnutí konanom dňa 29.1.2008 prerokovala návrh na nakladanie 
s nehnuteľnosťou  vo vlastníctve Mesta  Nitry (Ing. Ján Sabucha a manž. Viera, Dolnohorská 
43, Nitra) a uznesením č. 79/2008 – MR odporúča  
s ch v á l i ť             
odpredaj   pozemku   parc. č. 4866/3 o výmere 1 m2 - zastavaná plocha  o výmere  1  m2  vo 
vlastníctve  mesta Nitry  v kat. úz. Zobor za cenu 800,- Sk/m2 + DPH  Ing. Jánovi Sabuchovi 
a manž. Viere, Dolnohorská 43, Nitra do bezpodielového spoluvlastníctva. 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



M e s t s ký   ú r a d   v  N i t r e 
 
 
                                                                                                              

                                                                    
V Nitre, dňa 10.03.2008 

 
                                                                                                          Číslo materiálu: 659/08   
M e s t s k é m u   z a s t u p i t e ľ s t v u 
v   N i t r e  
 
 
K bodu :  Návrh na  nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
                (Tibor Schuster, Stavbárska 24, Nitra) 
 
 
 
 
 
Predkladá:                                                                         Návrh na uznesenie:  
Ľubomír Martinka                                                            „na osobitnej strane“  
prednosta Mestského úradu                                 
v Nitre                                                                      
                                                                               
                                                                              
                                                                              
 
 
Spracovala:                                                                                                                   
Ing. Mária Foltýnová 
referent  majetkoprávneho                               
usporiadania                                                                                           

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



Návrh na uznesenie:         
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 
 
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta  Nitry (Tibor Schuster, 
Stavbárska 24, Nitra) 
 
 n e s ch v a ľ u j e             
 
odpredaj   pozemku   parc. č. 720/8 – ostatná plocha  o výmere 20  m2   vo vlastníctve  mesta 
Nitry  v kat. úz. Nitra  Tiborovi Schusterovi, Stavbárska 24, Nitra. 
 
  
 
 
 
 
 
        
                                                           
 
 
 
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry 
(Tibor Schuster, Stavbárska 24, Nitra) 

 
         
        V súlade s ustanovením § 9 zákona č. 138/19991 Zb. o majetku obcí  v znení  neskorších 
predpisov, vyhláškou č.492/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov o stanovení všeobecnej 
hodnoty majetku a Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitry č. 1/2006 o hospodárení 
s majetkom Mesta Nitry, predkladáme návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve 
Mesta Nitry na základe žiadosti :  
Pán Tibor Schuster, bytom Stavbárska 24, Nitra požiadal Mesto Nitra  o odkúpenie pozemku  
parc. č. 720/8 – ostatná plocha o výmere 20 m2, kat. úz. Nitra zapísaný na LV č. 3681. 
Pozemok má záujem odkúpiť za účelom výstavby garáže.  
 
Mestský úrad v Nitre:                                                  
Jedná sa o pozemok medzi jestvujúcou zástavbou bytoviek medzi Stavbárskou ul. a ul. Janka 
Kráľa. Parcela naväzuje na jestvujúcu zástavbu garáži. V minulosti sa pozemok neodpredal 
pre odpor obyvateľov žijúcich v priľahlých bytoch a taktiež oddelenie územného plánu 
a architektúry neodporučilo odpredaj z dôvodu nedostatočnej šírky ochranného hygienického 
pásma (18 m).                                                                                                                                                        
 
Výbor mestskej časti č. 2 Staré mesto : 
S odpredajom pozemku parc. č. 720/8 v kat. úz. Nitra  nesúhlasí. 
 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre podnikateľskú činnosť a správu majetku 
na riadnom  zasadnutí konanom dňa 7.1.2008 prerokovala  predloženú žiadosť a  neodporúča                          
schváliť odpredaj  parcely č. 720/8 v kat. úz. Nitra. 
 
Na základe stanovísk, výboru mestskej časti, prerokovania v komisii MZ pre podnikateľskú    
činnosť a správu majetku predkladáme návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou  vo vlastníctve 
Mesta  Nitry (Tibor Schuster, Stavbárska 24, Nitra) odporúčame 
n e s ch v á l i ť             
odpredaj   pozemku   parc. č. 720/8 – ostatná plocha o výmere 20  m2  vo vlastníctve  mesta 
Nitry  v kat. úz. Nitra, Tiborovi Schusterovi, Stavbárska 24, Nitra. 
 
Mestská rada  na zasadnutí konanom dňa 29.1.2008 prerokovala návrh na nakladanie 
s nehnuteľnosťou  vo vlastníctve Mesta  Nitry (Tibor Schuster, Stavbárska 24, Nitra) 
a uznesením č. 80/2008 – MR odporúča 
 neschváliť  
odpredaj pozemku   parc. č. 720/8 – ostatná plocha o výmere 20  m2  vo vlastníctve  mesta 
Nitry  v kat. úz. Nitra, Tiborovi Schusterovi, Stavbárska 24, Nitra. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
M e s t s ký   ú r a d   v  N i t r e 

 
 
                                                                                                              

                                                                    
V Nitre, dňa 10.03.2008 

 
                                                                                                          Číslo materiálu: 660/08   
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 
               (BROOŠ Hotels, s.r.o., Mostná 12, Nitra , IČO:36 005 258) 
 
 
 
 
Predkladá:                                                                         Návrh na uznesenie:  
Ľubomír Martinka                                                             „na osobitnej strane“  
prednosta Mestského úradu                                 
v Nitre                                                                      
                                                                               
                                                                              
                                                                              
 
 
Spracovala:                                                                                                                   
Ing. Mária Foltýnová 
referent  majetkoprávneho                               
usporiadania                                                                                           

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



 
Návrh na uznesenie:         
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 
 
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta  Nitry (BROOŠ Hotels, s.r.o., 
Mostná 12, Nitra, IČO: 36 005 258) 
 
n e s ch v a ľ u j e           
 
odpredaj   pozemkov  parc .č.2329 - zastavaná plocha   o výmere 267  m2, parc.č.2330 - 
záhrada o výmere 450m2, parc.č.2331 - záhrada o výmere 189 m2, parc. č.2332 - zastavaná 
plocha o výmere 185 m2, parc.č.2333 - zastavaná plocha o výmere 356 m2 

a domov: súp.č.1541 na Fabrickej ul.11, na parcele č.2332,  súp.č.1542 na Fabrickej ul.11 A, 
na parcele 2333 a dom súp. č.1543 na Fabrickej ul.13, na parc. č. 2329 vo vlastníctve Mesta 
Nitry v kat. úz. Nitra  spol. BROOŠ Hotels, s.r.o., Mostná 12, Nitra, IČO: 36 005 258) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry 
(BROOŠ Hotels, s. r.o., Mostná 12, Nitra) 

         
        V súlade s ustanovením § 9 zákona č. 138/19991 Zb. o majetku obcí  v znení  neskorších 
predpisov, vyhláškou č.492/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov o stanovení všeobecnej 
hodnoty majetku a Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitry č. 1/2006 o hospodárení 
s majetkom Mesta Nitry, predkladáme návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve 
Mesta Nitry na základe žiadosti:  
Spoločnosť BROOŠ Hotels, s. r. o., Mostná 12, Nitra požiadala o odpredaj nehnuteľností na 
Fabrickej ulici a to: dom na Fabrickej 11 súp.č. 1541 na parcele č. 2332, nájomcovia   
Ladislav Bihári + 2osoby a Roman Bihári + 3osoby 
                               - dom na Fabrickej 11 A súp. č. 1542 na parcele č. 2333, dom je 

neobývaný 
                               -  dom na Fabrickej 13 súp. č. 1543 na parcele č. 2329, nájomca Jozef 

Bihári + 5 osôb.  
                 pozemky:   parcela č. 2329 – zastavaná plocha  o výmere 267m2  
                                    parcela č. 2330 – záhrada o výmere 450 m2                                                   
                                    parcela č. 2331 – záhrada o výmere 189 m2 

                                                      parcela č. 2332 – zastavaná plocha o výmere 185 m2 

                                    parcela č. 2333 – zastavaná plocha o výmere 356 m2 

BROOŠ Hotels, s.r.o. má záujem o odpredaj nehnuteľností na Fabrickej ulici  za účelom 
vybudovania moderného bytového komplexu, ktorý má skultúrniť a zatraktívniť danú oblasť.                          
BROOŠ Hotels, s.r.o. má záujem o odpredaj nehnuteľností aj s nájomníkmi platiacimi aj 
s nájomníkmi, ktorí majú voči Službytu s.r.o. dlhy. 
 
Mestský úrad v Nitre:                                                  
Jedná sa o pozemky, kde sa má zachovať súčasné využitie územia, bývanie. K odpredaju 
nehnuteľností na Fabrickej ulici oddelenie majetku požiadalo o stanovisko aj Službyt s.r.o. 
Nitra. Priamo k odpredaju sa nevyjadrili, ale uviedli nájomníkov a ich úhrady nájmu. 
V predchádzajúcich rokoch pán Jozef Bihári (nájomca) žiadal o odkúpenie domu a pozemku 
na Fabrickej ul.13 v Nitre. Mestské zastupiteľstvo odpredaj neschválilo. 
 
Výbor mestskej časti č. 2 Staré mesto : 
S odpredajom  nehnuteľností nesúhlasí a žiada oddelenie majetku, aby vyzvalo Službyt s. r. o. 
na prijatie opatrení na asanáciu schátralého objektu po neplatičoch a vytvorenie novej 
stavebnej parcely. 
 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre podnikateľskú činnosť a správu majetku 
na riadnom  zasadnutí  konanom dňa  7.1.2008 prerokovala predloženú žiadosť  a  neodporúča                        
schváliť odpredaj  uvedených nehnuteľností na Fabrickej ulici. 
 
Na základe stanovísk, výboru mestskej časti, prerokovania v komisií MZ pre podnikateľskú    
činnosť a správu majetku predkladáme návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou  vo vlastníctve 
Mesta  Nitry (BROOŠ Hotels, s.r.o., Mostná 12, Nitra , IČO:36 005 258) a odporúča 
n e s ch v á l i ť             
odpredaj   pozemkov  parc. č. 2329 – zastavaná plocha   o výmere 267  m2, parc. č. 2330 -
záhrada o výmere 450 m2, parc. č. 2331 - záhrada o výmere 189 m2, parc. č. 2332 - zastavaná 
plocha o výmere 185 m2, parc.č. 2333 - zastavaná plocha o výmere 356 m2 

 



a domov: súp. č. 1541 na Fabrickej ul.11, na parcele č. 2332,  súp. č. 1542 na Fabrickej 
ul.11A, na parcele 2333 a dom súp. č. 1543 na Fabrickej ul. 13, na parc. č. 2329 vo 
vlastníctve Mesta Nitry v kat. úz. Nitra  spol. BROOŠ Hotels, s.r.o., Mostná 12, Nitra, IČO: 
36 005 258.  
Mestská rada  na zasadnutí konanom dňa 29.1.2008 prerokovala návrh na nakladanie 
s nehnuteľnosťou  vo vlastníctve Mesta  Nitry (BROOŠ Hotels, s.r.o., Mostná 12, Nitra, 
IČO:36 005 258) a uznesením č. 81/2008 – MR odporúča 
neschváliť 
odpredaj   pozemkov  parc. č. 2329 – zastavaná plocha   o výmere 267  m2, parc. č. 2330 -
záhrada o výmere 450 m2, parc. č. 2331 - záhrada o výmere 189 m2, parc. č. 2332 - zastavaná 
plocha o výmere 185 m2, parc.č. 2333 - zastavaná plocha o výmere 356 m2 

a domov: súp.č.1541 na Fabrickej ul.11, na parcele č.2332,  súp.č.1542 na Fabrickej ul.11 A, 
na parcele 2333 a dom súp. č.1543 na Fabrickej ul.13, na parc. č. 2329 vo vlastníctve Mesta 
Nitry v kat. úz. Nitra  spol. BROOŠ Hotels, s.r.o., Mostná 12, Nitra, IČO: 36 005 258). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



M e s t s k ý    ú r a d     v     N i t r e 
 
 
        V Nitre 11.03.2008 
        Číslo materiálu: 661/08 

 

Mestskému zastupiteľstvu  

v Nitre 
 
 
K bodu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Ing. Ján Plandora 

- POLYGÓN, Coboriho 1, Nitra) 
               
 
                          
Predkladá:                                   Návrh na uznesenie: 
 
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 (Ing. Ján Plandora- POLYGÓN,                        

Coboriho 1, Nitra)  
Spracovala:                                               n e s ch v a ľ u j e  
                                     odpredaj  časti pozemku parc. č. 2075/1 – ostat. pl. v 
Mgr. Zuzana Lacušková                           k. ú. Nitra o výmere: 

referent nakladania                                   1. alternatíva: odpredaj výmery cca 260 m2 

s majetkom                                                2. alternatíva: odpredaj výmery cca 45 m2   

                                                                  pre žiadateľa Ing. Ján Plandora – POLYGÓN,  

                Coboriho 1, Nitra, IČO: 11763493 

Napísala:          

         
Mgr. Zuzana Lacušková         
referent nakladania       
s majetkom         
                      
                                                                                                                             
                          
Prizvať: -                                                      
                          

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

                    podpis predkladateľa 



Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Ing. Ján Plandora – 
POLYGÓN, Coboriho 1, Nitra) 

 
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, ktorú predložil Ing. Ján Plandora - POLYGÓN, Coboriho 1, 
Nitra o odkúpenie časti pozemku parc. č. 2075/1 – ostat. pl. v k. ú. Nitra o výmere: 

1. alternatíva: odkúpenie výmery cca 260 m2 v prípade celej plochy vyznačenej na 
snímke z katastrálnej mapy 

2. alternatíva: odkúpenie výmery cca 45 m2 v prípade vyrovnania pozemku parc. č. 
2095/4, ktorého vlastníkom je Ing. Ján Plandora, bytom Dolnohorská 39, Nitra. 

Ing. Ján Plandora – POLYGÓN, Coboriho 1, Nitra požiadal o odkúpenie časti pozemku 
parc. č. 2075/1 – ostat. pl. v k. ú. Nitra o výmere: 

1. alternatíva: odkúpenie výmery cca 260 m2 v prípade celej plochy vyznačenej na 
snímke z katastrálnej mapy 

2. alternatíva: odkúpenie výmery cca 45 m2 v prípade vyrovnania pozemku parc. č. 
2095/4, ktorého vlastníkom je Ing. Ján Plandora, bytom Dolnohorská 39, Nitra. 

Mestský úrad v Nitre  
Mesto Nitra je vlastníkom pozemku parc. č. 2075/1 - ostat. pl. o výmere 8237 m2 v k. ú. Nitra.  
V zmysle územnoplánovacej informácie je nehnuteľnosť určená na vybavenosť, zástavba 
uličná kompaktná do šiestich nadzemných podlaží. 
Výbor mestskej časti č. 2 – Staré mesto žiadosť na zasadnutí konanom dňa 10.12.2007 
prerokoval a vyjadril nesúhlas s odpredajom časti pozemku parc. č. 2075/1 - ostat. pl. v k. ú. 
Nitra o výmere: 

1. alternatíva: odkúpenie výmery cca 260 m2 v prípade celej plochy vyznačenej na 
snímke z katastrálnej mapy 

2. alternatíva: odkúpenie výmery cca 45 m2 v prípade vyrovnania pozemku parc. č. 
2095/4, ktorého vlastníkom je Ing. Ján Plandora, bytom Dolnohorská 39, Nitra. 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre podnikateľskú činnosť a správu majetku 
na riadnom zasadnutí konanom dňa 07.01.2008 prerokovala predloženú žiadosť a prijala 
uznesenie č. 4/2008, ktorým neodporúča odpredaj nehnuteľnosti. 
 
Na základe uvedeného predkladáme návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve 
Mesta Nitry (Ing. Ján Plandora – POLYGÓN, Coboriho 1, Nitra) a to  
n e s ch v á l i ť  
odpredaj časti pozemku parc. č. 2075/1 - ostat. pl. v k. ú. Nitra o výmere: 

1.  alternatíva: odpredaj výmery cca 260 m2 
      2. alternatíva: odpredaj výmery cca 45 m2  
 pre žiadateľa Ing. Ján Plandora – POLYGÓN, Coboriho 1, Nitra, IČO: 11763493 
 
Mestská rada v Nitre na zasadnutí konanom dňa 29.01.2008 prerokovala návrh na 
nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Ing. Ján Plandora – POLYGÓN, 
Coboriho 1, Nitra)  
a odporúča neschváliť 
odpredaj časti pozemku parc. č. 2075/1 - ostat. pl. v k. ú. Nitra o výmere: 
 

1.  alternatíva: odpredaj výmery cca 260 m2 
      2. alternatíva: odpredaj výmery cca 45 m2  

 pre žiadateľa Ing. Ján Plandora – POLYGÓN, Coboriho 1, Nitra, IČO: 11763493 
 



 
  



M e s t s k ý    ú r a d     v     N i t r e 
 
 
        V Nitre 11.03.2008 
        Číslo materiálu: 662/08 

 

Mestskému zastupiteľstvu  

v Nitre 
 
 
K bodu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Jarmila 

Wendlinger, Párovská 6, Nitra) 
               
 
                          
Predkladá:                                   Návrh na uznesenie: 
 
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 (Jarmila Wendlinger, Párovská 6, Nitra)                         
Spracovala:                                               n e s ch v a ľ u j e  
                                     odpredaj  časti pozemku parc. č. 7483/1 – ostat. pl. o 
Mgr. Zuzana Lacušková                           výmere cca 100 m2 v k. ú. Nitra Jarmile Wendlinger, 

referent nakladania                                   Párovská 6, Nitra 

s majetkom                                                   

                                                                                   

Napísala:          

         
Mgr. Zuzana Lacušková         
referent nakladania       
s majetkom         
                      
 
                                                                                                                                  

                            
Prizvať: -                                                    

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

                    podpis predkladateľa 



Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Jarmila Wendlinger, 
Párovská 6, Nitra) 

 
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, ktorú predložila Jarmila Wendlinger, Párovská 6, Nitra 
o odkúpenie časti pozemku parc. č. 7483/1 – ostat. pl. o výmere cca 100 m2 v k. ú. Nitra.  
 
Jarmila Wendlinger, Párovská 6, Nitra požiadala o odkúpenie časti pozemku parc. č. 
7483/1 – ostat. pl. o výmere cca 100m2 v k. ú. Nitra, ktorý je situovaný vedľa pozemkov parc. 
č. 7484, 7483/4, 7483/3 a 7483/6 a na nich postavenej stavby /bistro Maurus/, ktorých 
vlastníkom je žiadateľka. Žiadateľka svoju žiadosť odôvodňuje tým, že uvedenú časť parcely 
ručne kosí a denne odstraňuje odpadky, a z toho dôvodu má záujem na pozemku vysadiť 
okrasné stromky a tak zabrániť jej znečisťovaniu komunálnym odpadom. 
 
Mestský úrad v Nitre  
Mesto Nitra je vlastníkom pozemku parc. č. 7483/1 - ostat. pl. o výmere 14688 m2 v k. ú. 
Nitra. 
V zmysle územnoplánovacej informácie je nehnuteľnosť funkčne určená ako urbánna, 
ekostabilizujúca, zeleň vzrastlá. 
 
Výbor mestskej časti č. 4 – Klokočina 
žiadosť na zasadnutí konanom dňa 10.12.2007 prerokoval a vyjadril nesúhlas s odpredajom 
časti pozemku parc. č. 7483/1 - ostat. pl. o výmere cca 100m2 v k. ú. Nitra Jarmile 
Wendlinger, Párovská 6, Nitra. 
 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre podnikateľskú činnosť a správu majetku 
na riadnom zasadnutí konanom dňa 07.01.2008 prerokovala predloženú žiadosť a prijala 
uznesenie č. 5/2008, ktorým neodporúča odpredaj nehnuteľnosti. 
 
Na základe uvedeného predkladáme návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve 
Mesta Nitry (Jarmila Wendlinger, Párovská 6, Nitra) a to  
n e s ch v á l i ť  
odpredaj časti pozemku parc. č. 7483/1 - ostat. pl. o výmere cca 100m2 v k. ú. Nitra Jarmile 
Wendlinger, Párovská 6, Nitra. 
 
Mestská rada v Nitre na zasadnutí konanom dňa 29.01.2008 prerokovala návrh na 
nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Jarmila Wendlinger, Párovská 6, 
Nitra)  
a odporúča neschváliť 
odpredaj časti pozemku parc. č. 7483/1 - ostat. pl. o výmere cca 100m2 v k. ú. Nitra Jarmile 
Wendlinger, Párovská 6, Nitra. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 
 
  



                    Mestské zastupiteľstvo v Nitre  -  útvar hlavného kontrolóra   
 
 
 
                                                                                                V Nitre :  6.2.2008 
                                                                                                Číslo materiálu:673/08 
 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 
v Nitre 
 
 
K bodu: Správa o výsledku následnej finančnej kontroly zameranej na výber poplatkov, 
              výlep plagátov a využitie skruží (betónové a plechové) za rok 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 
 
Spracovala:                                                                          Správu o výsledku následnej 
Ing.Beáta Beniková                                                              finančnej kontroly zameranú 
referent kontroly                                                                   na výber poplatkov za výlep 
                                                                                              plagátov a využitie skruží 
                                                                                              ( betónové a plechové ) 
 
 
Napísala:                                                                               
Ing. Beáta Beniková                                                              berie na vedomie 
referent kontroly                                                                   
                                                                                              správu o výsledku kontroly 
 
Prizvať: 
Mgr. Zuzana Kanásová 
zast.ved.odd.cest.ruchu 
a propagácie mesta 
Mgr. Juraj Novák 
ved.odd.cest.ruchu 
a propagácie mesta 
Ing. Darina Keselyová 
ved.ekonom.oddelenia 
 
                                                                                      ..................................................... 
                                                                                                 podpis predkladateľa                                            

 
 
 



Mestské zastupiteľstvo v Nitre  - útvar hlavného kontrolóra 
 
 
 
 
 
                                                  Správa 
                       o výsledku  následnej finančnej  kontroly 
 
 
 
          Na základe plánu kontrolnej činnosti na  1. polrok 2008 a poverenia hlavného 
kontrolóra č.1/2008  vykonala Ing .Beniková Beáta, referent kontroly následnú finančnú 
kontrolu zameranú na výberu poplatkov za výlep plagátov a využitie skruží (betónové 
a plechové). Kontrola bola vykonaná od  13.12.2007 -  7.1.2008 
 

 
 

Predmet kontroly: 
 
Kontrola výberu poplatkov za výlep plagátov a využitie skruží 
 
 
 
1) Kontrola výberu poplatkov za výlep plagátov a využitie skruží. 

 
      Podkladom pre vykonanie kontroly boli doklady vyžiadané z oddelenia cestovného ruchu 
a propagácie mesta 

             
- objednávky na výlep plagátov  
-    bankové výpisy 
-    faktúry 

 
 
 
Kontrola výberu poplatkov za výlep plagátov a využitie skruží ( betónové v počte 32 kusov 
a plechové v počte 21 kusov )bola zameraná najmä na  správnosť vedenia evidencie 
poplatkov, správnosť stanovenia sadzby poplatkov, správnosť a včasnosť výberu poplatku, 
splatnosť poplatku. Betónové skruže sú rozmiestnené v meste, ale niektoré sa nachádzajú 
v okrajových častiach mesta ako sú: Párovské háje, Kynek, Drážovce, Janíkovce, Krškany. 
Plechové skruže sú všetky rozmiestnené v meste. 
Agendu tohto poplatku zabezpečuje Nisys, kde ju vykonáva  referentka oddelenia. 
 
Cenník výlepu plagátov bol určený v zmysle vykonávania podnikateľskej činnosti.                
Je schválený cenník výlepu  plagátov  platný od 1.2.2006. Ceny sú uvedené v Sk/ks vrátane 
19% DPH. Pri atypických plagátoch nezodpovedajúcich štandardným rozmerom uvedených 
v cenníku sa započítava vždy rozmer väčšieho formátu. 
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Cenník výlep plagátov 
Platný od 1.2. 2006 
 
Ceny sú uvedené v Sk/ks vrátane DPH 
 
 
Počet dní                                 A1                    A2                  A3                     A4 
 
  5 – 7                                      27                     23                   20                      17 
  8  - 9                                      30                     26                   23                      20 
10 - 15                                     33                     29                   26                      23 
16 – 20                                    37                     33                   30                       27 
21 – 25                                    52                     47                   42                       37 
                  
                                                          
                                         Prehľad   príjmu  za  výlep   plagátov 
 
 
                                 rok 2006                                                   rok  2007                  
 
                              Faktúry           v hotovosti                         Faktúry            v hotovosti 
                                        (bez DPH)                                                     ( bez DPH) 
január                         -                         8899                           4 310,90                  8 969,26 
február                  6 233,20                  6152                           2 014,30                13 323,38 
marec                       559,00                11 265                           3 664,70                  8 551,90 
apríl                    13 826,70                10 188                           5 983,10                15 100,46 
máj                     10 166,90                17 655                         13 290,60                15 703,08     
jún                        8 324,30                15 424,21                      9 284,90                  9 811,80 
júl                               -                         8 148,22                      4 532,80                10 638,93 
august                 10 583,00                  6 193,26                      6 997,60                10 902,44 
september           10 506,20                14 999,74                      5 752,10                12 434,68 
október                 4 640,40                  6 181,00                      6 262,40                13 742,12 
november             6 572,30                  5  848,32                     5 910,20                10 489,52 
december              1 303,40                 9  584,37                      5 969,00                  9 424,22                          
               
S p o l u :             72 715,40             120 538,12                    73 972,60             139 091,79                          
 
 
Celkový príjem za výlep plagátov za rok 2006 predstavoval vo faktúrach 72 715,40 Sk 
(bez DPH), v hotovosti bol 120 538,12 SK (bez DPH). 
Celkový príjem za výlep plagátov za rok 2007 predstavoval vo faktúrach 73 972,60 Sk 
(bez DPH), v hotovosti bol 139 091,79 Sk (bez DPH). 
V roku 2007 bol príjem za výlep plagátov vyšší  o 18 553,67 Sk v platbách v hotovosti, 
ako v roku 2006. 
 Platby uhrádzane cez faktúru boli v roku 2007 vyššie o 1 257,20 Sk   ako v roku 2006. 
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Pri atypických plagátoch nezodpovedajúcich štandardným rozmerom uvedených v cenníku sa 
započítava vždy rozmer väčšieho formátu.  
 
Maximálny výlep na 25 dní. 
Mimoriadny výlep: cena za výlep plagátov +600 Sk. 
Kontrola realizácie výlepu sa vykonáva námatkovo, pracovníčkou Nisysu. 
 
Výlep plagátov vykonáva pracovník s ktorým ma Nisys spísanú dohodu o vykonávaní práce, 
odmena sa vypláca vo výplatnom termíne podľa počtu vylepených plagátov v danom mesiaci.                
 
 
Kontrolou bolo zistené: 
 
     Vo viacerých prípadoch nebolo na účtovných dokladoch vyznačené vykonanie predbežnej 
finančnej kontroly, v 9 prípadoch sú nesprávne fakturované ceny za výlep plagátov v 
celkovej čiastke  543,80 Sk. 
     
 Správa o výsledku kontroly bola vypracovaná dňa 15.1.2008 a 15.1.2008 boli výsledky 
kontrolných zistení predložené Ing. Keselyovej Darine, vedúcej ekonomického oddelenia a 
zast.vedúcej odd.cestovného ruchu a propagácie mesta Mgr.Zuzane Kanásovej. 
     
  Zistené nedostatky sú formálneho charakteru platné predpisy dostatočne riešia uvedenú 
problematiku, preto vedúca ekonomického oddelenia neprijala žiadne opatrenia na nápravu 
nedostatkov zistených kontrolou. 
 
 
Mestská rada prerokovala správu o výsledku kontroly dňa 29.1.2008 a uznesením č. 69/2008-
MR odporučila Mestskému zastupiteľstvu vziať správu o výsledku kontroly na vedomie. 
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Návrh  
DODATKU č. 1 

 
k VZN č. 2/2003 o používaní mestských symbolov 

 
Mestské zastupiteľstvo Nitre v súlade s § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  sa uznieslo na vydaní tohto dodatku č. 1 
k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 2 /2003 o používaní mestských symbolov 
zo dňa 19.06.2003 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2003 sa mení a dopĺňa takto: 

 
1. Čl. II ods. 8: pôvodné znenie sa vypúšťa a nahrádza sa novým znením: ,,Fyzické a 

právnické osoby, ktoré prekračujú rámec vymedzenia v ods. 2, môžu používať erb pri 
propagácii a reprezentácii mesta alebo pri prezentácii svojej činnosti 
s predchádzajúcim písomným súhlasom primátora mesta. V povolení primátor určí 
spôsob, rozsah, lehotu a ostatné podmienky použitia erbu. Na poskytnutie súhlasu na 
použitie mestského erbu nie je právny nárok.“ 
 

 
2. Čl. II ods. 9 sa za písm. f/ vkladá písm. g/ čestné prehlásenie 

podnikateľa/podnikateľskej spoločnosti o výške ročného obratu z podnikateľskej 
činnosti za kalendárny rok predchádzajúci roku podania žiadosti o použitie erbu mesta 
Nitry 

 
3. V Čl. II ods. 11 sa pôvodné znenie vypúšťa a nahrádza sa novým znením:  

 
Možnosti použitia mestského erbu a finančná úhrada za používanie sú nasledovné: 

a/ bezplatné použitie: kultúrne inštitúcie, športové kluby, zdravotné zariadenia, 
mimovládne organizácie, školy, 

 
 b/ finančná úhrada pri jednorazovom použití :  
 

 Fyzické osoby – podnikatelia zaplatia podľa výšky ročného obratu nasledovne: 
 - ročný obrat do 1.000.000 Sk bez DPH: 1.000,- Sk  
 - ročný obrat od 1.000.001 do 5.000.000 Sk bez DPH: 3.000,- Sk  
 - ročný obrat nad 5.000.001 Sk bez DPH: 5.000,- Sk 
 
Právnické osoby – podnikatelia zaplatia podľa výšky ročného obratu nasledovne: 
 - ročný obrat do 5.000.000 Sk bez DPH: 5.000,- Sk  
 - ročný obrat od 5.000.001 do 10.000.000 Sk bez DPH: 8.000,- Sk  
 - ročný obrat nad 10.000.001 Sk bez DPH: 10.000,- Sk   
 

c/ finančná úhrada pri dlhodobom používaní na reprezentáciu podnikateľa 
(hlavičkový papier, obálky, internetová stránka, logo spoločnosti): 

 
Fyzické osoby – podnikatelia zaplatia podľa výšky ročného obratu nasledovne: 
 - ročný obrat do 1.000.000 Sk bez DPH: 3.000,- Sk ročne 
 - ročný obrat od 1.000.001 Sk do 5.000.000 Sk bez DPH: 5.000,- Sk ročne 
 - ročný obrat nad 5.000.001 Sk bez DPH: 10.000,- Sk ročne 
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 Právnické osoby – podnikatelia zaplatia podľa výšky ročného obratu nasledovne: 
 - ročný obrat do 5.000.000 Sk bez DPH: 10.000,- Sk ročne  
 - ročný obrat od 5.000.001 do 10.000.000 Sk bez DPH: 15.000,- Sk ročne  
 - ročný obrat nad 10.000.001 Sk bez DPH: 20.000,- Sk ročne 
 

Za obdobie od udelenia súhlasu na dlhodobé používanie erbu do konca príslušného 
kalendárneho roka zaplatí žiadateľ pomernú časť ročného poplatku na základe faktúry 
vystavenej Mestom Nitra. V nasledujúcich rokoch bude užívateľovi erbu faktúra na 
zaplatenie poplatku vystavená vždy v mesiaci január príslušného kalendárneho roka.“ 
 
Pri dlhodobom používaní mestského erbu je podnikateľský subjekt povinný oznámiť 
príslušnému oddeleniu MsÚ každú zmenu výšky ročného obratu, ktorá odôvodňuje 
zmenu poplatku za užívanie mestského erbu.  
 
Ak fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bol udelený súhlas na dlhodobé 
použitie erbu, nemá naďalej záujem o jeho použitie, oznámi túto skutočnosť 
príslušnému útvaru MsÚ najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý je ako 
mesiac ukončenia používania mestského erbu uvedený v oznámení. Na základe 
oznámenia podnikateľa podľa predošlej vety, dôjde k vráteniu pomernej časti poplatku 
zaplateného za obdobie, v ktorom už podnikateľ erb nepoužíva. 

 
 

4. Čl. II ods. 12 sa vypúšťa a nahrádza sa nasledovným znením: 
V odôvodnených prípadoch, najmä ak je použitie erbu v záujme mesta Nitry, primátor 
môže finančnú úhradu znížiť alebo odpustiť. 

 
5. V Čl. II. ods. 13 sa za slovo „kvalitou“ vkladajú slová „vzhľadom, charakterom“ 
 
6. V Čl. II. ods. 14 a 15 sa vypúšťajú.  

 
7. V Čl. XI sa pôvodné znenie ods. 4 vypúšťa a nahrádza sa nasledovným znením: 

„Mesto Nitra má právo odňať súhlas na použitie mestského symbolu najmä, ak:  
a. jeho užívateľ koná v rozpore so zákonmi SR,  
b. použije symbol v rozpore s podmienkami stanovenými v povolení na jeho 

použitie a týmto VZN, 
c. je právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie, ktorej 

predmet činnosti, oblasť pôsobenia alebo záujmy sú zhodné alebo 
porovnateľné s predmetom činnosti, oblasťou pôsobenia alebo záujmami 
Mesta Nitry alebo právnických osôb založených alebo zriadených Mestom 
Nitra, 

d. nemá riadne a včas vyrovnané svoje záväzky voči Mestu Nitra, 
e. ďalšie použitie erbu možno považovať za neúčelné najmä s ohľadom na dobré 

meno mesta, dobré mravy, morálne, etické, spoločenské hodnoty a záujmy 
Mesta Nitry. 

 
8. V Čl. XII. ods. 3 písm. a/  sa znenie „§ 42“ nahrádza znením „§ 42 ods. 1 písm. a) a § 

46“ 
 
9. V Čl. XII. ods. 3 písm. b/ sa znenie „ § 13, ods.8 písm. a/, ods. 9“ nahrádza znením  



3 

       „ § 13 ods. 9 písm. a) 
 
10.  Za Čl. XII sa vkladá Čl. XIIa  nazvaný „Prechodné ustanovenie“, ktorý znie: 

“1. Na fyzické a právnické osoby, ktoré používajú mestský symbol podľa doterajších 
predpisov, sa hľadí ako na žiadateľov o užívanie mestského symbolu podľa 
ustanovení Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2003 o používaní mestských symbolov. 

 2. Za týmto účelom právne vzťahy založené a upravené ku dňu účinnosti Dodatku č. 1 k 
VZN č. 2/2003 Mesto Nitra po nadobudnutí účinnosti Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2003 
zosúladí s platnou právnou úpravou.“ 

 
 
 
 
Na vydaní tohto dodatku č. 1 k VZN č. 2/2003 sa Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznieslo dňa 
.......................... a tento dodatok nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej 
tabuli MsÚ v Nitre, t.j................................. 
 
 
 
 
 
 
 
       Jozef Dvonč                                                                              Ľubomír Martinka 
  primátor mesta Nitry                                                       prednosta Mestského úradu v Nitre 



                                                                                         701/08 
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 39/2008-MZ zo dňa 31.01.2008 
 
 

K bodu: Návrh na zverenie nehnuteľností v kat. území Nitra (ubytovňa Hlboká ul.) na 
výkon správy spoločnosti Službyt Nitra, s.r.o. 

               
 
Kontrola na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 27.03.2008 
 

I. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
u k l a d á  
vedúcemu oddelenia majetku 
zabezpečiť uzatvorenie  dodatku č. 1 ku Komisionárskej zmluve č. j. 1479/07/OM     
 
 
         T: 10.02.2008                                              
                                                                                                          K: MZ                 
       
 

II. 
 
 
Plnenie: 
 
     Dodatok č. 1 ku Komisionárskej zmluve č. j. 1479/07/OM bol uzatvorený dňa 18.2.2008. 
 
     Uznesenie je splnené. 
 
 
 
 
Spracovala: 
Mgr. Zuzana Lacušková 
referent nakladania  
s majetkom 
                                                                                           ___________________________ 
                        Ing. Margaréta  Némová                                    
                                                                                                      vedúca odd. majetku 
 
 
 
 
V Nitre, dňa 4.3.2008 
 
                                                                                                                                           p. č. 22 
  



M e s t s k ý    ú r a d     v     N i t r e 
 
  
                              V Nitre 11.03.2008 
                  Číslo materiálu: 710/08 
Mestskému zastupiteľstvu 

v Nitre 
 
 
K bodu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (JUDr. Zuzana 

Felixová, ul. Jána Galbavého 3, Nitra) 
               
               
   
Predkladá:                                          Návrh na uznesenie: 
 
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 (JUDr.Zuzana Felixová, 
                                                                         ul. Jána Galbavého 3, Nitra)                                                         
Spracovala:                                                      s ch v a ľ u j e            
                                                                         odpredaj pozemku parc. č. 2353 – zast. plocha a                         
Mgr. Zuzana Lacušková                nádvorie o výmere 19 m2 v kat. území Nitra 
referent nakladania                                           JUDr. Zuzane Felixovej, ul. Jána Galbavého 3,  
s majetkom                                                       Nitra za cenu ............. Sk/m2 + DPH   
                                                                         u k l a d á 

                                                  vedúcemu oddelenia majetku 
Napísala:                                                          zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy 
                                         podľa schvaľovacej časti uznesenia s úhradou 

Mgr. Zuzana Lacušková                 kúpnej ceny po vystavení faktúry 
referent nakladania                                
s majetkom 
 
 
                                                                                                          T: 30.04.2008  
Prizvať: -                                                                          K: MR 
             
 
                                
 

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

                  podpis predkladateľa 
 
 
 



 
Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry ((JUDr. Zuzana 

Felixová, ul. Jána Galbavého 3, Nitra) 
 

     V súlade s § 9 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, ktorú predložila JUDr. Zuzana Felixová, ul. Jána Galbavého 
3, Nitra o odkúpenie pozemku parc. č. 2353 – zast. plocha a nádvorie o výmere 19 m2 v kat. 
území Nitra vo vlastníctve Mesta Nitry.  
 
JUDr. Zuzana Felixová požiadala o odkúpenie pozemku parc. č. 2353 – zast. plocha 
a nádvorie o výmere 19 m2 v kat. území Nitra, na ktorom je postavená garáž, ktorá je vo 
vlastníctve žiadateľky. Predmetný pozemok je situovaný v radovej zástavbe garáží, ktoré sú 
v súkromnom vlastníctve ako aj pozemky pod garážami, ktoré boli odkúpené od Mesta Nitra 
v roku 1995. Žiadateľka svoju žiadosť odôvodňuje tým, že garáž na uvedenom pozemku je 
v jej vlastníctve, a z toho dôvodu má záujem o jej odkúpenie. 
 
Mestský úrad v Nitre odporúča odpredať pozemok parc. č. 2353 – zast. plocha a nádvorie o 
výmere 19 m2 v kat. území Nitra žiadateľke. 
V zmysle územnoplánovacej informácie je nehnuteľnosť funkčne určená na bývanie, zástavba 
uličná kompaktná do šiestich nadzemných podlaží. 
 
VMČ č. 2 – Staré mesto žiadosť JUDr. Zuzany Felixovej prerokoval a súhlasí s odpredajom 
pozemku parc. č. 2353 – zast. plocha a nádvorie o výmere 19 m2 v kat. území Nitra 
žiadateľke.  
 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre podnikateľskú činnosť a správu majetku  
na riadnom zasadnutí konanom dňa 04.02.2008 prerokovala predloženú žiadosť a uznesením 
č. 39/2008 odporučila odpredaj pozemku parc. č. 2353 – zast. plocha a nádvorie o výmere 19 
m2 v kat. území Nitra za cenu 1500,-Sk/m2. 
   
Na základe uvedeného predkladáme návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve 
Mesta Nitry (JUDr. Zuzana Felixová, ul. Jána Galbavého 3, Nitra) 
s c h v á l i ť 
odpredaj pozemku parc. č. 2353 – zast. plocha a nádvorie o výmere 19 m2 v kat. území Nitra 
JUDr. Zuzane Felixovej, ul. Jána Galbavého 3, Nitra za cenu 1.500,- Sk/m2 + DPH. 
 
Mestská rada v Nitre na zasadnutí konanom dňa 19.02.2008 prerokovala návrh na 
nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (JUDr. Zuzana Felixová, ul. Jána 
Galbavého 3, Nitra)  
a odporúča schváliť 
odpredaj pozemku parc. č. 2353 – zast. plocha a nádvorie o výmere 19 m2 v kat. území Nitra 
JUDr. Zuzane Felixovej, ul. Jána Galbavého 3, Nitra za cenu 1.500,- Sk/m2 + DPH. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 
 
 



M e s t s k ý    ú r a d     v     N i t r e 
 
 
        V Nitre 11.03.2008 
        Číslo materiálu: 711/08 

Mestskému zastupiteľstvu  

v Nitre 
 
 
K bodu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Alžbeta 

Hlaváčová, Janka Kráľa 100, Nitra) 
               
 
                          
Predkladá:                                   Návrh na uznesenie: 
 
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  
                                                       vlastníctve Mesta Nitry (Alžbeta Hlaváčová, Janka 
                                                                  Kráľa 100, Nitra) 
                                                                  n e s ch v a ľ u j e  
Spracovala:                      odpredaj  pozemku parc. č. 465 – záhrada o výmere 

                   174 m2 v kat. území Nitra Alžbete Hlaváčovej, Janka 

Mgr. Zuzana Lacušková                            Kráľa 100, Nitra 

referent nakladania                                        

s majetkom                                   

    

Napísala:          

         
Mgr. Zuzana Lacušková         
referent nakladania       
s majetkom         
                      
 
                                                                                                                                  

                            
Prizvať: -                                                    

                       
     

                                              
                           

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



 
Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Alžbeta Hlaváčová, 

Janka Kráľa 100, Nitra) 
 

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, ktorú predložila Alžbeta Hlaváčová, Janka Kráľa 100, Nitra 
o odkúpenie pozemku parc. č. 465 – záhrada o výmere 174 m2 v kat. území Nitra.  
 
Alžbeta Hlaváčová požiadala o odkúpenie pozemku parc. č. 465 – záhrada o výmere 174 m2 
v kat. území Nitra. Žiadateľka svoju žiadosť odôvodnila tým, že je majiteľkou 2-izbového 
bytu v obytnom dome na ulici Janka Kráľa 100 v Nitre, ku ktorému predmetná záhrada 
prislúcha a ktorú aj predchádzajúca majiteľka bytu dlhodobo a dobromyseľne užívala. 
Žiadateľka ďalej uvádza, že predmetný byt kupovala predovšetkým kvôli tejto záhrade, 
nakoľko má zdravotné problémy a záhradu chce využívať na svoju relaxáciu.  
 
Mestský úrad v Nitre  
Mesto Nitra je vlastníkom pozemku parc. č. 465 - záhrada o výmere 174 m2 v kat. území 
Nitra. 
V zmysle územnoplánovacej informácie je nehnuteľnosť funkčne určená na bývanie 
a doplnkovo vybavenosť, zástavba uličná kompaktná do šiestich nadzemných podlaží. 
• Vzhľadom na polohu parcely č. 465 k. ú. Nitra voči Mestskému parku v Nitre, z predmetnej 

parcely nie je možné vytvoriť priame prepojenie na Mestský park, nakoľko parcela č. 
465 k. ú. Nitra zo zadnej strany susedí s areálom FZKI SPU v Nitre, a to konkrétne 
s plochou určenou na parkovanie motorových vozidiel.  

•   Z uvedeného dôvodu ÚHA odporúča na prechod do Mestského parku využívať existujúce   
prepojenie na ulici Janka kráľa, ktoré sa od predmetnej parcely nachádza cca 120 metrov. 

 
Výbor mestskej časti č. 2 – Staré mesto 
na zasadnutí konanom dňa 14.01.2008 vyjadril nesúhlas s odpredajom pozemkov na ulici 
Janka Kráľa a žiada Útvar hlavného architekta, aby navrhol riešenie na vytvorenie dôstojného 
vstupu do parku. 
 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre podnikateľskú činnosť a správu majetku 
na riadnom zasadnutí konanom dňa 04.02.2008 prerokovala predloženú žiadosť a uznesením 
č. 40/2008 neodporučila odpredaj pozemku parc. č. 465 – záhrada o výmere 174 m2 v kat. 
území Nitra. 
 
Na základe uvedeného predkladáme návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve 
Mesta Nitry (Alžbeta Hlaváčová, Janka Kráľa 100, Nitra) a to  
n e s ch v á l i ť  
odpredaj pozemku parc. č. parc. č. 465 - záhrada o výmere 174 m2 v kat. území Nitra Alžbete 
Hlaváčovej, Janka Kráľa 100, Nitra. 
 
Mestská rada v Nitre na zasadnutí konanom dňa 19.02.2008 prerokovala návrh na 
nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Alžbeta Hlaváčová, Janka Kráľa 
100, Nitra)  
a odporúča neschváliť 
odpredaj  pozemku parc. č. 465 - záhrada o výmere 174 m2 v kat. území Nitra Alžbete 
Hlaváčovej, Janka Kráľa 100, Nitra. 



 
  



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

          Nitra  05.03.2008  
  

           Číslo materiálu: 713/08 
 
 
Mestskému zastupiteľstvu     
v Nitre 
 
 
K bodu:      

Návrh na stanovenie priorít pre podporu projektov z cieľových oblastí 
schválených v rozpočte Mesta Nitry na rok 2008 

 
 
 
 
 
Predkladá:      Návrh na uznesenie 
Jozef Dvonč                        „na osobitnej strane“  
primátor mesta Nitry                                                      
                                                                     
 
 
Spracovali:                                                   
Dagmar Bojdová 
vedúci útvaru kultúry, športu a cestovného ruchu  
Naďa Šimová 
vedúci útvaru sociálneho úradu   
 
 
                                              
Napísala: 
Mária Hegedušová 
referent  odd. kultúry a športu  
 
  
Prizvať: 
     -  

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

                podpis predkladateľa 
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Návrh na uznesenie  
 
Mestská rada v Nitre  
p r e r o k o v a l a  
Návrh na stanovenie priorít pre podporu projektov z cieľových oblastí schválených v rozpočte 
Mesta Nitry na rok 2008, 
o d p o r ú č a  
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre  
s c h v á l i ť : 
   
1.   pre cieľovú oblasť   
rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt, 
zachovanie kultúrneho dedičstva  
 
priority   

• podpora aktivít zameraných na projekt Európske hlavné mesto kultúry 2013  
• vznik pôvodnej tvorby s dôrazom na mesto Nitra 
• podpora projektov zameraných na deti a mládež 
• udržanie kontinuity kultúrnych projektov  
• podpora ochrany a prezentácie významných archeologických nálezov , obnova 

kultúrnych pamiatok a pamätihodností 
 
2. pre cieľovú oblasť   
ochrana a podpora zdravia, pomoc zdravotne postihnutým ľuďom  
 
 priority   

• programy zamerané na výchovu, vzdelávanie a integráciu ťažko zdravotne 
postihnutých detí a mládeže s trvalým pobytom na území Mesta Nitry, 

• podpora a rozvoj sociálnych a zdravotných služieb v oblasti starostlivosti  o osoby 
ohrozené závislosťami, 

 
3. pre cieľovú oblasť   
sociálna oblasť  
 
priority   

• podpora sociálnych programov a projektov zameraných na elimináciu predsudkov, 
búranie bariér a zlepšenie kvality života všetkých občanov ohrozených sociálnym 
vylúčením, s cieľom integrácie sociálne znevýhodnených skupín a komunít do 
plnohodnotného života, v prostredí majoritnej časti obyvateľstva mesta, 

• podpora podujatí organizovaných pre skupiny obyvateľov odkázaných na sociálne 
služby. 
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Návrh na stanovenie priorít pre podporu projektov z cieľových oblastí 
schválených v rozpočte Mesta Nitry na rok 2008 

  
 V súlade s odporúčaniami príslušných komisií predkladáme Návrh na rozdelenie 
globálnych objemov finančných prostriedkov a stanovenie priorít pre podporu projektov 
z cieľových oblastí schválených v rozpočte Mesta Nitry na rok 2008. 
 Návrhy na stanovenie priorít  pre podporu projektov z jednotlivých cieľových oblastí 
zostavili príslušné komisie v  súlade s § 4a, bod 2 VZN Mesta Nitry č. 1/2001 o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu Mesta Nitry . 
 
1. Návrh na stanovenie priorít pre podporu projektov z cieľovej oblasti 
rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt, 
zachovanie kultúrneho dedičstva  
priority   

• podpora aktivít  zameraných na projekt Európske hlavné mesto kultúry 2013 
• vznik pôvodnej tvorby s dôrazom na mesto Nitra 
• podpora projektov zameraných na deti a mládež 
• udržanie kontinuity kultúrnych projektov  
• podpora ochrany a prezentácie významných archeologických nálezov, obnova 

kultúrnych pamiatok a pamätihodností 
 
oblasti podpory: 

• podpora kultúrnych aktivít, ktoré svojím významom, rozsahom a  náročnosťou 
prekračujú rámec miestneho dosahu a prezentujú Nitru v celoslovenskom, či 
medzinárodnom meradle,   

• podpora rôznych foriem propagácie kultúry v zahraničí, spolupráca s partnerskými 
mestami Nitry, rozvoj  bilaterálnych a multilaterálnych vzťahov,  

• podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality služieb, kultúrnej turistiky 
a cestovného ruchu a na spojenie viacerých produktov do balíčka kultúrnych služieb 
v záujme zvýšenia príťažlivosti mesta, 

• podpora nekomerčných aktivít a činností z oblasti divadelného, hudobného    
      a výtvarného umenia,  
• podpora rozvoja záujmovo – umeleckej činnosti , rôznych umeleckých žánrov 

a tradičnej ľudovej kultúry , podpora mimovládnych organizácií a nezávislých aktivít 
v oblasti kultúry, 

• podpora publikačnej činnosti z oblasti kultúry, 
• podpora ochrany a prezentácie významných archeologických nálezov, obnovy 

kultúrnych pamiatok a pamätihodností, 
• podpora  projektov zameraných na posilňovanie pozitívneho vzťahu ku kultúrnemu 

dedičstvu  
 
Návrh je v súlade s uznesením č.1/2008-KpKČ  Komisie pre kultúrnu činnosť MZ v Nitre, 
ktorá sa zostavením priorít pre príslušnú cieľovú oblasť zaoberala na svojom zasadnutí dňa 
15. 1. 2008.  
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2. Návrh na stanovenie priorít pre podporu projektov z cieľovej oblasti 
ochrana a podpora zdravia, pomoc zdravotne postihnutým ľuďom  
 
priority   

• programy zamerané na výchovu, vzdelávanie a integráciu ťažko zdravotne 
postihnutých detí a mládeže s trvalým pobytom na území Mesta Nitry, 

• podpora a rozvoj sociálnych a zdravotných služieb v oblasti starostlivosti  o osoby 
ohrozené závislosťami, 

 
oblasti podpory: 

• projekty zamerané pre deti a mládež so špeciálnymi poruchami učenia (dysleksia, 
dysgrafia a dyskalkúlia), telesne, mentálne a zmyslovo znevýhodnené deti a mládež, 

• projekty zamerané na realizáciu edukačných aktivít zameraných na školské 
a mimoškolské vzdelávanie, voľný čas a osobnostný rozvoj ťažko  zdravotne 
postihnutých detí a mládeže, 

• projekty zamerané na vytváranie podmienok a možností pre aktívne využívanie 
voľného času detí a mládeže organizovaním výchovno-rekreačných pobytov pre deti 
a ich rodičov počas prázdnin, a takto zlepšiť spoluprácu poskytovateľov sociálnej 
pomoci a ich klientov a odborné komplexné pôsobenie na dieťa a rodinu, 

• projekty zamerané na zaistenie programov primárnej a sekundárnej prevencie 
závislostí v meste Nitra. 

 
3. Návrh na stanovenie priorít pre podporu projektov z cieľovej oblasti 
sociálna oblasť  
priority   

 
• podpora sociálnych programov a projektov zameraných na elimináciu predsudkov, 

búranie bariér a zlepšenie kvality života všetkých občanov ohrozených sociálnym 
vylúčením, s cieľom integrácie sociálne znevýhodnených skupín a komunít do 
plnohodnotného života, v prostredí majoritnej časti obyvateľstva mesta, 

• podpora podujatí organizovaných pre skupiny obyvateľov odkázaných na sociálne 
služby. 

 
oblasti podpory: 

 
• podpora  programov a projektov zameraných na zabránenie sociálnej exklúzie, 

podpora aktivít a projektov eliminujúcich predsudky a bariéry voči vylúčeným 
jednotlivcom, sociálne znevýhodneným skupinám a komunitám prostredníctvom 
programov a projektov zameraných na informovanosť o problematike týchto skupín 
a senzibiláciu majoritnej časti obyvateľstva voči týmto skupinám, 

• podpora rekondično-integračných pobytov a vzdelávacích aktivít v oblasti sociálno-
právnej ochrany detí a sociálnej kurately,  

• programy zamerané na rozšírenie a skvalitnenie organizovanej činnosti a príťažlivých 
podujatí pre občanov odkázaných na sociálne služby. 
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Dôvodová správa 
 

V rozpočte Mesta Nitry na rok 2008 boli schválené globálne objemy  finančných 
prostriedkov pre podporu  projektov z cieľových oblastí : 
 
1. rozvoj  a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt, 
zachovanie kultúrneho dedičstva  
                                      vo výške  1 500 tis.  Sk  
 
2. ochrana a podpora zdravia, pomoc zdravotne postihnutým ľuďom 
 
                                       vo výške   250   tis. Sk 
 
3. sociálna oblasť  
 
                                       vo výške   250  tis.  Sk 

 
 
V súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitry č. 1/2001 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu Mesta Nitry  v znení neskorších zmien  dotácie  v priebehu rozpočtového 
roka prideľuje :   
a) mestské zastupiteľstvo  vo výške nad 60 000,- Sk  
b) primátor mesta – vo výške do 60 000,- Sk vrátane.  
 
 

V zmysle § 4a bod 2  VZN č. 1/2001 zostavili príslušné komisie návrh na stanovenie 
priorít pre podporu projektov z jednotlivých cieľových oblastí. Priority schvaľuje  :  
 
primátor     - pre projekty do 60 tis. Sk  
mestské zastupiteľstvo -  pre projekty nad 60 tis. Sk .   
 
 Príslušné komisie odporučili schválenie rovnakých priorít pre podporu projektov 
v požadovanej výške do 60 000,- Sk (vrátane) i pre projekty v požadovanej výške nad  
60 000,- Sk.  

 
Návrh na stanovenie priorít pre podporu projektov z cieľových oblastí schválených 

v rozpočte Mesta Nitry na rok 2008 prerokovala Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre 
pre sociálne veci, bytové otázky a zdravotníctvo na svojom rokovaní dňa 5. marca 2008 a 
uznesením č. 12/2008 odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre materiál schváliť. 

 
 Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí dňa 11.03.2008 prerokovala Návrh na 
stanovenie priorít pre podporu projektov z cieľových oblastí schválených v rozpočte Mesta 
Nitry na rok 2008 a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre predložený návrh schváliť. 
 
 
 
 



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

                                                
 
                                                                                                   V Nitre, dňa : 10.03.2008 

                                                                                                   Číslo materiálu : 714/08 
 
 
 
Mestskému zastupiteľstvu 
v  Nitre      
 
 
K bodu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
             ( Alica Halmešová ) 
 
 
 
 
Predkladá :                                                                       Návrh na uznesenie :  
Ľubomír Martinka                                                           „ na osobitnej strane “ 
prednosta  
MsÚ 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 
( Alica Halmešová ) 
 
 
s c h v a ľ u j e  
odpredaj pozemku  KN parc. č. 2671/1 – záhrada o výmere 190m2  v kat. území Nitra za cenu 
800,-Sk/m2 + DPH Alici Halmešovej, Čajkovského 7, Nitra 
 
 
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: 31.05.2008   
                                                                                                                     K: MR                                               
 
u r č u j e  
stratu účinnosti uznesenia ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 26.06.2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 



                 Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
                                               ( Alica Halmešová ) 
 
 
 
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   
Alice Halmešovej, Čajkovského 7, Nitra o odkúpenie pozemku parc. č. 2671/1 v kat. území 
Nitra. 
Parcela č. 2671/1-záhrada o výmere 190m2 je zapísaná na EL č. 4014 na  správcu  Mesto 
Nitra. Z geometrického plánu, ktorý dalo oddelenie majetku vypracovať k majetkoprávnemu 
usporiadaniu, vyplýva, že majetkovú podstatu tvorí PK parcela č. 1590/16, ktorá je 
vlastníctvom Mesta Nitry, zapísaným v  PK vložke č. 3708.   
Žiadateľka je vlastníčkou susediacej parcely č. 2669 a žiadaná parcela tvorí svah medzi 
komunikáciou a jej pozemkom. Vstup na jej nehnuteľnosť bol v minulosti riešený zároveň 
s budovaním komunikácie Hanulova ul. cez pozemok p. č. 2671/2, ktorý však bol v reštitúcii 
vrátený pôvodným vlastníkom. O odkúpenie žiada i z dôvodu znečisťovania p. č. 2671/1 
verejnosťou.  
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 priemyselnú 
výrobu. Z hľadiska priestorového usporiadania je na predmetnom pozemku navrhnutá na 
ploche určenej na vybavenosť  a doplnkovo priemyselnú výrobu zástavba uličná voľná   do 
max. výšky 4 nadzemných podlaží.  
VMČ č.3 Čermáň  prerokoval žiadosť a nemá námietku k odpredaju parcely č. 2671/1 
o výmere 190m2, pokiaľ je tento odpredaj v súlade s ÚPN mesta Nitry. 
Komisia MZ v Nitre pre podnikateľskú činnosť a správu majetku  na riadnom zasadnutí 
konanom dňa 03.12.2007 prerokovala predloženú žiadosť a odporúča odpredaj nehnuteľnosti 
za cenu 800,-Sk/m2 +DPH  

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 ( Alica Halmešová ) 

s c h v á l i ť 
odpredaj pozemku  KN parc. č. 2671/1 – záhrada o výmere 190m2  v kat. území Nitra za cenu 
800,-Sk/m2 + DPH Alici Halmešovej, Čajkovského 7, Nitra 
 
Mestská rada na zasadnutí dňa 19.02.2008 prerokovala návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou 
vo vlastníctve Mesta Nitry ( Alica Halmešová ) a odporučila 

schváliť 
odpredaj pozemku  KN parc. č. 2671/1 – záhrada o výmere 190m2  v kat. území Nitra za cenu 
800,-Sk/m2 + DPH Alici Halmešovej, Čajkovského 7, Nitra 
 
                                                                                                         

                                                                                                                                                        

3. 



 
  



M e s t s k ý    ú r a d    v    N i t r e 
 
                                                
                                                                                                   V Nitre 10.03.2008 
                                                                                                   Číslo materiálu : 715/08 
 
Mestskému zastupiteľstvu 
v  Nitre      
  
 
 
k bodu: Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 86/2007-MZ zo  
            dňa 22.3.2007  
 
 
Predkladá :                                                                      Návrh na uznesenie :  
Ľubomír Martinka                                                          „ na osobitnej strane “ 
prednosta  
MsÚ 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 zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 86/2007-MZ zo  
dňa 22.3.2007 
 
 
 
z r u š u j e 
 
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 86/2007-MZ zo dňa 22.3.2007  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 



Návrh na zrušenie  uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.86/2007-MZ zo dňa 
22.03.2007  
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznesením č.86/2007-MZ zo dňa 22.03.2007  
p r e r o k o v a l o 
návrh na majetkoprávne usporiadanie nehnuteľností v kat. území Drážovce ( Futbalové 
ihrisko )  
s c h v á l i l o 
 
1.Odkúpenie  časti parc. č.1491/1 – orná pôda  výmere cca 240m2,  ktorú upresní  GP, v kat. 
území Drážovce od vlastníčky Ing. Ivety Pôbišovej, Javorová 6458/2, Banská Bystrica za 
cenu 15,- Sk/m2 do vlastníctva Mesta Nitry, Štefánikova 60, Nitra  
 
2.Finančné prostriedky na úhradu kúpnej ceny hradiť z neplánovaných predajov v priebehu 
roku 2007 
 
u l o ž i l o   
vedúcemu oddelenia správy majetku 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 
 
 
                                                                                                                     T: 31.12.2007   
                                                                                                                     K: MR 
 
Vlastníčke časti pozemku p.č. 1491/1, ktorý je užívaný ako futbalové ihrisko v Drážovciach, 
Ing. Ivete Pôbišovej sme oznámili podmienky majetkoprávneho usporiadania. Menovaná na 
list nereagovala a z toho dôvodu predkladáme na rokovanie mestského zastupiteľstva návrh 
na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 86/2007-MZ v plnom rozsahu.  
Oddelenie majetku rieši v súčasnosti komplexne  majetkoprávne usporiadanie celého ihriska 
v Drážovciach na základe požiadavky Správy športových a rekreačných zariadení mesta 
Nitry. Z vypracovaného geometrického plánu č. 102/2007, overeného dňa 19.12.2007 a LV č. 
3659 vyplýva, že sa jedná o výmeru 9410m2, ktorá plocha je vo vlastníctve súkromných osôb. 
Oddelenie majetku predloží do MZ material na schválenie odkúpenia uvedenej výmery 
a následne bude realizovať výkupy pozemkov.  

Mestská rada na zasadnutí dňa 19.02.2008 prerokovala návrh na zrušenie uznesenia 
Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 86/2007-MZ zo dňa 22.3.2007 a odporučila 

zrušiť 

uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 86/2007-MZ zo dňa 22.3.2007 

 

 

 

 
 
 

3. 
 



M e s t s k ý    ú r a d    v    N i t r e 
 
                                                
                                                                                                   V Nitre 10.03.2008 
                                                                                                   Číslo materiálu : 716/08 
Mestskému zastupiteľstvu 
v  Nitre      
  
 
 
k bodu: Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 87/2007-MZ zo  
            dňa 22.3.2007 
 
 
Predkladá :                                                                      Návrh na uznesenie :  
Ľubomír Martinka                                                          „ na osobitnej strane “ 
prednosta  
MsÚ 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 zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 87/2007-MZ zo  
dňa 22.3.2007 
 
 
 
z r u š u j e  
 
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 87/2007-MZ zo dňa 22.3.2007  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. 
 



Návrh na zrušenie  uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.87/2007-MZ zo dňa 
22.03.2007  
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznesením č.87/2007-MZ zo dňa 22.03.2007  
 
p r e r o k o v a l o 
návrh na majetkoprávne usporiadanie nehnuteľností v kat. území Zobor  ( ul. Jazerná )  
 
s c h v á l i l o 
 
 
1.Odkúpenie  parc. č.1219/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 222m2  v kat. území 
Zobor od vlastníkov Prof.  Ing. Milana Gajdošíka a manželky Lýdie Gajdošíkovej , obaja 
bytom Jazerná 20, Nitra za cenu 1,- Sk/m2 do vlastníctva Mesta Nitry, Štefánikova 60, Nitra 
 
2.Finančné prostriedky na úhradu kúpnej ceny hradiť z neplánovaných predajov v priebehu 
roku 2007 
.  
 
u l o ž i l o   
vedúcemu oddelenia správy majetku 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia  
 
 
 
                                                                                                                     T: 31.12.2007   
                                                                                                                     K: MR 
 
Vlastníkom  pozemku p.č. 1219/2, ktorý je užívaný ako časť miestnej komunikácie Jazerná 
ul., sme Prof. Ing. Milanovi Gajdošíkovi a manž. Lýdii oznámili podmienky majetkoprávneho 
usporiadania. Menovaní na list nereagovali. Po telefonickom skontaktovaní s ich právnou 
zástupkyňou nám táto oznámila, že jej klienti s cenou nesúhlasia. Z toho dôvodu predkladáme 
na rokovanie mestského zastupiteľstva návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva 
v Nitre č. 86/2007-MZ v plnom rozsahu.  
Mestská rada na zasadnutí dňa 19.02.2008 prerokovala návrh na zrušenie uznesenia 
Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 87/2007-MZ zo dňa 22.3.2007 a odporučila 

zrušiť 

uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 87/2007-MZ zo dňa 22.3.2007 

 

 

 

 

 
3. 

 



M e s t s k ý    ú r a d     v     N i t r e 
 
 
        V Nitre 12.03.2008 

        Číslo materiálu: 717/08 
 

Mestskému zastupiteľstvu  

v Nitre 
 
 
K bodu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry    
              (Martin Michalko) 
               
 
                          
Predkladá:                    Návrh na uznesenie: 
 
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 (Martin Michalko) 
                                                   n e s c h v a ľ u j e 
Spracovala:       odpredaj časti pozemku parc. č. 187/12 – zastavaná plocha 

    a  nádvorie o výmere 4751 m2 kat. úz. Nitra, časť o výmere  

Mária Tužinská      cca 300 m2 Martinovi Michalkovi, bytom Podzámska 1, Nitra 

referent nakladania       

s majetkom            

                         

Napísala:                  

                    

Mária Tužinská           
referent nakladania             
s majetkom                     
                                                    
                                                     
Prizvať:                                       
-            
  
                                            

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

                podpis predkladateľa 



Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Martin Michalko) 
 
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. 
Martin Michalko, bytom Podzámska 1, Nitra        
požiadal o odkúpenie časti pozemku parc. č. 187/12 o výmere cca 300 m2 katastrálne územie 
Nitra za účelom výstavby polyfunkčného objektu, predajne na susediacom pozemku parc. č. 
187/2 vo vlastníctve žiadateľa a komplexnému doriešeniu architektonického vzhľadu nárožia 
na Podzámskej ulici v Nitre. Cez predmetnú nehnuteľnosť plánoval riešiť aj prístup 
a zásobovanie predajne. 
Mesto Nitra je vlastníkom pozemku parc. č. 187/12 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
4751 m2 kat. úz. Nitra. 
 
Podľa územno-plánovacích podkladov obce bola nehnuteľnosť vedená ako ulica, prístup 
automobilový a peší. V zmysle podrobného Územného plánu CMZ je predmetná 
nehnuteľnosť určená na dostavbu s priestorovým určením pre kompaktnú uličnú zástavbu.  
 

Stanovisko Mestského úradu v Nitre 
Pán Michalko nepredložil štúdiu dostavby, ktorá zasahuje do parcely č. 187/12 kat. úz. Nitra 
vo vlastníctve Mesta Nitry. Bez tejto štúdie nie je možné komplexne posúdiť zámer výstavby 
útvarom hlavného architekta.  

Dostavba územia bude riešená komplexne aj s vedľajším mestským pozemkom s plynulým 
riešením nárožia, čistou, jednoduchou a modernou architektúrou v kontexte s prostredím 
a zachovaním priehľadov na areál Nitrianskeho hradu. Dopravno-obslužné vjazdy a vstupy 
požadujeme riešiť len z Podzámskej ul., nesúhlasíme s riešením cez parcelu č. 187/12, ktorá 
je vo vlastníctve mesta Nitry, s ohľadom na plánovanú dostavbu danej parcely. Je nutné 
zabezpečenie parkovacích miest v okruhu do 300 m od predajne, mimo komunikácie. 

Vzhľadom na vyššie uvedené neodporúčame odpredaj časti parc. č. 187/12 o výmere cca 300 
m2 kat. úz. Nitra žiadateľovi. 

Výbor mestskej časti č. 2 – Staré mesto na zasadnutí konanom dňa 14.01.2008 vyjadril 
nesúhlas s odpredajom časti pozemku parc. č. 187/12 o výmere cca 300 m2 kat. úz. Nitra 
z dôvodu, že z urbanistického hľadiska nie je táto lokalita doriešená a ovplyvnilo by to aj 
úbytok parkovacích miest. 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre podnikateľskú činnosť a správu majetku 
na riadnom zasadnutí konanom dňa 04.02.2008 uznesením č. 24/2008 neodporučila schváliť 
odpredaj požadovanej nehnuteľnosti. 
 
Na základe žiadosti a získaných vyjadrení sme na rokovanie mestskej rady predložili návrh na 
nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Martin Michalko) a to neschváliť 
odpredaj časti pozemku parc. č. 187/12 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4751 m2 kat. 
úz. Nitra, časť o výmere cca 300 m2 Martinovi Michalkovi, bytom Podzámska 1, Nitra. 
       

Mestská rada v Nitre na zasadnutí konanom dňa 19.02.2008 uznesením č. 155/2008-MR 
odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre neschváliť odpredaj časti pozemku parc. č. 
187/12 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4751 m2 kat. úz. Nitra, časť o výmere cca 300 
m2 Martinovi Michalkovi, bytom Podzámska 1, Nitra. 



 
  



M e s t s k ý    ú r a d     v     N i t r e 
 
 
        V Nitre 12.03.2008 

        Číslo materiálu: 718/08 
 

Mestskému zastupiteľstvu  

v Nitre 
 
 
K bodu: Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 161/2005-MZ zo dňa 
              28.04.2005 (bývalá Materská škola Párovská ul. č. 40 v Nitre) 
               
 
                          
Predkladá:                    Návrh na uznesenie: 
 
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. 161/2005-MZ zo dňa 28.04.2005 (bývalá Materská škola 
                                                   Párovská ul. č. 40 v Nitre) 
Spracovala:       n e s c h v a ľ u j e            

    zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.  

Mária Tužinská      161/2005-MZ zo dňa 28.04.2005 

referent nakladania       

s majetkom            

        

                  

Napísala:                  

                    

Mária Tužinská           
referent nakladania             
s majetkom                     
                                                    
                                                     
Prizvať:                                       
-            
              

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

                 podpis predkladateľa 



Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 161/2005-MZ zo dňa 
28.04.2005 (bývalá Materská škola Párovská ul. č. 40 v Nitre) 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre na zasadnutí konanom dňa 28.04.2005 prerokovalo návrh na 
dlhodobý prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Nitry (bývalá Materská škola 
Párovská ul. č. 40 v Nitre) a uznesením č. 161/2005-MZ schválilo prenájom budovy súpisné 
číslo 1201 na parc. č. 871 – zast. pl. o výmere 154 m2 katastrálne územie Nitra pre firmu 
HEKOL, spol. s r. o., Dlhá ul. č. 8, Nitra, IČO: 36 537 110 na dobu určitú, 10 rokov, za cenu 
1 000,--Sk/m2/rok + úhrada energií s tým, že od nájomného budú odpočítané náklady na 
nevyhnutnú rekonštrukciu objektu, najviac však do výšky 50% ročne. 
 
Na základe prijatého uznesenia bola dňa 29.09.2005 uzatvorená Zmluva o nájme nebytových 
priestorov na dobu určitú, 10 rokov počínajúc dňom 01.10.2005. Účelom nájme je zriadenie 
pracoviska komplexnej zdravotnej starostlivosti o ženy (gynekologicko-pôrodnícka 
starostlivosť, zriadenie pracoviska pre techniky asistovanej reprodukcie, vykonávanie 
poradenskej činnosti, rehabilitačno-liečebná činnosť a pod.).  
 
HEKOL s. r. o., Dlhá 8, Nitra        
požiadal o započítanie plnej kompenzácie odpočtu nájomného  z vynaložených nákladov na 
nevyhnutnú rekonštrukciu a dodatočné úpravy predmetu nájmu v celkovej výške, t. j.  
725 831,20 Sk, ktorú preinvestoval na rekonštrukciu prenajatého objektu. Mesto Nitra uznalo 
odpočet nákladov vo výške 340 779,80 Sk podľa zmluvných podmienok (z tejto sumy bude 
84 756,80 Sk odpočítaných z nájomného za rok 2008). Rozdiel 385 051,40 Sk Mesto Nitra 
neuznalo. 
 
Nájomcom požadovaný odpočet nájomného je nad rámec zmluvných podmienok stanovených 
uznesením Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 161/2005-MZ zo dňa 28.04.2005. 
 
Nájomca žiadosť odôvodňuje skutočnosťou, že budovu prevzal vo veľmi zlom technickom 
stave, ktorý sa dal zistiť len dodatočne pri realizácii  potrebných  demolačných  prác.  Budovu 
 rekonštruuje nadštandardným spôsobom tak, aby vyhovovala európskym normám platným 
pre zdravotníctvo.  
 
Nájomca požiadal o odpredaj prenajatej nehnuteľnosti, čo však Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
na zasadnutí konanom dňa 22.03.2007 uznesením č. 108/2007-MZ neschválilo.  
  
Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre podnikateľskú činnosť a správu majetku 
na riadnom zasadnutí konanom dňa 04.02.2008 uznesením č. 31/2008 neodporučila schváliť 
započítanie celkových nákladov doteraz vynaložených na rekonštrukciu prenajatej 
nehnuteľnosti a odporúča pokračovať v prenájme v zmysle zmluvných podmienok. 
 
Na základe žiadosti sme na rokovanie mestskej rady predložili návrh na zmenu uznesenia 
Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 161/2005-MZ zo dňa 28.04.2005 (bývalá Materská škola 
Párovská ul. č. 40 v Nitre) a to neschváliť zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre 
č. 161/2005-MZ zo dňa 28.04.2005. 
 
Mestská rada v Nitre na zasadnutí konanom dňa 19.02.2008 uznesením č. 156/2008-MZ 
odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre neschváliť zmenu uznesenia Mestského 
zastupiteľstva v Nitre č. 161/2005-MZ zo dňa 28.04.2005. 



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

V Nitre dňa  20. 2. 2008 
Číslo materiálu: 719/08               
 
 

 
Mestskému zastupiteľstvu   
v Nitre 
 
 
k bodu:   Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 309/99 – MZ         

zo dňa   25. 11. 1999  
 
 
Predkladá:                                                                 Návrh na uznesenie: 
Ľubomír Martinka     Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
prednosta MsÚ v Nitre        p r e r o k o v a l o  
       Návrh na zmenu uznesenia Mestského  
       zastupiteľstva v Nitre č. 309/99 – MZ     
       zo dňa 25. 11. 1999 
Spracovala:      s ch v a ľ u j e 
Ing. Andrea Trojanovičová     zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 
odborný referent      v Nitre č. 309/99- MZ zo dňa 25. 11. 1999 
 referátu organizačného                                 a to tak, že vypúšťa bod 1 ukladacej časti 
             a pôvodný bod „2“ označuje ako bod „1“ 
                            
Napísala: 
Ing. Andrea Trojanovičová  
odborný referent 
 referátu organizačného                                
 
 
                               
Prizvať:   
    -  
 
 
 
 
 
 
           –––––––––––––––––––––––––– 
                     podpis predkladateľa 
 
 
 
 



 
Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 309/99 - MZ zo dňa            
25. 11.1999  

 
Predkladám návrh na zmenu uznesenia MZ č. 309/99- MZ zo dňa  25. 11. 1999 a to tak , že sa 
vypúšťa bod 1 ukladacej časti a pôvodný bod „2“ sa označuje ako bod „1“. 
 
 
 
 

Dôvodová správa 
 

 Na 12. riadnom zasadnutí MZ dňa 25. 11. 1999  mestské zastupiteľstvo v bode 
„Diskusia“ prijalo uznesenie č. 309/99 – MZ, v ktorom uložilo v bode 1 všetkým riaditeľom 
príspevkových organizácií zriadených mestom 2 x ročne prostredníctvom Komisie správy 
mestského majetku predložiť mestskému zastupiteľstvu odpočet aktuálnych pohľadávok 
a záväzkov voči mestu Nitra, T: trvale – polročne, K: MZ. 
 V zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
príspevkové organizácie vykonajú po uplynutí rozpočtového roka zúčtovanie finančných 
vzťahov s  rozpočtom  zriaďovateľa, súčasťou  ktorých  sú  aj pohľadávky a záväzky                
za príslušné rozpočtové obdobie. Nakoľko záverečný účet mesta obsahuje tento prehľad 
o pohľadávkach i záväzkoch, navrhujeme z dôvodu jeho duplicitného predkladania zmenu 
uznesenia mestského zastupiteľstva č. 309/99- MZ zo dňa 25. 11. 1999 a to tak, že sa vypúšťa 
bod 1 ukladacej časti a pôvodný bod „2“ sa označuje ako bod „1“. 
 
 
 
 Mestská rada na svojom 24. zasadnutí (riadnom) dňa 19. 2. 2008 prerokovala materiál 
č. 719/08 „Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 309/99 - MZ        
zo dňa  25. 11.1999“ a odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť zmenu uznesenia podľa 
predloženého návrhu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
Nitra  12.03.2008 
    

 Číslo materiálu: 726/08 
   

Mestskému zastupiteľstvu  
v Nitre 
 
 
k bodu: Návrh dodatku č. 3 k VZN č. 1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta   
             Nitry 
 
 
             Návrh na uznesenie 
Predkladá:            Mestské zastupiteľstvo  v Nitre 
Ľubomír Martinka                                                    p r e r o k o v a l o 
prednosta MsÚ v Nitre návrh Dodatku č. 3 k VZN  
 č. 1/2001 o poskytovaní dotácií 
Spracovali:  z rozpočtu Mesta Nitry  
Ľubomír Martinka                                                                 u z n i e s l o   
prednosta MsÚ v Nitre     sa na vydaní 
                                                                             Dodatku č. 3 k VZN č. 1/2001           
Dagmar Bojdová        o poskytovaní dotácií z rozpočtu 
vedúca  odd. kultúry a športu                                       Mesta Nitry  
                                                                                               u k l a d á   
Mária Hegedušová                                                                vedúcemu oddelenia kultúry  
odborná referentka OKaŠ      a športu   
        zabezpečiť  
Oľga Hodálová                                                             prostredníctvom referátu  
referentka – právnik      klientskeho centra služieb 
                  - vyvesenie vydaného znenia 
        Dodatku č. 3 k VZN č.1/2001 
Napísala:       o poskytovaní dotácií z rozpočtu 
Mária Hegedušová      Mesta Nitry na úradnej tabuli MsÚ 
odborná referentka OKaŠ     v Nitre   T: do 10 dní 
        - zverejnenie spôsobom v meste
        obvyklým  T: do 30 dní 
Prizvať:          K: ref. org 
-          .  
            
                               
        
    
                                                                        ........................................ 
                                                                                                  podpis predkladateľa 
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          Návrh 
DODATKU č. 3 

k VZN č. 1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry v znení dodatkov č. 1 a 2  
 

Mestské zastupiteľstvo Nitre v súlade s § 6, § 11 ods. 3 písm. h) a § 11 ods. 4 písm. g) zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a v súlade s § 7 ods. 2 a 
ods. 4 zákona č. 583/2003 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa uznieslo na 
vydaní tohto dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 1 /2001 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry v znení dodatkov č. 1 a 2  
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2001 sa mení a dopĺňa takto: 
 

1. V § 3 ods. 1 sa na konci vety dopĺňa text: „alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na 
území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce.“ 

 
2. V § 3 ods. 4 sa mení prvá veta: „Dotácie sa neposkytujú na akcie, okruhy potrieb 

alebo účel:“ 
 

3. V § 3 ods. 7 sa na konci vety dopĺňa čiarka a za ňou nasledovný text: „uvedený limit 
neplatí pri poskytovaní dotácií pre cieľovú oblasť telesná kultúra, kde výška dotácie 
vyplýva z osobitných pravidiel financovania uvedených v prílohe č. 2 tohto VZN.“ 

 
4. § 4 sa mení nasledovne: 

Cieľové oblasti  s uvedením komisie príslušnej pre posúdenie žiadosti o 
poskytnutie dotácie v danej cieľovej oblasti 
Dotácie sú smerované do týchto cieľových oblastí: 
a) rozvoj a ochrana duchových hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych 
hodnôt, zachovanie kultúrneho dedičstva (komisia pre kultúru), 
b) telesná kultúra (komisia pre šport a telesnú kultúru), 
c) ochrana a podpora zdravia, pomoc zdravotne postihnutým ľuďom (komisia pre  
zdravotníctvo, sociálne veci a bytové otázky), 
d) osveta, výchova a vzdelávanie (komisia pre školstvo a mládež) 
e) sociálna oblasť (komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bytové otázky)  
f) ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodného dedičstva na území 
mesta (komisia pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejný poriadok). 

 
5. V § 6 ods. 4 sa na konci vety vypúšťajú slová: ,,dvakrát za príslušný rozpočtový rok.“ 
 
6. § 7 ods. 2. sa mení nasledovne: ,, Náležitosti žiadosti sú podrobne stanovené v prílohe 

č. 1 a pre oblasť telesnej kultúry v prílohe č. 2 nariadenia.“ 
 

7. V § 9, ods.1 sa vypúšťa text: 
             Príslušnou komisiou pre cieľové oblasti v zmysle § 4 je: 
             a) komisia pre kultúrnu činnosť 
             b) komisia pre školstvo, mládež a telesnú kultúru 
             c) komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bytové otázky 
             d) komisia pre školstva, mládež a telesnú kultúru 
             e) komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bytové otázky 
             f) komisia pre verejnoprospešné služby, dopravu a životné prostredie 
 

8. Mení sa odkaz pod čiarou č. 1 vzťahujúci sa k  § 12 ods.2 písm. g): 
               VZN č. 1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry v znení neskorších dodatkov  
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                Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov 
        

9. V celom texte VZN sa vypúšťa znenie „zákon č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách v znení neskorších predpisov“ a nahrádza sa znením „ zákon č. 583/2003 Z. 
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov“ 

 
10. Dopĺňa sa príloha č. 2 pod názvom Pravidlá pre poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta 

Nitry pre oblasť telesná kultúra, ktorá nasleduje za textom VZN č. 1/2001 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nitry a jej prílohou č. 1. 

 
 
 
Na vydaní tohto dodatku č. 3 k VZN č. 1/2001 sa Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznieslo dňa 
.......................... a tento dodatok nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej 
tabuli MsÚ v Nitre, t.j................................. 
 
 
 
 
       Jozef Dvonč                                                                              Ľubomír Martinka 
  primátor Mesta Nitry                                                       prednosta Mestského úradu v Nitre 
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Návrh úplného znenia : 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 1/2001 o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu Mesta Nitry v znení dodatkov č. 1 a 2 

 

 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona Slovenskej 
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 27 ods. 2 
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 583/2003 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 
nariadení:  
 
§ 1  
 
Predmet úpravy  
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) ustanovuje podmienky  
poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Nitry (ďalej len „mesto“)  
 
2. Nariadenie upravuje postupy súvisiace s poskytovaním dotácií.  
 
§ 2  
 
Vymedzenie niektorých pojmov  
 
Na účely tohto nariadenia sa rozumie  
a) dotáciou  
finančné prostriedky nenávratne poskytnuté z rozpočtu mesta osobe, na účel a vo výške  
sumy určenej rozpočtom mesta za podmienok stanovených týmto nariadením,  
b) konkrétnou akciou  
jednorazová, vecne a časovo vymedzená organizovaná činnosť ako účel určený rozpočtom na 
použitie dotácie z rozpočtu mesta,  
c) vopred určeným okruhom potrieb  
súbor vecí alebo činností potrebných na zabezpečenie istého účelu ako účel určený rozpočtom 
na použitie dotácie z rozpočtu mesta,  
d) cieľovou oblasťou  
okruh účelov, na ktorý môže byť poskytnutá dotácia,  
e) projektom  
podrobný popis akcie alebo okruhu potrieb v zmysle tohto nariadenia,  
f) žiadateľom  
osoba, ktorá žiada o dotáciu v zmysle tohto nariadenia a spĺňa podmienky ustanovení tohto 
nariadenia,  
g) príslušnou komisiou  
komisia zriadená mestským zastupiteľstvom ako jeho poradný, iniciatívny a kontrolný orgán, 
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ktorej úlohy sú zhodné s cieľovou oblasťou alebo jej podobné.  
 

§ 3  
 
Základné ustanovenia  
 
1. Z rozpočtu mesta sa podľa tohto nariadenia môžu poskytovať dotácie:  
 
právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt 
na území mesta alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú 
služby obyvateľom obce. 
 
2. Dotácia sa neposkytne:  
 
a) osobe, ktorá nemá vyrovnané záväzky voči mestu,  
b) osobe, ktorej žiadosť a projekt nespĺňajú náležitosti stanovené týmto nariadením.  
 
3. Dotácie sa môžu poskytnúť iba na:  
 
a) konkrétne akcie,  
b) vopred určené okruhy potrieb, ktoré nie sú v rozpore s koncepciou jednotlivých oblastí 
života mesta.  

 
4. Dotácie sa neposkytujú na akcie, okruhy potrieb alebo účel:  
 
a) s cieľom poškodzovať životné prostredie, otvorenou alebo skrytou formou podnecovať 
neznášanlivosť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, 
fašistického, či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k 
národnosti alebo etnickej skupine,  
b) na činnosť politických strán alebo politických hnutí,  
c) ktoré nezodpovedajú cieľovým oblastiam v zmysle tohto nariadenia,  
d) pre potreby nákupu alkoholických nápojov, tabaku a tabakových výrobkov.  
 
5. Dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom mesta.  
 
6. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.  
 
7. Z rozpočtu mesta na príslušný rozpočtový rok možno jednej osobe na jeden účel (projekt) 
poskytnúť iba jednu dotáciu a to maximálne do 70% hodnoty projektu, uvedený limit neplatí 
pri poskytovaní dotácií pre cieľovú oblasť telesná kultúra, kde výška dotácie vyplýva 
z osobitných pravidiel financovania uvedených v prílohe č. 2 tohto VZN.  
 
8. Zdroje pre poskytnutie dotácií vytvára rozpočet mesta.  
 
9. Za dotáciu v zmysle tohto nariadenia sa nepovažujú bežné transfery organizáciám, ako i 
iným subjektom zriadeným alebo založeným mestom, ktoré sú im poskytnuté priamo pri  
schvaľovaní rozpočtu.  
 
10. Pri prideľovaní dotácií sa musí prihliadať na financovanie subjektov, ktoré sú priamo  
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alebo nepriamo napojené na rozpočet mesta.  
 
§ 4  
 

Cieľové oblasti 

Dotácie sú smerované do týchto cieľových oblastí: 
a) rozvoj a ochrana duchových hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt, 
zachovanie 
kultúrneho dedičstva, 
b) telesná kultúra, 
c) ochrana a podpora zdravia, pomoc zdravotne postihnutým ľuďom, 
d) osveta, výchova a vzdelávanie, 
e) sociálna oblasť, 
f) ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodného dedičstva na území mesta. 

 
Cieľové oblasti  s uvedením komisie príslušnej pre posúdenie žiadosti o poskytnutie 
dotácie v danej cieľovej oblasti 

Dotácie sú smerované do týchto cieľových oblastí: 

a) rozvoj a ochrana duchových hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt, 
zachovanie kultúrneho dedičstva (komisia pre kultúru), 
b) telesná kultúra (komisia pre šport a telesnú kultúru), 
c) ochrana a podpora zdravia, pomoc zdravotne postihnutým ľuďom (komisia pre  
zdravotníctvo, sociálne veci a bytové otázky), 
d) osveta, výchova a vzdelávanie (komisia pre školstvo a mládež) 
e) sociálna oblasť (komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bytové otázky)  
f) ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodného dedičstva na území mesta 
(komisia pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejný poriadok). 

 
§ 4a  
 
Všeobecné kritériá na posudzovanie projektov a stanovenie priorít  
 
1. Všeobecnými kritériami na posudzovanie projektov sú:  
a) kvalita a originalita predloženého projektu, udržanie kontinuity,  
b) verejnoprospešný charakter projektu odzrkadľujúci potreby mesta a jeho dosah  
/medzinárodný, regionálny, miestny/,  
c) orientácia projektu na cieľovú skupinu,  
d) odborná a organizačná garancia prípravy a realizácie, členská základňa žiadateľa,  
e) prehľadnosť a úplnosť projektu, reálnosť rozpočtu,  
f) forma a spôsob propagácie Mesta Nitry ako podporovateľa projektu,  
g) spolupráca s mestom pri zabezpečovaní činností vyplývajúcich z jednotlivých  
cieľových oblastí,  
h) účelnosť a oprávnenosť použitia dotácie zo zdrojov Mesta Nitry v predchádzajúcom  
období vrátane dodržania termínu jeho vyúčtovania. 
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2. Návrh na stanovenie priorít pre podporu projektov z jednotlivých cieľových oblastí, na 
každý rok zostavuje príslušná komisia a schvaľuje primátor /pre projekty do 60 tis./ a mestské 
zastupiteľstvo /pre projekty nad 60 tis./.“  

§ 5  
 
Prideľovanie dotácií  
 
1. Globálny objem finančných prostriedkov určených v príslušnom rozpočtovom roku na  
poskytovanie dotácií pre jednotlivé cieľové oblasti schvaľuje mestské zastupiteľstvo pri  
schvaľovaní rozpočtu mesta.  
 
2. Dotácie, prideľuje len na základe predložených projektov: 
a) mestské zastupiteľstvo  
aa) pri schvaľovaní rozpočtu na príslušný rozpočtový rok ako položku rozpočtu  
ab) v priebehu rozpočtového roka vo výške nad 60 000,- Sk ,  
 
b) primátor mesta – v priebehu rozpočtového roka vo výške do 60 000,- Sk vrátane.  

 
§ 6  
 
Zverejňovanie informácií o poskytovaní dotácií  
 
1. Prostriedky zverejňovania sú najmä:  
a) vyvesenie na úradnej tabuli mesta,  
b) internetová stránka mesta,  
c) tlačové periodikum vydávané mestom,  
d) miestne bežné dostupné tlačové periodikum.  
 
2. Najneskôr tridsať dní pred termínom uzávierky prijímania žiadostí zverejní Mesto  
Nitra informáciu o možnosti požiadať o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, ktorá  
obsahuje najmä:  
a) cieľové oblasti  
b) kritériá na posudzovanie projektov a  
c) priority pre podporu projektov z jednotlivých cieľových oblastí 
d) organizačný útvar mestského úradu určený na poskytovanie konzultácií záujemcom,  
e) miesto a čas obdržania predpísaného tlačiva,  
f) spôsob a miesto prijímania žiadostí a termín uzávierky.“  

3. Informácia o možnosti požiadať o poskytnutie dotácie v rámci schvaľovania rozpočtu na  
príslušný rozpočtový rok sa zverejňuje v predchádzajúcom rozpočtovom roku.  
Termín uzávierky prijímania žiadostí určí primátor mesta súlade s pravidlami na zostavenie 
rozpočtu na príslušný rozpočtový rok.  
 
4.  V priebehu rozpočtového roka sa informácia zverejňuje v termínoch určených primátorom 
mesta. dvakrát za príslušný rozpočtový rok.  
 

§ 7  
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Postup žiadania o dotáciu  
 
1. Žiadať o poskytnutie dotácie možno na základe podmienok a v lehotách zverejnených 
mestom len písomnou formou a na tlačive, ktoré záujemca obdrží od príslušného 
organizačného útvaru MsÚ.  
 
2. Náležitosti žiadosti sú podrobne stanovené v prílohe č. 1 a pre oblasť telesnej kultúry 
v prílohe č. 2 nariadenia .  
 
3. Záujemca môže požiadať o konzultáciu o spôsobe náležitého vyplnenia žiadosti príslušný 
organizačný útvar MsÚ.  
 
4. Žiadosť o poskytnutie dotácie sa predkladá v dvoch vyhotoveniach, v uzavretom obale  
s označením „dotácia“, s uvedením cieľovej oblasti a s menom a adresou žiadateľa.  
 
5. Žiadosť sa doručuje:  
a) doporučeným listom, pričom za dátum doručenia sa považuje dátum uvedený na  
odtlačku pečiatky pošty  
alebo  
b) osobne v podateľni mestského úradu, pričom podateľňa vydá na požiadanie potvrdenie  
o prevzatí žiadosti, na ktorom uvedie dátum a miesto prevzatia.  
 
6. Obsah žiadosti možno meniť alebo dopĺňať len v lehote na predkladanie žiadostí.  

§ 8  
 
Postup pri predkladaní žiadostí  
 
1. Dni uzávierky prijímania žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta určuje primátor 
mesta.  
 
2. Žiadosti sa prijímajú odo dňa zverejnenia informácií.  
 
3. Každá predložená žiadosť sa uchováva v neporušenom obale až do uplynutia lehoty na 
prijímanie žiadostí.  
 
4. Každá žiadosť doručená po uzávierke sa vráti žiadateľovi v neotvorenom obale.  
 
5. Po uzávierke príslušný organizačný útvar MsÚ posudzuje splnenie formálnych náležitostí 
žiadosti. Najneskôr do 14 dní po termíne uzávierky prijímania žiadostí vyzve príslušný 
organizačný útvar MsÚ žiadateľa na bezodkladné odstránenie formálnych nedostatkov. V 
prípade nedoplnenia žiadosti v stanovenom termíne sa táto považuje za neplatnú.  
 
6. Žiadosti, ktoré po posúdení podľa bodu 5 nespĺňajú náležitosti, sa označia ako neplatné.  
 
7. Žiadosti, ktoré po posúdení a doplnení podľa bodu 5 spĺňajú formálne náležitosti, sa 
označia ako platné.  
 
8. Pre každú cieľovú oblasť zostaví príslušný organizačný útvar zoznam:  
a) neplatných žiadostí,  
b) platných žiadostí v abecednom poradí mien alebo názvov žiadateľov.  
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9. Po zostavení zoznamu platných žiadostí predloží príslušný organizačný útvar MsÚ všetky 
tieto žiadosti na posúdenie príslušnej komisii podľa cieľovej oblasti.  
 
§ 9  
 
Návrh na poskytnutie dotácií  
 
1. Príslušná komisia posúdi žiadosti a zostaví návrh na poskytnutie dotácií podľa 
priorít a potrieb mesta. 
Príslušnou komisiou pre cieľové oblasti v zmysle § 4 je: 
a) komisia pre kultúrnu činnosť 
b) komisia pre školstvo, mládež a telesnú kultúru 
c) komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bytové otázky 
d) komisia pre školstva, mládež a telesnú kultúru 
e) komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bytové otázky 
f) komisia pre verejnoprospešné služby, dopravu a životné prostredie 
 
2. Návrh na poskytnutie dotácií predkladá príslušná komisia: 
a) ako súčasť návrhu rozpočtu mesta na príslušný rozpočtový rok, 
b) na schválenie mestskému zastupiteľstvu v priebehu rozpočtového roka pri dotáciách vo 
výške nad 
60 000,- Sk , 
c) na schválenie primátorovi mesta v priebehu rozpočtového roka pri dotáciách 
do 60 000,- Sk vrátane. 
 
3. Ak príslušná komisia návrhy podľa bodu 1 nepredloží spôsobom podľa bodu 2 
v stanovených termínoch, pokladá sa za návrh abecedný zoznam platných žiadostí. 
(§ 8 bod 8 písm. b)) 

§ 10  
 
1. Termíny na predkladanie zoznamov žiadostí a návrhov na poskytnutie dotácií podľa § 9  
bod 2a) musia byť v súlade s pravidlami pre zostavenie rozpočtu, ktoré sú schválené na  
príslušný rozpočtový rok.  
 
2. Termíny na predkladanie zoznamov žiadostí a návrhov na poskytnutie dotácií podľa § 9  
ods. 2 písm. b) musia byť v súlade s časovým plánom zasadnutí mestskej rady  
a mestského zastupiteľstva.  
 

§ 11  
 
Vyrozumenie o poskytnutí dotácie  
 
1. Poskytnutie dotácie bezodkladne oznámi písomne žiadateľovi príslušný organizačný útvar.  
 
2. Súčasťou vyrozumenia je návrh zmluvy.  
 
§ 12  
 
Zmluva o poskytnutí dotácie  
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1. Medzi mestom a žiadateľom sa vždy uzatvára písomná zmluva o poskytnutí dotácie z 
rozpočtu mesta.  
 
2. Zmluva obsahuje najmä:  
a) výšku dotácie a určenie termínu, do ktorého ju mesto poukáže na účet žiadateľa,  
b) účel použitia dotácie,  
c) podmienku účelne a hospodárne nakladať s poskytnutou dotáciou a v súlade s účelom,  
d) povinnosť vrátiť mestu poskytnutú dotáciu použitú v rozpore s účelom, na ktorý bola 
poskytnutá a nepoužitú dotáciu bezodkladne od splnenia účelu, najneskôr však  
do konca februára nasledujúceho rozpočtového roka,  
e) povinnosť vyúčtovať mestu nakladanie s poskytnutou dotáciou do 60 dní od splnenia účelu, 
na ktorý bola poskytnutá, najneskôr však do 31. januára nasledujúceho rozpočtového roka,  
f) vymedzenie spôsobu prezentácie mesta ako podporovateľa akcie alebo okruhu potrieb, na 
zabezpečenie ktorých sa dotácia poskytuje podľa charakteru akcie alebo okruhu potrieb a 
možností žiadateľa,  
g) sankcie vyplývajúce z neplnenia podmienok v zmysle osobitných predpisov1  
h) povinnosť prijímateľa dotácie umožniť vykonanie kontroly vynakladania poskytnutých 
prostriedkov v jeho priestoroch a na základe jeho účtovnej evidencie do troch rokov po 
ukončení rozpočtového roka, v ktorom mu bola dotácia poskytnutá.  
ch) prílohou zmluvy je zoznam dokladov potrebných k vyúčtovaniu finančných  
prostriedkov poskytnutých z rozpočtu Mesta Nitry,  
i) iné dohodnuté podmienky.  
 

§ 13  
 
Použitie a zúčtovanie dotácie  
 
1. Žiadateľ je povinný použiť dotáciu len na účel, na ktorý mu bola poskytnutá.  
 
2. Žiadateľ je povinný nakladať s dotáciou hospodárne a účelne v súlade s podmienkami 
uvedenými v zmluve.  
 
3. Dotáciu možno použiť do konca príslušného rozpočtového roka.  
 
4. Žiadateľ je povinný vrátiť dotáciu bezodkladne, najneskôr do konca februára nasledujúceho 
rozpočtového roka ak:  
a) nepredloží zúčtovanie v stanovenom termíne a podľa zoznamu dokladov priloženého k 
zmluve  
b) použije dotáciu na iný účel ako bolo dohodnuté v zmluve.  
 
5. Primátor môže na písomnú žiadosť žiadateľa pred použitím dotácie:  
a) rozšíriť účel využitia poskytnutej dotácie v rámci rozpočtu predloženého v projekte  
b) povoliť zmenu termínu konania podujatia v zmysle predloženého projektu.  
 
§ 14  
 
Prechodné a záverečné ustanovenia  
                                                 
1 VZN č. 1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry v znení neskorších dodatkov  
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov  
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1. Ustanovenia tohto nariadenia sa primerane použijú na poskytovanie dotácií z rozpočtu na 
rok 2001.  
 
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva  
v Nitre dňa 10.5.2001 uznesením č.106/2001-MZ a nadobúda účinnosť 15. dňom po jeho  
vyvesení na úradnej tabuli mestského úradu t.j. 25.5.2001.  
Mestské zastupiteľstvo v Nitre sa dňa 22. mája 2003 uznieslo na vydaní dodatku č. 1  
k VZN č. 1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry a nadobúda účinnosť 15.  
dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Mestského úradu v Nitre, t.j. 13. 6. 2003.  
Mestské zastupiteľstvo v Nitre sa dňa 10. novembra 2005 uznieslo na vydaní dodatku č. 2  
k VZN č. 1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitra a nadobúda účinnosť  
15.dňonm od vyvesenia na úradnej tabuli Mestského úradu v Nitre, t.j. 2.12.2005.  
Mestské zastupiteľstvo v Nitre sa dňa................uznieslo na vydaní dodatku č. 3  
k VZN č. 1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry a tento dodatok nadobúda 
účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Mestského úradu v Nitre, t.j. ....................  
 

§ 15  

 
Kontrolná činnosť  
 
Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú:  
- poslanci mestského zastupiteľstva  
- pracovníci príslušného organizačného útvaru MsÚ, z rozpočtu ktorého bola poskytnutá 
dotácia  
- pracovníci finančného oddelenia MsÚ  
- útvar hlavného kontrolóra  
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Príloha č. 1 
 
 

       Žiadosť 
            o poskytnutie dotácie  z rozpočtu Mesta Nitry  na rok ............. 

cieľová oblasť................................................................................. 
 
I. Žiadateľ       
    Meno žiadateľa / fyzická osoba podnikateľ  alebo názov právnickej osoby/ : 
    .........................................................................................................................................  
    Adresa :............................................................................................................................. 
    Tel.č. :  ..................................  fax :.................................. e-mail .................................... 
    Číslo  účtu: .....................................................   IČO : ..................................................... 
    Štatutárny zástupca  organizácie /meno, priezvisko ,funkcia/:       
    .......................................................................................................................................... 
 
II. Informácie o akcii/okruhu potrieb /ďalej projekt/      
    Názov projektu: 
     ............................................................................................................................................. 
     .............................................................................................................................................. 
    Autor projektu, kontakt......................................................................................................... 
    Termín realizácie:................................................................................................................. 
    Miesto realizácie :................................................................................................................. 
    Dosah projektu / vyhovujúce podčiaknite/ : miestny, regionálny, celoštátny, medzinárodný 
    Cieľ projektu: 
 
 
 
 
 
III. Celkové náklady : ................................ Žiadaná dotácia:........................................./ 

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

štatutárneho zástupcu 
 
 
 
 
 
 
Povinné  prílohy :  
 
1.1 Charakteristika projektu  
  / cieľové skupiny,  
    obsah, 
    prínos pre  mesto, región, štát, verejnoprospešný charakter projektu,  
    odborná a organizačná garancia  realizácie projektu, členská základňa žiadateľa 
    časový plán realizácie,   
    vzťah  k iným cieľovým oblastiam,  
    forma  a spôsob propagácie Mesta Nitry ako podporovateľa projektu,  ap../ 
     
1.2 Rozpočet projektu / na predpísanom tlačive/ 
 
1.3 Fotokópia dokladu o právnej subjektivite žiadateľa   
 
1.4 Doklad preukazujúci oprávnenie osoby konať za žiadateľa 
 
1.5 V prípade žiadosti  na vydanie neperiodickej publikácie 2 odborné posudky   
     literárnych kritikov 
 
1.6 Ak je predmetom žiadosti dotácia na stavebnú akciu, platné doklady v zmysle    
    príslušných  predpisov  / stavebné povolenie, ohlásenie drobnej stavby../  
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Rozpočet 
/povinná príloha č.1.2/ 
 

Ďalšie zdroje financovania 
Náklady na projekt 
 
 

Celkový 
rozpočet 
 (Sk)  

Požadovaná 
dotácia od 
Mesta Nitry 
(Sk) 

Sk  zdroj 
 

Položky 
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Spolu     
 
 
 
 
 
Príloha č. 2  

 
 

Pravidlá pre poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry pre oblasť telesná kultúra  
 
Tieto pravidlá upravujú podmienky poskytovania dotácií pre oblasť telesná kultúra v súlade 
so Všeobecne záväzným nariadením mesta Nitry č. 1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 
Mesta Nitry v znení neskorších dodatkov. 
 

Článok I. 
Finančné zdroje Mesta Nitry pre rozvoj telesnej kultúry  

 
Finančné zdroje Mesta Nitry pre rozvoj telesnej kultúry pozostávajú z celkového objemu 
finančných prostriedkov, ktoré v príslušnom rozpočtovom roku schváli mestské zastupiteľstvo 
na poskytovanie dotácií pre oblasť telesnej kultúry. 
  

Článok II. 
Systém financovania 

 
Pre zabezpečenie rozvoja a efektívneho fungovania športu v podmienkach mesta Nitry budú 
jednotlivým športovým klubom poskytnuté dotácie na skvalitnenie ich športovej činnosti na 
základe fondového systému financovania: 

                                                    limity       
a) Fond vrcholového športu                                            15%  
b) Fond mládežníckeho športu                                                   15%  
c) Fond prenájmu tréningových objektov  
    a úhrady nákladov na energie                                                 60%  
d) Fond športových podujatí                                                      10%  
 

Článok III. 
Spôsob poskytovania finančných prostriedkov 

 
Mesto poskytne dotáciu, len ak sú na tento účel vytvorené zdroje v rozpočte mesta. 
Poskytovateľ poskytne dotáciu na základe písomnej zmluvy uzatvorenej so subjektom 
v súlade so Všeobecným záväzným nariadením mesta Nitry č. 1/2001 o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu Mesta Nitry v znení neskorších dodatkov. 
 

Článok IV. 
Kritériá poskytovania dotácie 

 
a) Fond vrcholového športu  
    kolektívne športy -70% z celkového objemu finančných prostriedkov  
    individuálne športy - 30% z celkového objemu finančných prostriedkov  
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Kritériá pridelenia dotácie: 
1. Počet   zaregistrovaných   športovcov   v   seniorských   družstvách   (jednotlivcov)   klubu 
    zapojených do najvyšších celoštátnych súťaží  v rámci SR za posledný   súťažný ročník. 
    - 1 športovec = 1 bod 
    Doklad: potvrdenie klubu 
    Kontrola: oddelenie kultúry a športu 
    Zodpovednosť: materský klub 
 
2. Počet seniorských družstiev  klubu zapojených do najvyšších súťaží v rámci SR za   
    posledný  súťažný ročník. 
  - 1 družstvo = 100 bodov 
    Doklad: príslušný riadiaci zväz 
    Kontrola: oddelenie kultúry a športu 
    Zodpovednosť: riadiaci orgán a predkladajúci materský klub 
 
3. Umiestnenie družstiev/jednotlivcov  klubu v  najvyšších súťažiach v rámci SR za posledný 
    súťažný ročník:     
    družstvá:   
    - 1. miesto = 800 bodov 
    - 2. miesto = 600 bodov 
    - 3. miesto = 400 bodov 
    - 4. miesto = 100 bodov 
    Doklad: príslušný riadiaci zväz 
    Kontrola: oddelenie kultúry a športu 
    Zodpovednosť: príslušný riadiaci zväz a materský klub 
    
    jednotlivci:    
    - 1. miesto = 100 bodov 
    - 2. miesto =   75 bodov 
    - 3. miesto =   50 bodov 
    Doklad: príslušný riadiaci zväz 
    Kontrola: oddelenie kultúry a športu 
    Zodpovednosť: príslušný riadiaci zväz a materský klub 
 
4. Počet reprezentantov SR za posledný súťažný ročník 
    (reprezentant SR – štart v oficiálnom reprezentačnom družstve Slovenska  na      
    oficiálnych medzištátnych stretnutiach, na Majstrovstvách Európy,   Majstrovstvách    
    sveta a Olympijských hrách) 
    - 1 reprezentant = 30 bodov 
    Doklad: príslušný riadiaci zväz 
    Kontrola: oddelenie kultúry a športu 
    Zodpovednosť: príslušný riadiaci zväz a materský klub 
  
5. Účasť  a  umiestnenie  družstiev/jednotlivcov  klubu v  európskych/svetových  súťažiach za 
    posledný súťažný ročník. 
    družstvá: 
    - účasť = 100 bodov 
    - štvrťfinále = 200 bodov 
    - semifinále = 300 bodov 
    - 3. miesto = 350 bodov 
    - finále 2. miesto = 400 bodov  
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    - 1. miesto = 500 bodov 
    Doklad: príslušný riadiaci zväz 
    Kontrola: oddelenie kultúry a športu 
    Zodpovednosť: príslušný riadiaci zväz a materský klub 
    jednotlivci: 
    - 1. miesto = 300 bodov 
    - 2. miesto = 250 bodov 
    - 3. miesto = 200 bodov 
    - 4. miesto = 100 bodov 
    Doklad: príslušný riadiaci zväz 
    Kontrola: oddelenie kultúry a športu 
    Zodpovednosť: príslušný riadiaci zväz a materský klub 
 
b) Fond mládežníckeho športu 
    kolektívne športy - 60% z celkového objemu finančných prostriedkov  
    individuálne športy - 40% z celkového objemu finančných prostriedkov  
 
Kritériá pridelenia dotácie: 
1. Počet zaregistrovaných  športovcov v mládežníckych družstvách (jednotlivcov) zapojených 
    do súťaží v rámci SR za posledný súťažný ročník. 

- 1 športovec = 1 bod 
    Doklad: potvrdenie klubu a rodiča a príslušného zväzu 
    Kontrola: oddelenie kultúry a športu 
    Zodpovednosť: materský klub 
 
2. Počet mládežníckych družstiev klubu zapojených do súťaží v rámci SR za posledný  
    súťažný ročník. 
    - družstvo = 100 bodov 
    Doklad: príslušný riadiaci zväz 
    Kontrola: oddelenie kultúry a športu 
    Zodpovednosť: materský klub 
 
3. Umiestnenie   družstiev/jednotlivcov   klubu v  súťažiach  v rámci SR za  posledný súťažný  
    ročník.  
    družstvá: 
    družstvá A – najvyššia možná súťaž v športovom odvetví: 
    1. miesto – 400 bodov 
    2.miesto -  300 bodov 
    3.miesto -  200 bodov 
    družstvá B – ostatné, nižšie súťaže v športovom odvetví: 
    1.  miesto – 150 bodov 
    2. miesto  -  100 bodov 
    3. miesto  -   50  bodov 
    jednotlivci: 
    1. miesto = 200 bodov 
    2. miesto = 150 bodov 
    3. miesto = 100 bodov 
    Doklad: príslušný riadiaci zväz 
    Kontrola: oddelenie kultúry a športu 
    Zodpovednosť: príslušný riadiaci zväz a materský klub 
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4. Počet reprezentantov SR za posledný súťažný ročník  
    (reprezentant SR – štart v oficiálnom reprezentačnom družstve Slovenska na    
    oficiálnych medzištátnych stretnutiach, na Majstrovstvách Európy, Majstrovstvách   
    sveta a Olympijských hrách) 
 
    - 1 reprezentant = 30 bodov 
    Doklad: príslušný riadiaci zväz 
    Kontrola: oddelenie kultúry a športu 
    Zodpovednosť: príslušný riadiaci zväz a materský klub 
 
 
5. Účasť a umiestnenie družstiev/jednotlivcov klubu v európskych/svetových súťažiach za 
    posledný súťažný ročník  
    družstvá: 
    - účasť = 100 bodov 
    - štvrťfinále = 200 bodov 
    - semifinále = 300 bodov 
    - 3. miesto = 350 bodov  
    - finále 2. miesto = 400 bodov 
    - 1. miesto = 500 bodov 
    jednotlivci: 
    - účasť = 50 bodov 
    - štvrťfinále = 100 bodov 
    - semifinále = 150 bodov 
    - finále = 300 bodov 
    - 3. miesto = 250 bodov 
    - 1. miesto = 400 bodov 
    Doklad: príslušný riadiaci zväz 
    Kontrola: oddelenie kultúry a športu 
    Zodpovednosť: príslušný riadiaci zväz 
 
c) Fond prenájmu tréningových objektov a úhrady nákladov 
 
Kritéria pridelenia dotácie 
1. Dotácia   pridelená   športovým   klubom, ktoré   hradia   náklady   na   prenájom  a  energie 
    v priestoroch objektov, ktoré sú  vo vlastníctve mesta – podpora klubov maximálne do 80% 
    vykrytia  nákladov za  energie a prenájom  bude maximálne 90% z celkovej hodnoty fondu! 
2. Dotácia   pridelená   športovým   klubom, ktoré   hradia   náklady   na   prenájom  a  energie 
    v priestoroch  objektov, ktoré  nie sú vo  vlastníctve mesta – podpora klubov maximálne do 
    80% vykrytia  nákladov za energie a prenájom bude minimálne 10% z celkovej hodnoty 
    fondu! 
 
d) Fond športových podujatí 
 
Kritériá pridelenia dotácie 
1. Športové  podujatie, ktoré  má  charakter  celoslovenského alebo medzinárodného významu 
    a má už aspoň 4 ročníky uskutočnené (z limitu sa pridelí 40%) 
2. Športové  podujatie, ktoré  má  charakter  mestského  alebo  regionálneho významu a má už 
    aspoň 4 ročníky uskutočnené (z limitu sa pridelí 30%) 
3. Športové podujatie, ktoré má charakter celoslovenského alebo medzinárodného významu (z 
    limitu sa pridelí 15%) 
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4. Športové podujatie, ktoré má charakter mestského alebo regionálneho významu (z limitu sa 
    pridelí 10%) 
5. Iné športové podujatia (z limitu sa pridelí 5%) 
 

Článok V. 
Hodnotenie žiadostí 

 
a) Fond vrcholového športu a Fond mládežníckeho športu 

Žiadateľ na základe predložených údajov získa v rámci bodového hodnotenia    
prostredníctvom hodnotiacich tabuliek  určitý počet bodov. 1 bod predstavuje určitú 
finančnú hodnotu (závisí od výšky celkového rozpočtu finančných prostriedkov pre dané 
fondy). Súčinom počtu bodov, ktorý dosiahol žiadateľ a finančnej hodnoty jedného bodu sa 
stanoví suma finančných prostriedkov, ktorá bude pridelená žiadateľovi. 

 
 
b)Fond prenájmu tréningových objektov a úhrady nákladov 

Žiadateľ na základe predložených predpokladaných výdavkov na daný rok získa dotácie 
maximálne do výšky 80% vykrytia nákladov za energie a prenájom. Žiadatelia, ktorí hradia 
náklady na prenájom a energie v priestoroch objektov, ktoré sú vo vlastníctve mesta získajú 
maximálne 90% z celkového objemu finančných prostriedkov určených pre daný fond 
a žiadatelia, ktorí hradia náklady na prenájom a energie v priestoroch objektov, ktoré nie sú 
vo vlastníctve mesta získajú minimálne 10% z celkového objemu finančných prostriedkov 
určených pre daný fond. 

c) Fond športových podujatí 
Podľa kritérií a návrhu limitov sa určí objem finančných prostriedkov a ten sa následne 
v jednotlivých kritériách delí počtom žiadostí. 

 
Článok VI. 

Kontrola čerpania finančných prostriedkov a sankcie 
 
1. Právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ vykoná ročné zúčtovanie najneskôr do 31. 

januára nasledujúceho roka, v prípade dotácie na športové jednorazové podujatie do 60 
dní po jeho ukončení. 

2. Mesto si vyhradzuje právo kontroly účelnosti použitia poskytnutej dotácie. K správe 
o vyúčtovaní poskytnutej dotácie príjemca finančnej podpory predloží kópiu účtovných 
dokladov preukazujúcich ich čerpanie. Účtovné doklady musia mať  náležitosti, ktoré 
ukladá zákon o účtovníctve a potrebné prílohy. 

3. Nevyčerpané prostriedky musia byť bezodkladne vrátené na účet mesta, zároveň je 
potrebné zaslať avízo o vyúčtovaní. 

4. Príjemca dotácie, ktorý použil dotáciu na iný než určený účel, je povinný finančnú 
podporu bezodkladne vrátiť a zaplatiť penále vo výške 0,1% z neoprávnene použitej 
sumy za každý aj začatý deň od použitia finančných prostriedkov v rozpore s účelom do 
vrátenia dotácie, najviac do výšky poskytnutej sumy. 

5. Príjemca dotácie, ktorý nevyúčtuje dotáciu v stanovenom termíne je povinný zaplatiť 
penále do výšky 0,1% z poskytnutej dotácie za každý deň omeškania. 

6. Klub, u ktorého budú zistené nepresné informácie a dokumenty, bude vylúčený zo 
systému financovania športu. 
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Žiadosť 
o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Nitry na rok ..........  

pre cieľovú oblasť telesná kultúra 
 
 

a) Fond vrcholového športu 
b) Fond mládežníckeho športu 
c) Fond prenájmu tréningových objektov a úhrady nákladov 
d) Fond športových podujatí 
/vyhovujúce zakrúžkujte/ 
 
 
I. Žiadateľ 
 
Meno /fyzická osoba – podnikateľ alebo názov právnickej osoby/: 
....................................................................................................................................................... 
Adresa: ......................................................................................................................................... 
Tel. č.: ................................... fax: .......................................e-mail: ............................................ 
Číslo účtu: ........................................ Bankové spojenie: ............................................................. 
IČO: .................................................. 
Štatutárny zástupca organizácie /meno, priezvisko, funkcia/: 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
II. Informácie o účele použitia dotácie 
 
Účel použitia: ............................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Autor žiadosti, kontakt: ............................................................................................................... 
 
III. Informácia o výške požadovanej dotácie 
 
Celková výška požadovanej dotácie: ........................................................................................... 
 
IV. Povinné prílohy 
 
1. Vyplnený formulár k príslušnému fondu 
 
2. Rozpočet projektu 
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3. Fotokópia dokladu o právnej subjektivite žiadateľa 
 
4. Doklad preukazujúci oprávnenie osoby konať za žiadateľa  
 
 
 
 
 

a) Fond vrcholového športu 
 

          kolektívne športy 
1. Počet    zaregistrovaných   športovcov  v  seniorských  družstvách klubu zapojených   

do najvyšších  súťaží v rámci SR za posledný súťažný 
ročník...........................................................  

          + potvrdenie klubu 
 2.   Počet   zaregistrovaných   seniorských   družstiev   klubu   zapojených   do najvyšších              
       súťaží v rámci SR za posledný súťažný ročník:       
       ................................................................................... 

          + doklad príslušného riadiaceho zväzu   
    3.   Umiestnenie   družstiev  (1. – 3. miesto)   klubu v najvyšších súťažiach v rámci SR za     
         posledný  súťažný ročník: 
           ............................................................................................................................................ 
           ............................................................................................................................................ 
           ............................................................................................................................................ 
           + doklad príslušného riadiaceho zväzu 
     4.   Počet reprezentantov SR za posledný súťažný ročník:...................................................... 
           + doklad príslušného riadiaceho zväzu  

5. Účasť a umiestnenie družstiev klubu v európskych/svetových súťažiach za posledný 
súťažný ročník:   

           ........................................................................................................................................... 
           ...........................................................................................................................................  
           ........................................................................................................................................... 
           + doklad príslušného riadiaceho zväzu 
   
          individuálne športy  
    1.   Počet    zaregistrovaných   seniorských  športovcov  klubu zapojených   do najvyšších  
          súťaží v rámci SR za posledný súťažný ročník:.................................................................  
          + potvrdenie klubu 

 2.   Počet   zaregistrovaných   seniorských   družstiev   klubu   zapojených   do najvyšších             
       súťaží v rámci SR za posledný súťažný ročník:   
       ................................................................................... 

          + doklad príslušného riadiaceho zväzu   
3.   Umiestnenia  družstiev  (1. – 4. miesto)/jednotlivcov (1. – 3. miesto) klubu v najvyšších 

          súťažiach v rámci SR za posledný súťažný ročník: 
           ............................................................................................................................................ 
           ............................................................................................................................................ 
           ............................................................................................................................................ 
           ............................................................................................................................................ 
           + doklad príslušného riadiaceho zväzu 
     4.   Počet reprezentantov SR za posledný súťažný ročník:...................................................... 
           + doklad príslušného riadiaceho zväzu  
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     5.   Účasť a  umiestnenie  družstiev/jednotlivcov  klubu v európskych/svetových  súťažiach  
           za posledný súťažný ročník:   
           ...........................................................................................................................................  
           ........................................................................................................................................... 
           ........................................................................................................................................... 
           ........................................................................................................................................... 
           + doklad príslušného riadiaceho zväzu 
 

b) Fond mládežníckeho športu 
 

          kolektívne športy 
    1.   Počet  zaregistrovaných  športovcov v mládežníckych družstvách klubu zapojených   do    
           súťaží v rámci SR za posledný súťažný ročník:................................................  
           + potvrdenie klubu, rodiča a príslušného zväzu 
    2.   Počet   zaregistrovaných   mládežníckych družstiev klubu  zapojených   do    súťaží   
          v rámci SR za posledný súťažný ročník:  ............................................................. 
          + doklad príslušného riadiaceho zväzu   

3.   Umiestnenie   družstiev  (1. – 4. miesto)   klubu v  súťažiach v rámci SR za posledný 
súťažný ročník: 

           ............................................................................................................................................ 
           ............................................................................................................................................ 
           ............................................................................................................................................ 
           + doklad príslušného riadiaceho zväzu 
     4.   Počet reprezentantov SR za posledný súťažný ročník:...................................................... 
           + doklad príslušného riadiaceho zväzu  
     5.   Účasť a umiestnenie  družstiev klubu v európskych/svetových   súťažiach  za  posledný  

       súťažný ročník:   
           ........................................................................................................................................... 
           ...........................................................................................................................................  
           ........................................................................................................................................... 
           + doklad príslušného riadiaceho zväzu 
 
          individuálne športy  
    1.   Počet zaregistrovaných   mládežníckych športovcov klubu zapojených   do súťaží  
          v rámci SR za posledný súťažný ročník:................................................................  
          + potvrdenie klubu, rodiča a príslušného zväzu 

 2.   Počet   zaregistrovaných mládežníckych družstiev  klubu   zapojených   do   súťaží  
       v rámci SR za posledný súťažný ročník: ................................................................. 

          + doklad príslušného riadiaceho zväzu   
    3.  Umiestnenia  družstiev  (1. – 3. miesto)/jednotlivcov (1. – 3. miesto) klubu  v          

súťažiach v rámci SR za posledný súťažný ročník: 
           ............................................................................................................................................ 
           ............................................................................................................................................ 
           ............................................................................................................................................ 
           ............................................................................................................................................ 
           ............................................................................................................................................ 
           + doklad príslušného riadiaceho zväzu 
     4.   Počet reprezentantov SR za posledný súťažný ročník:...................................................... 
           + doklad príslušného riadiaceho zväzu  
     5.   Účasť a umiestnenie družstiev/jednotlivcov klubu v európskych/svetových súťažiach   

      za posledný súťažný ročník:   
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           ........................................................................................................................................... 
           ...........................................................................................................................................  
            ........................................................................................................................................... 
           + doklad príslušného riadiaceho zväzu 
 
 
 
 

c) Fond prenájmu tréningových objektov a úhrady nákladov 
 

1. Dotácia pre športový klub, ktorý hradí náklady na prenájom a energie v priestoroch 
objektov, ktoré sú vo vlastníctve mesta: 
predpokladané náklady na rok .......... - .................................................................,-Sk 
80% - .........................................................................................................................,-Sk 
  

2. Dotácia pre športový klub, ktorý hradí náklady na prenájom a energie v priestoroch 
objektov, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta:  
predpokladané náklady na rok .......... - .................................................................,-Sk 
80% - .........................................................................................................................,-Sk 
 

d) Fond športových podujatí 
 

1. Charakter podujatia /vyhovujúce podčiarknite/: medzinárodný, celoslovenský, 
regionálny, mestský 

 
2. Počet uskutočnených ročníkov daného podujatia: ..........................................................    

 
3. Termín realizácie podujatia: ........................................................................................... 

 
4. Miesto realizácie podujatia: ............................................................................................. 

 
5. Charakteristika športového podujatia: ............................................................................. 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 
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Rozpočet: 
/príloha č. 2/ 
 

Ďalšie zdroje financovania 
Náklady na projekt 
 
 

Celkový 
rozpočet 
 (Sk)  

Požadovaná 
dotácia od 
Mesta Nitry 
(Sk) 

Sk  zdroj 
 

Položky 
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Spolu     
 
 
 
 
 
 

 
    DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 
Zmyslom návrhu Dodatku č. 3 k VZN č. 1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta 

Nitry je potreba aktualizácie textu pôvodného VZN v záujme zavedenia nového systému 

financovania oblasti telesná kultúra. 

Zásadnou zmenou oproti pôvodnému textu VZN je zmena posudzovania žiadostí, 

kritérií, hodnotenia a samotného systému financovania telesnej kultúry. Zmena vyplynula 

z objektívnej potreby podpory telesnej kultúry a športu v meste Nitra. Otázka financovania 

športu bola primárnym problémom v rámci pripravovanej koncepcie rozvoja športu v meste 

Nitra. Pravidlá poskytovania dotácií pre oblasť telesná kultúra vychádzajú z diskusie 

a pripomienok zástupcov športových klubov a vedenia mesta. 

V Nitre pôsobí v oblasti športu cca 60 športových klubov, telovýchovných jednôt či 

občianskych združení (oddelenie kultúry a športu vedie evidenciu na základe podkladov 

jednotlivých subjektov). Mesto Nitra má záujem poskytovať rovnaké podmienky pre získanie 

financií pre všetky kluby v meste. Medzi hlavné priority patrí mládežnícky šport, vrcholový 

šport a šport pre všetkých. Na základe týchto priorít boli v rámci nového systému 

financovania telesnej kultúry vytvorené štyri fondy – fond vrcholového športu, fond 

mládežníckeho športu, fond prenájmu tréningových objektov a úhrady energií a fond 

športových podujatí. Jednotlivé fondy majú dané kritériá, podľa ktorých budú jednotlivým 

klubom pridelené body. Bodový systém umožní objektívne zhodnotenie činnosti jednotlivých 

športových klubov v meste Nitra.  

Potreba prehodnotenia systému financovania športu bola predmetom širokej diskusie na 

stretnutí predstaviteľov športových klubov a vedenia mesta, konanom dňa 7.11.2007. Tu bol 

predstavený pripravovaný materiál novej koncepcie financovania telesnej kultúry. 

Zástupcovia športových klubov pôsobiacich v najvyšších slovenských súťažiach si mali 

možnosť materiál dôkladne preštudovať, vyjadriť prípadný súhlas či nesúhlas. K danému 

materiálu sa väčšina z nich vyjadrila kladne, prípadné  pripomienky boli zapracované do 

materiálu. Nový systém financovania prijali pozitívne, pretože poskytuje rovnaké kritériá 

a podmienky pre získanie dotácie z rozpočtu Mesta Nitry a ponúka transparentné rozdelenie 
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finančných prostriedkov nielen pre športové kluby na činnosť a úhradu energií, ale 

i občianskym združeniam a organizáciám na prípravu športových podujatí pre širokú 

verejnosť. 

 
 
Materiál prerokovala komisia MZ v Nitre pre šport a telesnú kultúru dňa 12.2.2008 a svojím 

uznesením č. 6/2008-KpŠaTK odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre Dodatok č. 3 

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

 

Materiál prerokovala komisia MZ v Nitre pre kultúru dňa 12.2.2008 a svojím uznesením č. 

4/2008-KpK odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2001 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry schváliť. 

 

Komisia MZ v Nitre pre financovanie a rozpočet na svojom zasadnutí dňa 6. 3. 2008 materiál 

prerokovala s pripomienkami, ktoré budú predložené na Mestskej rade. 

 

Mestská rada v Nitre prerokovala návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 1/2001 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu Mesta Nitry a svojim uznesením č. 209/2008-MR odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu v Nitre uzniesť sa na vydaní Dodatku č. 3 k VZN č. 1/2001 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu Mesta Nitry vrátane schválených zmien. 



 
 
 
 

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

 
 
                                                                                     V Nitre,   dňa  12.02. 2008 

                                                                                     Číslo materiálu:  731/08 
 
 
 
 
Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre 
 
 
 
K bodu:   Návrh na zmenu uznesenia MZ v Nitre č. 119/98 a 120/98 – MZ zo dňa 25.06.1998 
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  spoločnosti 
 
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 25.06.1998 o prevode 
bytov z dostavby KBV bytového domu na ul. Na Hôrke 17, 19,21 , a Považská 3,5,7 v zmysle 
zákona č. 182/1993 Z. z. , v znení neskorších predpisov formou zmluvy o budúcej zmluve. 
                 
 
 
 
 
s c h v a ľ u j e       
 
zmenu uznesenia MZ v Nitre č. 119/98 a 120/98 – MZ zo dňa 25.06.1998 o prevode bytov 
z dostavby KBV bytového domu na ul. Na Hôrke 17, 19,21 , a Považskej 3,5,7 v zmysle 
zákona č. 182/1993 Z. z. , v znení neskorších predpisov formou zmluvy o budúcej zmluve 
takto: 
                 
a) Milan Monček – bytom Na Hôrke s. č. 117, o. č. ,21 
    byt č. 62, 2- izbový byt KBV a Silvia Svitková – bytom Na Hôrke s. č. 117, o. č. 19 
    byt č. 33, 1 – izbový byt KBV. 
 

1. Odpredaj bytu č. 62, 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 Silvii Svitkovej, kde  
      zálohová platba predstavuje sumu 160 000,- Sk. 

 
2. Odpredaj bytu č. 33, spoločných častí a spoločných zariadení domu nachádzajúcich sa  
      v obytnom dome na ulici  Na Hôrke s. č. 117, o. č. 19 a ideálnej časti pozemkov parc.    
      č. 462/94, 462/95 a 462/96 na ktorých je dom postavený Milanovi Mončekovi, kde  
      zálohová platba predstavuje sumu 100 000,- Sk. 
 

u k l a d á  
riaditeľovi Službytu Nitra, s.r.o. 
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy a uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve do 
31. 07.2008 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 zmluvy do 
31.08.2008 



M e s t s k ý  ú r a d  v  N i t r e 
                                                                    
 
 
 
V Nitre, dňa 12.03.2008 

                                                                                                           Číslo materiálu: 732/08        
M e s t s k é m u   z a s t u p i t e ľ s t v u  
v   N i t r e  
 
K bodu : Návrh na  nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
               (Doprastav Alfa, s.r.o., Bratislava) 
 
 
 
 
Predkladá:                                                                         Návrh na uznesenie:  
Ľubomír Martinka                                                             „na osobitnej strane“  
prednosta Mestského úradu                                 
v Nitre                                                                      
                                                                               
                                                                              
                                                                              
 
Spracovala:                                                                                                                   
Ing. Mária Foltýnová 
referent  majetkoprávneho                               
usporiadania                                                                                           

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



Návrh na uznesenie:         
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 
 
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta  Nitry (Doprastav Alfa, s.r.o., 
Bratislava) 
 
s ch v a ľ u j e           
 
právo prednostnej kúpy v prospech Doprastavu Alfa, s.r.o., Drieňová 27, Bratislava,  IČO: 
36 667 412 na odkúpenie časti pozemku parc. č. 7242/11 o výmere cca 60 m2 (presnú výmeru 
určí GP) v kat. úz. Nitra, ktorý má byť predmetom nájmu. 
 
u k l a d á  
 
vedúcemu oddelenia majetku 
zabezpečiť zapracovanie práva prednostnej kúpy do nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej 
časti uznesenia. 
                                                                                        
                                                                                                 T: 30.4.2008 
                                                                                                 K: MR 
 
u r č u j e 
 
stratu účinnosti uznesenia, ak kúpna zmluva nebude uzatvorená v termíne do 
        
                                                                                                 T: 31.5.2008                                                         
 
 
 
                                                            
 

 
 

  
.                   

 
 
                     
 
 
 

            
 
 
 
              



Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
(Doprastav Alfa,s.r.o. Bratislava) 

                                    
 
 

     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 požiadavky Doprastavu Alfa, s.r.o., Bratislava, ktorý požiadal 
o zapracovanie práva prednostnej kúpy do nájomnej zmluvy. 
 
Mestský úrad v Nitre: 
Mesto Nitra je vlastníkom pozemku parc.č.7242/11 – ost. pl. o výmere 850 m2. 
Na požiadanie Doprastavu Alfa, s.r.o. Bratislava bol schválený prenájom časti pozemku p. č. 
7242/11 o výmere cca 60 m2  za účelom vybudovania prístupovej cesty do areálu bytových 
domov na Nedbalovej ulici, ktorých výstavbu zabezpečuje Doprastav na svojich pozemkoch. 
Prenájom pozemku schválila Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre podnikateľskú 
činnosť a správu majetku uznesením č. 261/2007 na svojom riadnom zasadnutí konanom dňa 
17.9.2007. 
Doprastav dodatočne požiadal, aby do nájomnej zmluvy bolo zapracované právo prednostnej 
kúpy na odkúpenie časti pozemku parc. č. 7242/11 o výmere cca 60 m2 pre Doprastav Alfa, 
s.r.o. Drieňová 27, Bratislava v prípade, že Mesto Nitra sa v budúcnosti rozhodne pozemok 
odpredať. 
 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre podnikateľskú činnosť  a  správu majetku 
na riadnom zasadnutí konanom dňa 4.2.2008 uznesením č. 20/2008 odporučila právo 
prednostnej kúpy na časť parcely č. 7242/11 o výmere cca 60 m2 pre Doprastav Alfa, s.r.o., 
Bratislava. 
 
Na základe súhlasného stanoviska komisií MZ pre podnikateľskú činnosť a správu majetku 
predkladáme návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Doprastav 
Alfa, s.r.o., Bratislava) a odporúčame 
schváliť 
právo prednostnej kúpy v prospech Doprastavu Alfa, s.r.o., Drieňová 27, Bratislava, IČO: 
36 667 412 na odkúpenie časti pozemku parc. č. 7242/11 o výmere cca 60 m2 (presnú výmeru 
určí GP) v kat. úz. Nitra, ktorý má byť predmetom nájmu. 
Mestská rada v Nitre na zasadnutí konanom dňa 11.3.2008 prerokovala návrh na nakladanie 
s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Doprastav Alfa, s.r.o., Bratislava) a odporúča 
schváliť právo prednostnej kúpy v prospech Doprastavu Alfa, s.r.o., Drieňová 27, Bratislava, 
IČO: 36 667 412 na odkúpenie časti pozemku parc. č. 7242/11 o výmere cca 60 m2 (presnú 
výmeru určí GP) v kat. úz. Nitra, ktorý má byť predmetom nájmu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
                                                                                                                                            
 



 
        M E S T S K Ý   Ú R A D   V   N I T R E  
 
 
       Nitra, dňa :  11.3.2008 
 
       Číslo materiálu :  733/08 
Mestskému zastupiteľstvu 
v   N i t r e  
 
 
k bodu : Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č.  1/2008 
              o určení  názvu ulice v časti mesta Nitra – Chrenová  
 
Predkladá :       Návrh na uznesenie : 
Ľubomír  Martinka     Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
prednosta Mestského úradu v Nitre   p r e r o k o v a l o  
       Návrh Všeobecne záväzného nariadenia 
       Mesta Nitry č. 1/2008 o určení názvu ulice 
       v časti mesta Nitra – Chrenová 
                                                                                  u z n i e s l o  s a  n a  v y d a n í                                          
Spracovala:                Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Katarína Welnitzová     Nitry č. 1/2008 o určení názvu ulice 
odborný referent referátu evidencie                v časti mesta Nitra – Chrenová                                          
obyvateľstva a domov                                               (ulica: ,, Pod Novosadmi“) 
                                       u l o ž i ť 
       zástupcovi prednostu MsÚ v Nitre 
       zabezpečiť prostredníctvom referátu 
       klientskeho centra  služieb 
Napísala :       - vyvesenie vydaného znenia VZN mesta 
Katarína Welnitzová     Nitry č.1/2008 o určení  názvu ulice v časti  
odborný referent referátu evidencie   mesta Chrenová 
obyvateľstva  a domov    - na úradnej tabuli MsÚ T: do 10 dní 
       - zverejnenie spôsobom v meste obvyklým 
           T: do 30 dní 
Prizvať :       K :  referát organizačný 
    -   
  
                      
 
                                                               
 
 
       ---------------------------------------------------  
                                             podpis predkladateľa  
 
 



                                         N á v r h  
                                         Všeobecne záväzného nariadenia  
   Mesta Nitry č. 1/2008 o určení názvu ulice v časti mesta Chrenová 
 
 
          Mestské zastupiteľstvo v Nitre v zmysle § 6 a § 11 ods.  4 písm. g) zákona  
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 
a § 2b ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov 
                                               sa   u z n i e s l o  
                         na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia:  
                             
                                            § 1 
                                          Úvodné ustanovenia 
 
          Toto Všeobecne záväzné nariadenie upravuje určenie názvu ulici v časti  
mesta Chrenová. 
                                             § 2 
  Ulica sa nachádza v katastrálnom území Mikov Dvor, v časti  mesta Chrenová, 
 je jednou  z ulíc 1. etapy  výstavby  rodinných  domov  priestorovo  funkčného 
celku  Novosady, časť  Sadová. Novovzniknutá  ulica  je piatou  ulicou od ulice 
Dlhá, s ktorou je rovnobežná a prechádza cez  ulicu Sadovú. 
 
          Ulici sa určuje názov:    ,, Pod Novosadmi“ 
           
          Súčasťou tohto všeobecne záväzného nariadenia  je mapová príloha časti  
územia, v ktorom sa ulica  nachádza.  
 
                                              § 3 
                                         Záverečné ustanovenia 
 
           Mestské  zastupiteľstvo  v Nitre  sa  uznieslo  na  vydaní  Všeobecne  
záväzného nariadenia č. 1/2008 o určení  názvu ulice v časti mesta Chrenová,  
dňa ....................... a toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  
15–tym dňom  od  vyvesenia  na úradnej  tabuli  Mestského úradu v Nitre, 
t. j. ......................... .   
 
 
 
           Jozef   Dvonč      Ľubomír Martinka 
     primátor mesta Nitry                        prednosta Mestského úradu v Nitre   
 



 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        



                                                   Dôvodová správa  
 
   V súlade s § 2b ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov  
obec  určuje  a mení  nariadením  názvy  ulíc a  iných verejných  priestranstiev  a  v zmysle  § 1 
Vyhlášky  Ministerstva vnútra SR č. 31/2003,  ktorou  sa  ustanovujú  podrobnosti  o označovaní ulíc  
a iných verejných  priestranstiev a o číslovaní stavieb.  
 
   Ulica sa nachádza v katastrálnom  území Mikov Dvor, v časti  mesta Chrenová, je jednou z ulíc  
1. etapy  výstavby  rodinných  domov  priestorovo  funkčného celku Novosady,  časť  Sadová. 
   Novovzniknutá ulica je piatou ulicou od ulice Dlhá s ktorou  je rovnobežná  a  prechádza  cez  
 ulicu Sadovú. 
 
     K predmetnému  návrhu  všeobecne  záväzného  nariadenia  sú  vydané  
nasledovné  stanoviská: 
 
-  Mestského úradu v Nitre 
     Podľa stanoviska  oddelenia  urbanizmu a  architektúry  novovzniknutá ulica je prístupovou 
komunikáciou pre stavbu rodinných domov v časti obce Chrenová,  v okolí ulice  Sadovej.  
    Pre  danú  lokalitu  bolo  vydané  územné rozhodnutie, ktorým  boli  vyčlenené  pozemky  
pre verejné komunikácie.  Mestský úrad v Nitre navrhuje ulicu  pomenovať.   
      
-  Výboru mestskej časti č. 7 – Chrenová, Janíkovce 
     Výbor  mestskej  časti  odporúča  novovzniknutú  ulicu  pomenovať  názvom,  ktorý  bude 
odzrkadľovať  myšlienky  spojené  s históriou  Chrenovej  a podáva návrh,  ktorý  spracoval  
Ing. Imrich Točka, CSc.  
Návrh na pomenovanie ulice:  ,,Pod Novosadmi“ 
Odôvodnenie: 
   Časť Levickej ulice od Plynárenskej po poslednú zástavku MHD na konci Levickej ulice bola 
vinohradníckou časťou Chrenovej, ktorá mala oddávna názov Novosady. Na starých maďarských 
mapách  bola uvádzaná názvom ,,Novosatki“. Areál nových ulíc leží bezprostredne pod touto 
historickou lokalitou a názov by pripomínal zachovanie tohto historického názvu časti Chrenovej. 
 
- Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre kultúru  
       Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre  kultúru  na svojom  zasadnutí  dňa 12.2.2008 
návrh   na  pomenovanie  novovzniknutej  ulice  v časti  mesta  Chrenová v okolí ulice Sadovej  
prerokovala  a  odporúča  Mestskému  zastupiteľstvu  v Nitre pomenovať  ulicu  názvom  
,,Pod Novosadmi“. 
 
- Stanovisko Mestskej rady v Nitre zo dňa 11.3.2008 
 
U z n e s e n i e    k materiálu č.733/08 
Mestská rada v Nitre 
p r e r o k o v a l a 
návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 1/2008 o určení názvu ulice v časti mesta  
Nitra – Chrenová 
o d p o r ú č a 
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 
uzniesť sa na vydaní Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 1/2008 o určení názvu ulice 
v časti mesta Nitra – Chrenová (ulica ,,Pod Novosadmi“) 
 



u l o ž i ť 
zástupcovi prednostu MsÚ v Nitre 
zabezpečiť prostredníctvom referátu klientskeho centra služieb 
- vyvesenie vydaného znenia VZN mesta Nitry č. 1/2008 o určení názvu ulice v časti mesta Chrenová 
na úradnej tabuli MsÚ    T: do 10 dní 
- zverejnenie spôsobom v meste obvyklým   T: do 30 dní 
       K: referát organizačný 
 
 
 
 



 
        M E S T S K Ý   Ú R A D   V   N I T R E  
 
 
       Nitra, dňa :  11.3.2008 
 
       Číslo materiálu :  734/08 
Mestskému zastupiteľstvu 
v   N i t r e  
 
 
k bodu : Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č.  2/2008 
              o určení  názvu ulice v časti mesta Nitra – Chrenová  
 
Predkladá :       Návrh na uznesenie : 
Ľubomír  Martinka     Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
prednosta Mestského úradu v Nitre   p r e r o k o v a l o  
       Návrh Všeobecne záväzného nariadenia 
       Mesta Nitry č. 2/2008 o určení názvu ulice 
       v časti mesta Nitra – Chrenová 
                                                                                  u z n i e s l o  s a  n a v y d a n í                                           
Spracovala:                Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Katarína Welnitzová     Nitry č. 2/2008 o určení názvu ulice 
odborný referent referátu evidencie                v časti mesta Nitra – Chrenová                                          
obyvateľstva a domov                                               (ulica: ,,Tormošská ulica“) 
                                       u l o ž i ť 
       zástupcovi prednostu MsÚ v Nitre 
       zabezpečiť prostredníctvom referátu 
       klientskeho centra  služieb 
Napísala :       - vyvesenie vydaného znenia VZN mesta 
Katarína Welnitzová     Nitry č.2/2008 o určení  názvu ulice v časti  
odborný referent referátu evidencie   mesta Chrenová 
obyvateľstva  a domov    - na úradnej tabuli MsÚ T: do 10 dní 
       - zverejnenie spôsobom v meste obvyklým 
           T: do 30 dní 
Prizvať :       K :  referát organizačný 
    -   
  
                      
 
                                                               
 
 
       ---------------------------------------------------  
                                             podpis predkladateľa  
 
 



                                         N á v r h  
                                         Všeobecne záväzného nariadenia  
   Mesta Nitry č. 2/2008 o určení názvu ulice v časti mesta Chrenová 
 
 
          Mestské zastupiteľstvo v Nitre v zmysle § 6 a § 11 ods.  4 písm. g) zákona  
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 
a § 2b ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov 
                                               sa   u z n i e s l o  
                         na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia:  
                             
                                            § 1 
                                          Úvodné ustanovenia 
 
          Toto Všeobecne záväzné nariadenie upravuje určenie názvu ulici v časti  
mesta Chrenová. 
                                             § 2 
   Ulica sa nachádza v katastrálnom území Mikov Dvor, v časti mesta Chrenová, 
 je jednou  z ulíc 1. etapy  výstavby  rodinných  domov  priestorovo  funkčného 
celku  Novosady,  časť  Sadová. Novovzniknutá ulica je prvou ulicou funkčného  
celku Novosady od ulice Dlhá, prechádza cez ulicu Sadová. 
 
          Ulici sa určuje názov:    ,, Tormošská ulica“ 
           
          Súčasťou tohto všeobecne záväzného nariadenia  je mapová príloha časti  
územia, v ktorom sa ulica  nachádza.  
 
                                              § 3 
                                         Záverečné ustanovenia 
 
           Mestské  zastupiteľstvo  v Nitre  sa  uznieslo  na  vydaní  Všeobecne  
záväzného nariadenia č. 2/2008 o určení  názvu ulice v časti mesta Chrenová,  
dňa ....................... a toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  
15–tym dňom  od  vyvesenia  na úradnej  tabuli  Mestského úradu v Nitre, 
t. j. ......................... .   
 
 
 
           Jozef   Dvonč      Ľubomír Martinka 
     primátor mesta Nitry                        prednosta Mestského úradu v Nitre    
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                          
                                                    Dôvodová správa  
 
   V súlade s § 2b ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov  
obec  určuje  a mení  nariadením  názvy  ulíc a  iných verejných  priestranstiev  a  v zmysle  § 1 
Vyhlášky  Ministerstva vnútra SR č. 31/2003,  ktorou  sa  ustanovujú  podrobnosti  o označovaní ulíc  
a iných verejných  priestranstiev a o číslovaní stavieb. 
 
   Ulica  sa nachádza v katastrálnom  území Mikov Dvor, v časti  mesta Chrenová, je jednou  z  ulíc  
1. etapy  výstavby  rodinných  domov  priestorovo  funkčného celku Novosady,  časť  Sadová. 
   Novovzniknutá  ulica  je  prvou  ulicou  funkčného  celku  Novosady od  ulice Dlhá,  prechádza  
cez ulicu Sadová. 
 
     K predmetnému  návrhu  všeobecne  záväzného  nariadenia  sú  vydané  
nasledovné  stanoviská: 
 

- Mestského úradu v Nitre 
 

     Podľa stanoviska  oddelenia  urbanizmu a  architektúry  novovzniknutá ulica je prístupovou 
komunikáciou pre stavbu rodinných domov v časti obce Chrenová,  v okolí ulice  Sadovej.  
    Pre  danú  lokalitu  bolo  vydané  územné rozhodnutie, ktorým  boli  vyčlenené  pozemky  
pre verejné komunikácie. Mestský úrad v Nitre navrhuje ulicu pomenovať.          
 

- Výboru mestskej časti č. 7 – Chrenová, Janíkovce 
 

     Výbor  mestskej  časti  odporúča  novovzniknutú  ulicu  pomenovať  názvom,  ktorý  bude 
odzrkadľovať  myšlienky  spojené  s históriou  Chrenovej  a podáva návrh,  ktorý  spracoval  
Ing. Imrich Točka, CSc. 
Návrh na pomenovanie ulice:  ,,Tormošská ulica“ 
Odôvodnenie: 
    Názov vychádza  vlastne  z pôvodného názvu obce Tormoš, ktorý sa historicky vyformoval  
z historického  názvu  tremec  známeho  zo staroslovienčiny vo význame vežou ozdobený, 
v  latinskom   názve  Teremus,  pomaďarčená  forma  Tornyos  (Torňoš)  neskôr  Tormoš. 
V roku 1948  neodborne  doslovne  preložený  do slovenčiny  ako Chrenová. Názov ulice by  
pripomínal historický pôvodný  názov bývalej obce. 
 

- Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre kultúru  
 

       Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre  kultúru  na svojom  zasadnutí  dňa 12.2.2008 
návrh   na  pomenovanie  novovzniknutej  ulice  v časti  mesta  Chrenová v okolí ulice Sadovej  
prerokovala  a  odporúča  Mestskému  zastupiteľstvu  v Nitre pomenovať  ulicu  názvom  
,,Tormošská ulica“. 
 
- Stanovisko Mestskej rady v Nitre zo dňa 11.3.2008 
 
U z n e s e n i e    k materiálu č 734/08 
Mestská rada v Nitre 
p r e r o k o v a l a 
návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 2/2008 o určení názvu ulice v časti mesta  
Nitra – Chrenová 



 
o d p o r ú č a 
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 
uzniesť sa na vydaní Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 2/2008 o určení názvu ulice 
v časti mesta Nitra – Chrenová (ulica ,,Tormošská ulica“) 
u l o ž i ť 
zástupcovi prednostu MsÚ v Nitre 
zabezpečiť prostredníctvom referátu klientskeho centra služieb 
- vyvesenie vydaného znenia VZN mesta Nitry č. 2/2008 o určení názvu ulice v časti mesta Chrenová 
na úradnej tabuli MsÚ    T: do 10 dní 
- zverejnenie spôsobom v meste obvyklým   T: do 30 dní 
       K: referát organizačný 
 
 
 
 
 



 
        M E S T S K Ý   Ú R A D   V   N I T R E  
 
 
       Nitra, dňa :  11.3.2008 
 
       Číslo materiálu :  735/08 
Mestskému zastupiteľstvu 
v   N i t r e  
 
 
k bodu : Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č.  3/2008 
              o určení  názvu ulice v časti mesta Nitra – Chrenová  
 
Predkladá :       Návrh na uznesenie : 
Ľubomír  Martinka     Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
prednosta Mestského úradu v Nitre   p r e r o k o v a l o  
       Návrh Všeobecne záväzného nariadenia 
       Mesta Nitry č. 3/2008 o určení názvu ulice 
       v časti mesta Nitra – Chrenová 
                                                                                  u z n i e s l o  s a  n a v y d a n í 
Spracovala:                Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Katarína Welnitzová     Nitry č. 3/2008 o určení názvu ulice 
odborný referent referátu evidencie                v časti mesta Nitra – Chrenová                                           
obyvateľstva a domov                                               (ulica: ,, Žabia ulica“) 
                                       u l o ž i ť 
       zástupcovi prednostu MsÚ v Nitre 
       zabezpečiť prostredníctvom referátu 
       klientskeho centra  služieb 
Napísala :       - vyvesenie vydaného znenia VZN mesta 
Katarína Welnitzová     Nitry č.3/2008 o určení  názvu ulice v časti  
odborný referent referátu evidencie   mesta Chrenová 
obyvateľstva  a domov    - na úradnej tabuli MsÚ T: do 10 dní 
       - zverejnenie spôsobom v meste obvyklým 
           T: do 30 dní 
Prizvať :       K :  referát organizačný 
    -   
  
                      
 
                                                               
 
 
       ---------------------------------------------------  
                                             podpis predkladateľa  
 
 



                                         N á v r h  
                                         Všeobecne záväzného nariadenia  
   Mesta Nitry č. 3/2008 o určení názvu ulice v časti mesta Chrenová 
 
 
          Mestské zastupiteľstvo v Nitre v zmysle § 6 a § 11 ods.  4 písm. g) zákona  
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 
a § 2b ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov 
                                               sa   u z n i e s l o  
                         na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia:  
                             
                                            § 1 
                                          Úvodné ustanovenia 
 
          Toto Všeobecne záväzné nariadenie upravuje určenie názvu ulici v časti  
mesta Chrenová. 
                                             § 2 
  Ulica sa nachádza v katastrálnom území Mikov Dvor, v časti mesta Chrenová,  
je jednou  z ulíc 1. etapy  výstavby  rodinných  domov  priestorovo  funkčného 
celku  Novosady,  časť  Sadová.  Novovzniknutá  ulica je pravou odbočkou 
novovzniknutej ulice s navrhovaným názvom ,,Pod Novosadmi“, je rovnobežná  
s ulicou Sadová 
 
            Ulici sa určuje názov:    ,, Žabia ulica“ 
           
          Súčasťou tohto všeobecne záväzného nariadenia  je mapová príloha časti  
územia, v ktorom sa ulica  nachádza.  
 
                                              § 3 
                                         Záverečné ustanovenia 
 
           Mestské  zastupiteľstvo  v Nitre  sa  uznieslo  na  vydaní  Všeobecne  
záväzného nariadenia č. 3/2008 o určení  názvu ulice v časti mesta Chrenová,  
dňa ....................... a toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  
15–tym dňom  od  vyvesenia  na úradnej  tabuli  Mestského úradu v Nitre, 
t. j. ......................... .   
 
 
 
           Jozef   Dvonč      Ľubomír Martinka 
     primátor mesta Nitry                        prednosta Mestského úradu v Nitre        



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    
                                                      Dôvodová správa  
 
   V súlade s § 2b ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov  
obec  určuje  a mení  nariadením  názvy  ulíc a  iných verejných  priestranstiev  a  v zmysle  § 1 
Vyhlášky  Ministerstva vnútra SR č. 31/2003,  ktorou  sa  ustanovujú  podrobnosti  o označovaní ulíc  
a iných verejných  priestranstiev a o číslovaní stavieb. 
 
   Ulica  sa nachádza v katastrálnom  území Mikov Dvor, v časti  mesta Chrenová, je  jednou z  ulíc  
1. etapy  výstavby  rodinných  domov  priestorovo  funkčného celku  Novosady,  časť  Sadová. 
Novovzniknutá ulica je pravou odbočkou novovzniknutej ulice s navrhovaným názvom ,,Pod 
Novosadmi“, je rovnobežná s ulicou Sadová.  
 
     K predmetnému  návrhu  všeobecne  záväzného  nariadenia  sú  vydané  
nasledovné  stanoviská: 
 

- Mestského úradu v Nitre 
 

     Podľa stanoviska  oddelenia  urbanizmu a  architektúry  novovzniknutá ulica je prístupovou 
komunikáciou pre stavbu rodinných domov v časti obce Chrenová,  v okolí ulice  Sadovej.  
    Pre  danú  lokalitu  bolo  vydané  územné rozhodnutie, ktorým  boli  vyčlenené  pozemky  
pre verejné komunikácie. Mestský úrad v Nitre navrhuje ulicu pomenovať.          
 

- Výboru mestskej časti č. 7 – Chrenová, Janíkovce 
 

     Výbor  mestskej  časti  odporúča  novovzniknutú  ulicu  pomenovať  názvom,  ktorý  bude 
odzrkadľovať  myšlienky  spojené  s históriou  Chrenovej  a podáva návrh,  ktorý  spracoval  
Ing. Imrich Točka, CSc. 
Návrh na pomenovanie ulice:  ,,Žabia ulica“ 
Odôvodnenie: 
Pôvodnú  obec  Tormoš – Chrenová  z  juhovýchodnej  strany  obkolesovali  močiare  a  zbytky 
pôvodných  ramien  rieky  Nitry,  ktorá  sa  pri  jarných  záplavách  dostávala  až  do  bezprostrednej 
blízkosti obce. V nich žilo veľké množstvo žiab, ktoré sa hlavne vo večerných a nočných  hodinách 
ozývali mohutným ,,koncertom“. Nitrania  i obyvatelia  okolitých  obcí  nazývali  preto obyvateľov 
Tormoša  ,,žabiari“ prípadne ,,škrekáni“. Na  tento názov  upozorňuje  aj O. Gergelyi  v monografii 
o Nitre. Názov ulice by teda pripomínal túto kurióznu prezývku obyvateľov Chrenovej  v minulosti. 
 

- Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre kultúru  
 

       Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre  kultúru  na svojom  zasadnutí  dňa 12.2.2008 
návrh   na  pomenovanie  novovzniknutej  ulice  v časti  mesta  Chrenová v okolí ulice Sadovej  
prerokovala  a  odporúča  Mestskému  zastupiteľstvu  v Nitre pomenovať  ulicu  názvom  
,,Žabia ulica“. 
 
-  Stanovisko Mestskej rady v Nitre zo dňa 11.3.2008 
 
U z n e s e n i e    k materiálu č 735/08 
Mestská rada v Nitre 
p r e r o k o v a l a 
návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 3/2008 o určení názvu ulice v časti mesta  



Nitra – Chrenová 
 
o d p o r ú č a 
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 
uzniesť sa na vydaní Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 3/2008 o určení názvu ulice 
v časti mesta Nitra – Chrenová (ulica ,,Žabia ulica“) 
u l o ž i ť 
zástupcovi prednostu MsÚ v Nitre 
zabezpečiť prostredníctvom referátu klientskeho centra služieb 
- vyvesenie vydaného znenia VZN mesta Nitry č. 3/2008 o určení názvu ulice v časti mesta Chrenová 
na úradnej tabuli MsÚ    T: do 10 dní 
- zverejnenie spôsobom v meste obvyklým   T: do 30 dní 
       K: referát organizačný 
 
    
 



 
        M E S T S K Ý   Ú R A D   V   N I T R E  
 
 
       Nitra, dňa :  11.3.2008 
 
       Číslo materiálu :  736/08 
Mestskému zastupiteľstvu 
v   N i t r e  
 
 
k bodu : Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č.  4/2008 
              o určení  názvu ulice v časti mesta Nitra – Chrenová  
 
Predkladá :       Návrh na uznesenie : 
Ľubomír  Martinka     Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
prednosta Mestského úradu v Nitre   p r e r o k o v a l o  
       Návrh Všeobecne záväzného nariadenia 
       Mesta Nitry č. 4/2008 o určení názvu ulice 
       v časti mesta Nitra – Chrenová 
                                                                                  u z n i e s l o  s a  n a  v y d a n í                                          
Spracovala:                Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Katarína Welnitzová     Nitry č. 4/2008 o určení názvu ulice 
odborný referent referátu evidencie                v časti mesta Nitra – Chrenová                                          
obyvateľstva a domov                                               (ulica: ,,Gergelyiho ulica“) 
                                       u l o ž i ť 
       zástupcovi prednostu MsÚ v Nitre 
       zabezpečiť prostredníctvom referátu 
       klientskeho centra  služieb 
Napísala :       - vyvesenie vydaného znenia VZN mesta 
Katarína Welnitzová     Nitry č.4/2008 o určení  názvu ulice v časti  
odborný referent referátu evidencie   mesta Chrenová 
obyvateľstva  a domov    - na úradnej tabuli MsÚ T: do 10 dní 
       - zverejnenie spôsobom v meste obvyklým 
           T: do 30 dní 
Prizvať :       K :  referát organizačný 
    -   
  
                      
 
                                                               
 
 
       ---------------------------------------------------  
                                             podpis predkladateľa  
 
 



                                         N á v r h  
                                         Všeobecne záväzného nariadenia  
   Mesta Nitry č. 4/2008 o určení názvu ulice v časti mesta Chrenová 
 
 
          Mestské zastupiteľstvo v Nitre v zmysle § 6 a § 11 ods.  4 písm. g) zákona  
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 
a § 2b ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov 
                                               sa   u z n i e s l o  
                         na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia:  
                             
                                            § 1 
                                          Úvodné ustanovenia 
 
          Toto Všeobecne záväzné nariadenie upravuje určenie názvu ulici v časti  
mesta Chrenová. 
                                             § 2 
   Ulica sa nachádza v katastrálnom území Mikov Dvor, v časti mesta Chrenová, 
 je jednou  z ulíc 1. etapy  výstavby  rodinných  domov  priestorovo  funkčného 
celku  Novosady,  časť  Sadová.  Novovzniknutá ulica je štvrtou ulicou od ulice  
Dlhá, s ktorou je rovnobežná a prechádza cez ulicu Sadovú 
 
          Ulici sa určuje názov:    ,, Gergelyiho ulica“ 
           
          Súčasťou tohto všeobecne záväzného nariadenia  je mapová príloha časti  
územia, v ktorom sa ulica  nachádza.  
 
                                              § 3 
                                         Záverečné ustanovenia 
 
           Mestské  zastupiteľstvo  v Nitre  sa  uznieslo  na  vydaní  Všeobecne  
záväzného nariadenia č. 4/2008 o určení  názvu ulice v časti mesta Chrenová,  
dňa ....................... a toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  
15–tym dňom  od  vyvesenia  na úradnej  tabuli  Mestského úradu v Nitre, 
t. j. ......................... .   
 
 
 
           Jozef   Dvonč      Ľubomír Martinka 
     primátor mesta Nitry                        prednosta Mestského úradu v Nitre  
 



 
 
                            
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
   V súlade s § 2b ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov  
obec  určuje  a mení  nariadením  názvy  ulíc a  iných verejných  priestranstiev  a  v zmysle  § 1 
Vyhlášky  Ministerstva vnútra SR č. 31/2003,  ktorou  sa  ustanovujú  podrobnosti  o označovaní ulíc  
a iných verejných  priestranstiev a o číslovaní stavieb. 
 
   Ulica  sa nachádza v katastrálnom  území Mikov Dvor, v časti  mesta Chrenová, je  prvá  z  ulíc  
1. etapy  výstavby  rodinných  domov  priestorovo  funkčného celku Novosady,  časť  Sadová. 
Novovzniknutá ulica je štvrtou ulicou od ulice Dlhá, s ktorou je rovnobežná a prechádza cez 
ulicu Sadovú. 
 
     K predmetnému  návrhu  všeobecne  záväzného  nariadenia  sú  vydané  
nasledovné  stanoviská: 
 

- Mestského úradu v Nitre 
 

     Podľa stanoviska  oddelenia  urbanizmu a  architektúry  novovzniknutá ulica je prístupovou 
komunikáciou pre stavbu rodinných domov v časti obce Chrenová,  v okolí ulice  Sadovej.  
    Pre  danú  lokalitu  bolo  vydané  územné rozhodnutie, ktorým  boli  vyčlenené  pozemky  
pre verejné komunikácie. Mestský úrad v Nitre navrhuje ulicu pomenovať.          
 

- Výboru mestskej časti č. 7 – Chrenová, Janíkovce 
 

     Výbor  mestskej  časti  odporúča  novovzniknutú  ulicu  pomenovať  názvom,  ktorý  bude 
odzrkadľovať  myšlienky  spojené  s históriou  Chrenovej  a podáva návrh,  ktorý  spracoval  
Ing. Imrich Točka, CSc. 
Návrh na pomenovanie ulice:  ,,Gergelyiho ulica“ 
Odôvodnenie: 
PhDr. Otmar Gergelyi sa narodil v roku 1919 v Bušovciach okres Kežmarok. vyštudoval filozofiu  
a históriu na Komenského univerzite v Bratislave. Najprv pracoval v štátnom archíve v Košiciach 
a Bojniciach. Od roku 1961 až do odchodu do dôchodku v roku 1979 pracoval ako historik 
v Slovenskom poľnohospodárskom múzeu v Nitre. Od príchodu do Nitry až do smrti v roku 1995 sa 
intenzívne zaoberal výskumom v oblasti histórie mesta Nitry a jej okolia. Výsledky svojej práce 
uverejňoval v odborných časopisoch i vo viacerých nitrianskych periodikách. Je autorom prvej 
významnejšej sprievodcovskej príručky o Nitre. Jeho najvýznamnejším dielom je monografia Nitra, 
v ktorej ako prvý autor spracoval aj krátku históriu Chrenovej. Ako prvý autor tiež uverejnil a popísal 
historickú pečať Tormoša – Chrenovej. Avizoval na potrebu záchrany historickej kúrie v biskupskom 
majeri na Chrenovej, ktorá bola napriek tomu pri asanácii obce zničená. Názov ulice  po tomto 
významnom historikovi by bol uznaním jeho zásluh v oblasti histórie Nitry i Chrenovej. 
 

- Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre kultúru  
 

       Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre  kultúru  na svojom  zasadnutí  dňa 12.2.2008 
návrh   na  pomenovanie  novovzniknutej  ulice  v časti  mesta  Chrenová v okolí ulice Sadovej  
prerokovala  a  odporúča  Mestskému  zastupiteľstvu  v Nitre pomenovať  ulicu  názvom  
,,Gergelyiho ulica“. 
 
 
 



-  Stanovisko Mestskej rady v Nitre zo dňa 11.3.2008 
 
U z n e s e n i e    k materiálu č 736/08 
Mestská rada v Nitre 
p r e r o k o v a l a 
návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 4/2008 o určení názvu ulice v časti mesta  
Nitra – Chrenová (,,ulica Gergelyiho ulica“) 
 
 
 



 
        M E S T S K Ý   Ú R A D   V   N I T R E  
 
 
       Nitra, dňa :  11.3.2008 
 
       Číslo materiálu :  737/08 
Mestskému zastupiteľstvu 
v   N i t r e  
 
 
k bodu : Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č.  5/2008 
              o určení  názvu ulice v časti mesta Nitra – Chrenová  
 
Predkladá :       Návrh na uznesenie : 
Ľubomír  Martinka     Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
prednosta Mestského úradu v Nitre   p r e r o k o v a l o  
       Návrh Všeobecne záväzného nariadenia 
       Mesta Nitry č. 5/2008 o určení názvu ulice 
       v časti mesta Nitra – Chrenová 
                                                                                  u z n i e s l o  s a  n a  v y d a n í                                          
Spracovala:                Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Katarína Welnitzová     Nitry č.5/2008 o určení názvu ulice 
odborný referent referátu evidencie                v časti mesta Nitra – Chrenová                                          
obyvateľstva a domov                                               (ulica: ,,Gerhardtova ulica“) 
                                       u l o ž i ť 
       zástupcovi prednostu MsÚ v Nitre 
       zabezpečiť prostredníctvom referátu 
       klientskeho centra  služieb 
Napísala :       - vyvesenie vydaného znenia VZN mesta 
Katarína Welnitzová     Nitry č.5/2008 o určení  názvu ulice v časti  
odborný referent referátu evidencie   mesta Chrenová 
obyvateľstva  a domov    - na úradnej tabuli MsÚ T: do 10 dní 
       - zverejnenie spôsobom v meste obvyklým 
           T: do 30 dní 
Prizvať :       K :  referát organizačný 
    -   
  
                      
 
                                                               
 
 
       ---------------------------------------------------  
                                             podpis predkladateľa  
 
 



                                         N á v r h  
                                         Všeobecne záväzného nariadenia  
   Mesta Nitry č. 5/2008 o určení názvu ulice v časti mesta Chrenová 
 
 
          Mestské zastupiteľstvo v Nitre v zmysle § 6 a § 11 ods.  4 písm. g) zákona  
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 
a § 2b ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov 
                                               sa   u z n i e s l o  
                         na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia:  
                             
                                            § 1 
                                          Úvodné ustanovenia 
 
          Toto Všeobecne záväzné nariadenie upravuje určenie názvu ulici v časti  
mesta Chrenová. 
                                             § 2 
   Ulica sa nachádza v katastrálnom území Mikov Dvor, v časti mesta Chrenová, 
 je jednou  z ulíc 1. etapy  výstavby  rodinných  domov  priestorovo  funkčného 
celku  Novosady,  časť  Sadová.  Novovzniknutá  ulica  je  pravou  odbočkou 
novovzniknutej ulice s navrhovaným názvom ,,Pod Novosadmi“, je rovnobežná  
s ulicou Sadová. 
 
          Ulici sa určuje názov:    ,, Gerhardtova ulica“ 
           
          Súčasťou tohto všeobecne záväzného nariadenia  je mapová príloha časti  
územia, v ktorom sa ulica  nachádza.  
 
                                              § 3 
                                         Záverečné ustanovenia 
 
           Mestské  zastupiteľstvo  v Nitre  sa  uznieslo  na  vydaní  Všeobecne  
záväzného nariadenia č. 5/2008 o určení  názvu ulice v časti mesta Chrenová,  
dňa ....................... a toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  
15–tym dňom  od  vyvesenia  na úradnej  tabuli  Mestského úradu v Nitre, 
t. j. ......................... .   
 
 
 
           Jozef   Dvonč      Ľubomír Martinka 
     primátor mesta Nitry                        prednosta Mestského úradu v Nitre   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                               Dôvodová správa  
 
   V súlade s § 2b ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov  
obec  určuje  a mení  nariadením  názvy  ulíc a  iných verejných  priestranstiev  a  v zmysle  § 1 
Vyhlášky  Ministerstva vnútra SR č. 31/2003,  ktorou  sa  ustanovujú  podrobnosti  o označovaní ulíc  
a iných verejných  priestranstiev a o číslovaní stavieb. 
 
   Ulica  sa nachádza v katastrálnom  území Mikov Dvor, v časti  mesta Chrenová, je  prvá  z  ulíc  
1. etapy  výstavby  rodinných  domov  priestorovo  funkčného celku Novosady,  časť  Sadová. 
Novovzniknutá ulica je pravou odbočkou novovzniknutej ulice s navrhovaným názvom ,,Pod 
Novosadmi“, je rovnobežná s ulicou  Sadová. 
 
     K predmetnému  návrhu  všeobecne  záväzného  nariadenia  sú  vydané  
nasledovné  stanoviská: 
 

- Mestského úradu v Nitre 
 

     Podľa stanoviska  oddelenia  urbanizmu a  architektúry  novovzniknutá ulica je prístupovou 
komunikáciou pre stavbu rodinných domov v časti obce Chrenová,  v okolí ulice  Sadovej.  
    Pre  danú  lokalitu  bolo  vydané  územné rozhodnutie, ktorým  boli  vyčlenené  pozemky  
pre verejné komunikácie.  Mestský úrad v Nitre odporúča  ulicu pomenovať. 
 

- Výboru mestskej časti č. 7 – Chrenová, Janíkovce 
 

     Výbor  mestskej  časti  odporúča  novovzniknutú  ulicu  pomenovať  názvom,  ktorý  bude 
odzrkadľovať  myšlienky  spojené  s históriou  Chrenovej  a podáva návrh,  ktorý  spracoval  
Ing. Imrich Točka, CSc. 
Návrh na pomenovanie ulice:  ,,Gerhardtova ulica“ 
Odôvodnenie: 
P. Gabriel Gerhardt (1902 - 1950) pochádzal zo Spiša. Vyštudoval za rímskokatolíckeho kňaza ako 
príslušník rehole rada sv. Františka. Stal sa bratom v komunite františkánov v Nitre. Nitrianskí 
františkáni viedli hornomestskú farnosť v Nitre, do ktorej patril už od konca 18. storočia aj Tormoš, 
neskoršia Chrenová. Okrem duchovného života sa významne podieľali na zveľaďovaní kultúrneho 
a spoločenského života v tejto obci. Zvlášť významnú úlohu v tejto činnosti zohral p. Gabriel Gerhardt 
ako predstavený kvardián komunity nitrianskych františkánov. Okrem vyučovania náboženstva sa 
podieľal na príprave nadaných chudobných detí na štúdia a na kňazské povolanie, aktívne pôsobil 
v spoločenskom živote a charitatívnou činnosťou pomáhal chudobným rodinám. Záslužná je aj jeho 
angažovaná pomoc pri príprave a realizácií výstavby kostola sv. Martina. Bol častým hosťom 
v Tormoši a svojimi zásluhami si u obyvateľov získal úctu a obdiv. V roku 1949 bol v rámci likvidácie 
rehôl internovaný spolu s ostatnými bratmi františkánmi do väzenia v zberovom tábore, kde v roku 
1950 zomrel. Názov novej ulice po tejto významnej osobnosti by bol výrazom vďaky a ocenenia jeho 
i nitrianskych františkánov za ich obetavú dlhoročnú prácu pri zveľaďovaní duchovného, kultúrneho 
a spoločenského života obyvateľov Tormoša – Chrenovej. 
 

- Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre kultúru  
 

       Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre  kultúru  na svojom  zasadnutí  dňa 12.2.2008 
návrh   na  pomenovanie  novovzniknutej  ulice  v časti  mesta  Chrenová v okolí ulice Sadovej  
prerokovala  a  odporúča  Mestskému  zastupiteľstvu  v Nitre pomenovať  ulicu  názvom  
,,Gerhardtova ulica“. 



    -  Stanovisko Mestskej rady v Nitre zo dňa 11.3.2008 
 
U z n e s e n i e    k materiálu č 737/08 
Mestská rada v Nitre 
p r e r o k o v a l a 
návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 5/2008 o určení názvu ulice v časti mesta  
Nitra – Chrenová (,,Gerhardtova ulica“) 
 
 
 
            



 
        M E S T S K Ý   Ú R A D   V   N I T R E  
 
 
       Nitra, dňa :  11.3.2008 
 
       Číslo materiálu :  738/08 
Mestskému zastupiteľstvu 
v   N i t r e  
 
 
k bodu : Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č.  6/2008 
              o určení  názvu ulice v časti mesta Nitra – Chrenová  
 
Predkladá :       Návrh na uznesenie : 
Ľubomír  Martinka     Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
prednosta Mestského úradu v Nitre   p r e r o k o v a l o  
       Návrh Všeobecne záväzného nariadenia 
       Mesta Nitry č. 6/2008 o určení názvu ulice 
       v časti mesta Nitra – Chrenová 
                                                                                  u z n i e s l o  s a  n a  v y d a n í                                          
Spracovala:                Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Katarína Welnitzová     Nitry č.6/2008 o určení názvu ulice 
odborný referent referátu evidencie                v časti mesta Nitra – Chrenová                                          
obyvateľstva a domov                                               (ulica: ,,Massányiho ulica“) 
                                       u l o ž i ť 
       zástupcovi prednostu MsÚ v Nitre 
       zabezpečiť prostredníctvom referátu 
       klientskeho centra  služieb 
Napísala :       - vyvesenie vydaného znenia VZN mesta 
Katarína Welnitzová     Nitry č.6/2008 o určení  názvu ulice v časti  
odborný referent referátu evidencie   mesta Chrenová 
obyvateľstva  a domov    - na úradnej tabuli MsÚ T: do 10 dní 
       - zverejnenie spôsobom v meste obvyklým 
           T: do 30 dní 
Prizvať :       K :  referát organizačný 
    -   
  
                      
 
                                                               
 
 
       ---------------------------------------------------  
                                             podpis predkladateľa  
 
 



                                         N á v r h  
                                         Všeobecne záväzného nariadenia  
   Mesta Nitry č. 6/2008 o určení názvu ulice v časti mesta Chrenová 
 
 
          Mestské zastupiteľstvo v Nitre v zmysle § 6 a § 11 ods.  4 písm. g) zákona  
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 
a § 2b ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov 
                                               sa   u z n i e s l o  
                         na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia:  
                             
                                            § 1 
                                          Úvodné ustanovenia 
 
          Toto Všeobecne záväzné nariadenie upravuje určenie názvu ulici v časti  
mesta Chrenová. 
                                             § 2 
   Ulica sa nachádza v katastrálnom území Mikov Dvor, v časti mesta Chrenová, 
 je jednou  z ulíc 1. etapy  výstavby  rodinných  domov  priestorovo  funkčného 
celku  Novosady,  časť  Sadová.  Novovzniknutá ulica je treťou ulicou od ulice 
Dlhá s ktorou je rovnobežná a prechádza cez ulicu Sadová. 
 
 
          Ulici sa určuje názov:    ,, Massányiho ulica“ 
           
          Súčasťou tohto všeobecne záväzného nariadenia  je mapová príloha časti  
územia, v ktorom sa ulica  nachádza.  
 
                                              § 3 
                                         Záverečné ustanovenia 
 
           Mestské  zastupiteľstvo  v Nitre  sa  uznieslo  na  vydaní  Všeobecne  
záväzného nariadenia č. 6/2008 o určení  názvu ulice v časti mesta Chrenová,  
dňa ....................... a toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  
15–tym dňom  od  vyvesenia  na úradnej  tabuli  Mestského úradu v Nitre, 
t. j. ......................... .   
 
 
 
           Jozef   Dvonč      Ľubomír Martinka 
     primátor mesta Nitry                        prednosta Mestského úradu v Nitre   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                     Dôvodová správa  
 
   V súlade s § 2b ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov  
obec  určuje  a mení  nariadením  názvy  ulíc a  iných verejných  priestranstiev  a  v zmysle  § 1 
Vyhlášky  Ministerstva vnútra SR č. 31/2003,  ktorou  sa  ustanovujú  podrobnosti  o označovaní ulíc  
a iných verejných  priestranstiev a o číslovaní stavieb. 
 
   Ulica  sa nachádza v katastrálnom  území Mikov Dvor, v časti  mesta Chrenová, je  prvá  z  ulíc  
1. etapy  výstavby  rodinných  domov  priestorovo  funkčného celku Novosady,  časť  Sadová. 
Novovzniknutá ulica  je treťou ulicou od ulice Dlhá s ktorou je rovnobežná a prechádza cez ulicu 
Sadová. 
 
     K predmetnému  návrhu  všeobecne  záväzného  nariadenia  sú  vydané  
nasledovné  stanoviská: 

- Mestského úradu v Nitre 
 

     Podľa stanoviska  oddelenia  urbanizmu a  architektúry  novovzniknutá ulica je prístupovou 
komunikáciou pre stavbu rodinných domov v časti obce Chrenová,  v okolí ulice  Sadovej.  
    Pre  danú  lokalitu  bolo  vydané  územné rozhodnutie, ktorým  boli  vyčlenené  pozemky  
pre verejné komunikácie.  Mestský úrad v Nitre navrhuje ulicu pomenovať. 
 

- Výboru mestskej časti č. 7 – Chrenová, Janíkovce 
 

     Výbor  mestskej  časti  odporúča  novovzniknutú  ulicu  pomenovať  názvom,  ktorý  bude 
odzrkadľovať  myšlienky  spojené  s históriou  Chrenovej  a podáva návrh,  ktorý  spracoval  
Ing. Imrich Točka, CSc. 
Návrh na pomenovanie ulice:  ,,Massányiho ulica“ 
Odôvodnenie: 
Akademický maliar Edmund Massányi (1907 - 1966) bol významným nitrianskym výtvarným 
umelcom. Svoj život zasvätil umeniu, záchrane a obnove umeleckých pamiatok nielen v Nitre, ale aj 
v celoštátnom meradle. Vo svojich maliarskych dielach sa dotkol aj chrenovského regiónu. Kultúrne 
dedičstvo Chrenovej obohatil o hodnotné umelecké diela, ktorými sú nástenné maľby vo farskom 
kostole sv. Martina v Chrenovej. Zvlášť sa mu podarilo zvýrazniť spätosť obce s tradíciou uctievania 
sv. Martina i ďalších  našich regionálnych svätcov, s ktorými sú zviazané dejiny starodávneho 
Tormoša – Chrenovej. Názov novej ulice po tomto umelcovi by bol výrazom uznania za jeho prínos ku 
kultúrnemu dedičstvu Chrenovej. 
 

- Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre kultúru  
 

       Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre  kultúru  na svojom  zasadnutí  dňa 12.2.2008 
návrh   na  pomenovanie  novovzniknutej  ulice  v časti  mesta  Chrenová v okolí ulice Sadovej  
prerokovala  a  odporúča  Mestskému  zastupiteľstvu  v Nitre pomenovať  ulicu  názvom  
,,Massányiho ulica“. 
 
- Stanovisko Mestskej rady v Nitre zo dňa 11.3.2008 
U z n e s e n i e    k materiálu č.738/08 
Mestská rada v Nitre 
p r e r o k o v a l a 
návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 6/2008 o určení názvu ulice v časti mesta  
Nitra – Chrenová (ulica: Massányiho ulica“) 



 
        M E S T S K Ý   Ú R A D   V   N I T R E  
 
 
       Nitra, dňa :  11.3.2008 
 
       Číslo materiálu :  739/08 
Mestskému zastupiteľstvu 
v   N i t r e  
 
 
k bodu : Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č.  7/2008 
              o určení  názvu ulice v časti mesta Nitra – Chrenová  
 
Predkladá :       Návrh na uznesenie : 
Ľubomír  Martinka     Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
prednosta Mestského úradu v Nitre   p r e r o k o v a l o  
       Návrh Všeobecne záväzného nariadenia 
       Mesta Nitry č. 7/2008 o určení názvu ulice 
       v časti mesta Nitra – Chrenová 
                                                                                  u z n i e s l o  s a  n a  v y d a n í                                          
Spracovala:                Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Katarína Welnitzová     Nitry č. 7/2008 o určení názvu ulice 
odborný referent referátu evidencie                v časti mesta Nitra – Chrenová                                          
obyvateľstva a domov                                               (ulica:,, Jevjákova ulica“) 
                                       u l o ž i ť 
       zástupcovi prednostu MsÚ v Nitre 
       zabezpečiť prostredníctvom referátu 
       klientskeho centra  služieb 
Napísala :       - vyvesenie vydaného znenia VZN mesta 
Katarína Welnitzová     Nitry č.7/2008 o určení  názvu ulice v časti  
odborný referent referátu evidencie   mesta Chrenová 
obyvateľstva  a domov    - na úradnej tabuli MsÚ T: do 10 dní 
       - zverejnenie spôsobom v meste obvyklým 
           T: do 30 dní 
Prizvať :       K :  referát organizačný 
    -   
  
                      
 
                                                               
 
 
       ---------------------------------------------------  
                                             podpis predkladateľa  
 
 



                                         N á v r h  
                                         Všeobecne záväzného nariadenia  
   Mesta Nitry č. 7/2008 o určení názvu ulice v časti mesta Chrenová 
 
 
          Mestské zastupiteľstvo v Nitre v zmysle § 6 a § 11 ods.  4 písm. g) zákona  
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 
a § 2b ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov 
                                               sa   u z n i e s l o  
                         na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia:  
                             
                                            § 1 
                                          Úvodné ustanovenia 
 
          Toto Všeobecne záväzné nariadenie upravuje určenie názvu ulici v časti  
mesta Chrenová. 
                                             § 2 
  Ulica sa nachádza v katastrálnom území Mikov Dvor, v časti mesta Chrenová,  
je jednou z ulíc 1. etapy  výstavby  rodinných  domov  priestorovo  funkčného 
celku  Novosady,  časť  Sadová.  Novovzniknutá  ulica je pravou odbočkou 
novovzniknutej ulice s navrhovaným názvom ,,Pod Novosadmi“, je rovnobežná  
s ulicou Sadová 
 
            Ulici sa určuje názov:    ,, Jevjákova ulica“ 
           
          Súčasťou tohto všeobecne záväzného nariadenia  je mapová príloha časti  
územia, v ktorom sa ulica  nachádza.  
 
                                              § 3 
                                         Záverečné ustanovenia 
 
           Mestské  zastupiteľstvo  v Nitre  sa  uznieslo  na  vydaní  Všeobecne  
záväzného nariadenia č. 7/2008 o určení  názvu ulice v časti mesta Chrenová,  
dňa ....................... a toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  
15–tym dňom  od  vyvesenia  na úradnej  tabuli  Mestského úradu v Nitre, 
t. j. ......................... .   
 
 
 
           Jozef   Dvonč      Ľubomír Martinka 
     primátor mesta Nitry                        prednosta Mestského úradu v Nitre        



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     
                                                          Dôvodová správa  
 
   V súlade s § 2b ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov  
obec  určuje  a mení  nariadením  názvy  ulíc a  iných verejných  priestranstiev  a  v zmysle  § 1 
Vyhlášky  Ministerstva vnútra SR č. 31/2003,  ktorou  sa  ustanovujú  podrobnosti  o označovaní ulíc  
a iných verejných  priestranstiev a o číslovaní stavieb. 
 
   Ulica  sa nachádza v katastrálnom  území Mikov Dvor, v časti  mesta Chrenová, je  jednou z  ulíc  
1. etapy  výstavby  rodinných  domov  priestorovo  funkčného  celku  Novosady,  časť  Sadová. 
Novovzniknutá ulica je pravou odbočkou novovzniknutej ulice s navrhovaným názvom ,,Pod 
Novosadmi“, je rovnobežná s ulicou Sadová.  
 
     K predmetnému  návrhu  všeobecne  záväzného  nariadenia  sú  vydané  
nasledovné  stanoviská: 
 

- Mestského úradu v Nitre 
 

     Podľa stanoviska oddelenia urbanizmu a architektúry novovzniknutá ulica je prístupovou 
komunikáciou pre stavbu rodinných domov v časti obce Chrenová,  v okolí ulice  Sadovej.  
    Pre  danú  lokalitu  bolo  vydané  územné rozhodnutie, ktorým  boli  vyčlenené  pozemky  
pre verejné komunikácie. Mestský úrad v Nitre navrhuje ulicu pomenovať.          
 

- Výboru mestskej časti č. 7 – Chrenová, Janíkovce 
 

     Výbor  mestskej  časti  odporúča  novovzniknutú  ulicu  pomenovať  názvom,  ktorý  bude 
odzrkadľovať  myšlienky  spojené  s históriou  Chrenovej  a podáva návrh,  ktorý  spracoval  
Ing. Imrich Točka, CSc. 
Návrh na pomenovanie ulice:  ,,Jevjákova ulica“ 
Odôvodnenie: 
Matej Jevják (1900 - 1950), básnik a publicista, rodák zo Zubrohlavu na Orave, pôsobil v Námestove, 
Ružomberku a neskôr v Nitre. Vydal viacero básnických zbierok, jeho tvorbu ovplyvňovala ľudová 
pieseň, mala národný a náboženský charakter. Ako publicista a básnik uverejňoval mnohé  príspevky 
v novinách a časopisoch, kde sa hrdo hlásil ku Slovensku a jeho ľudu. Počas posledných rokov života 
v Nitre často navštevoval Chrenovú a bol obľúbeným hosťom u jej obyvateľov, ako básnik ,,Maťko“. 
Zomrel pri tragickej autonehode na Chrenovej 1. januára 1950. 
 

- Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre kultúru  
 

       Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre  kultúru  na svojom  zasadnutí  dňa 12.2.2008 
návrh   na  pomenovanie  novovzniknutej  ulice  v časti  mesta  Chrenová v okolí ulice Sadovej  
prerokovala  a  odporúča  Mestskému  zastupiteľstvu  v Nitre pomenovať  ulicu  názvom  
,,Jevjákova ulica“. 
 
    -  Stanovisko Mestskej rady v Nitre zo dňa 11.3.2008 
 
U z n e s e n i e    k materiálu č 739/08 
Mestská rada v Nitre 
p r e r o k o v a l a 
návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 7/2008 o určení názvu ulice v časti mesta  



Nitra – Chrenová (,,Jevjákova ulica“) 



 
        M E S T S K Ý   Ú R A D   V   N I T R E  
 
 
       Nitra, dňa :  11.3.2008 
 
       Číslo materiálu :  740/08 
Mestskému zastupiteľstvu 
v   N i t r e  
 
 
k bodu : Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č.  8/2008 
              o určení  názvu ulice v časti mesta Nitra – Chrenová  
 
Predkladá :       Návrh na uznesenie : 
Ľubomír  Martinka     Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
prednosta Mestského úradu v Nitre   p r e r o k o v a lo  
       Návrh Všeobecne záväzného nariadenia 
       Mesta Nitry č. 8/2008 o určení názvu ulice 
       v časti mesta Nitra – Chrenová 
                                                                                  u z n i e s l o  s a  n a  v y d a n í                                          
Spracovala:                Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Katarína Welnitzová     Nitry č. 8/2008 o určení názvu ulice 
odborný referent referátu evidencie                v časti mesta Nitra – Chrenová                                          
obyvateľstva a domov                                               (ulica: ,, Želiarska ulica“) 
                                       u l o ž i ť 
       zástupcovi prednostu MsÚ v Nitre 
       zabezpečiť prostredníctvom referátu 
       klientskeho centra  služieb 
Napísala :       - vyvesenie vydaného znenia VZN mesta 
Katarína Welnitzová     Nitry č. 8/2008 o určení  názvu ulice v časti  
odborný referent referátu evidencie   mesta Chrenová 
obyvateľstva  a domov    - na úradnej tabuli MsÚ T: do 10 dní 
       - zverejnenie spôsobom v meste obvyklým 
           T: do 30 dní 
Prizvať :       K :  referát organizačný 
    -   
  
                      
 
                                                               
 
 
       ---------------------------------------------------  
                                             podpis predkladateľa  
 
 



                                         N á v r h  
                                         Všeobecne záväzného nariadenia  
   Mesta Nitry č. 8/2008 o určení názvu ulice v časti mesta Chrenová 
 
 
          Mestské zastupiteľstvo v Nitre v zmysle § 6 a § 11 ods.  4 písm. g) zákona  
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 
a § 2b ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov 
                                               sa   u z n i e s l o  
                         na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia:  
                             
                                            § 1 
                                          Úvodné ustanovenia 
 
          Toto Všeobecne záväzné nariadenie upravuje určenie názvu ulici v časti  
mesta Chrenová. 
                                             § 2 
   Ulica sa nachádza v katastrálnom území Mikov Dvor, v časti mesta Chrenová, 
 je jednou  z ulíc 1. etapy  výstavby  rodinných  domov  priestorovo  funkčného 
 celku  Novosady,  časť  Sadová.  Novovzniknutá ulica je druhou ulicou od ulice 
 Dlhá s ktorou je rovnobežná. Je pravou odbočkou ulice Sadová. 
 
          Ulici sa určuje názov:    ,, Želiarska ulica“ 
           
          Súčasťou tohto všeobecne záväzného nariadenia  je mapová príloha časti  
územia, v ktorom sa ulica  nachádza.  
 
                                              § 3 
                                         Záverečné ustanovenia 
 
           Mestské  zastupiteľstvo  v Nitre  sa  uznieslo  na  vydaní  Všeobecne  
záväzného nariadenia č. 8/2008 o určení  názvu ulice v časti mesta Chrenová,  
dňa ....................... a toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  
15–tym dňom  od  vyvesenia  na úradnej  tabuli  Mestského úradu v Nitre, 
t. j. ......................... .   
 
 
 
           Jozef   Dvonč      Ľubomír Martinka 
     primátor mesta Nitry                        prednosta Mestského úradu v Nitre     
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                
                                               Dôvodová správa  
 
   V súlade s § 2b ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov  
obec  určuje  a mení  nariadením  názvy  ulíc a  iných verejných  priestranstiev  a  v zmysle  § 1 
Vyhlášky  Ministerstva vnútra SR č. 31/2003,  ktorou  sa  ustanovujú  podrobnosti  o označovaní ulíc  
a iných verejných  priestranstiev a o číslovaní stavieb. 
 
   Ulica  sa nachádza v katastrálnom  území Mikov Dvor, v časti  mesta Chrenová, je  prvá z  ulíc  
1. etapy  výstavby  rodinných  domov  priestorovo  funkčného celku Novosady,  časť  Sadová. 
Novovzniknutá ulica je druhou ulicou od ulice Dlhá s ktorou je rovnobežná. Je pravou odbočkou  
ulice Sadová. 
 
     K predmetnému  návrhu  všeobecne  záväzného  nariadenia  sú  vydané  
nasledovné  stanoviská: 
 

- Mestského úradu v Nitre 
 

     Podľa stanoviska  oddelenia  urbanizmu a  architektúry  novovzniknutá ulica je prístupovou 
komunikáciou pre stavbu rodinných domov v časti obce Chrenová,  v okolí ulice  Sadovej.  
    Pre  danú  lokalitu  bolo  vydané  územné rozhodnutie, ktorým  boli  vyčlenené  pozemky  
pre verejné komunikácie. Mestský úrad v Nitre navrhuje ulicu pomenovať.          
 

- Výboru mestskej časti č. 7 – Chrenová, Janíkovce 
 

     Výbor  mestskej  časti  odporúča  novovzniknutú  ulicu  pomenovať  názvom,  ktorý  bude 
odzrkadľovať  myšlienky  spojené  s históriou  Chrenovej  a podáva návrh,  ktorý  spracoval  
Ing. Imrich Točka, CSc. 
Návrh na pomenovanie ulice:  ,,Želiarska ulica“ 
Odôvodnenie: 
Želiari, chudobní domkári,  s kúskom zeme tvorili početnú časť obyvateľov  Chrenovej,  ktorí sa 
podieľali  na  poľnohospodárskych  prácach  u  miestnych  a  čiastočne  aj  na  blízkych  väčších 
hospodárstvach. Názov ulice by bol vďakou za ich prácu na poliach, na ktorých sa dnes realizuje  
nová zástavba. 
 

- Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre kultúru  
 

       Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre  kultúru  na svojom  zasadnutí  dňa 12.2.2008 
návrh   na  pomenovanie  novovzniknutej  ulice  v časti  mesta  Chrenová v okolí ulice Sadovej  
prerokovala  a  odporúča  Mestskému  zastupiteľstvu  v Nitre pomenovať  ulicu  názvom  
,,Želiarska ulica“. 
 
- Stanovisko Mestskej rady v Nitre zo dňa 11.3.2008 
 
U z n e s e n i e    k materiálu č.740/08 
Mestská rada v Nitre 
p r e r o k o v a l a 
návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 8/2008 o určení názvu ulice v časti mesta  
Nitra – Chrenová 
o d p o r ú č a 



Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 
uzniesť sa na vydaní Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 8/2008 o určení názvu ulice 
v časti mesta Nitra – Chrenová (ulica: ,,Želiarska ulica“) 
u l o ž i ť 
zástupcovi prednostu MsÚ v Nitre 
zabezpečiť prostredníctvom referátu klientskeho centra služieb 
- vyvesenie vydaného znenia VZN mesta Nitry č. 8/2008 o určení názvu ulice v časti mesta Chrenová 
na úradnej tabuli MsÚ    T: do 10 dní 
- zverejnenie spôsobom v meste obvyklým   T: do 30 dní 
       K: referát organizačný 
 
 
 
 
 



 
        M E S T S K Ý   Ú R A D   V   N I T R E  
 
 
       Nitra, dňa :  11.3.2008 
 
       Číslo materiálu :  741/08 
Mestskému zastupiteľstvu 
v   N i t r e  
 
 
k bodu : Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č.  9/2008 
              o určení  názvu ulice v časti mesta Nitra – Chrenová  
 
Predkladá :       Návrh na uznesenie : 
Ľubomír  Martinka     Mestské zastupiteľstvo Nitre 
prednosta Mestského úradu v Nitre   p r e r o k o v a l o  
       Návrh Všeobecne záväzného nariadenia 
       Mesta Nitry č. 9/2008 o určení názvu ulice 
       v časti mesta Nitra – Chrenová 
                                                                                  u z n i e s l o  s a  n a  v y d a n í                                          
Spracovala:                Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Katarína Welnitzová     Nitry č. 9/2008 o určení názvu ulice 
odborný referent referátu evidencie                v časti mesta Nitra – Chrenová                                          
obyvateľstva a domov                                               (ulica:,, Račia ulica“) 
                                       u l o ž i ť 
       zástupcovi prednostu MsÚ v Nitre 
       zabezpečiť prostredníctvom referátu 
       klientskeho centra  služieb 
Napísala :       - vyvesenie vydaného znenia VZN mesta 
Katarína Welnitzová     Nitry č.9/2008 o určení  názvu ulice v časti  
odborný referent referátu evidencie   mesta Chrenová 
obyvateľstva  a domov    - na úradnej tabuli MsÚ T: do 10 dní 
       - zverejnenie spôsobom v meste obvyklým 
           T: do 30 dní 
Prizvať :       K :  referát organizačný 
    -   
  
                      
 
                                                               
 
 
       ---------------------------------------------------  
                                             podpis predkladateľa  
 
 



                                         N á v r h  
                                         Všeobecne záväzného nariadenia  
   Mesta Nitry č. 9/2008 o určení názvu ulice v časti mesta Chrenová 
 
 
          Mestské zastupiteľstvo v Nitre v zmysle § 6 a § 11 ods.  4 písm. g) zákona  
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 
a § 2b ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov 
                                               sa   u z n i e s l o  
                         na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia:  
                             
                                            § 1 
                                          Úvodné ustanovenia 
 
          Toto Všeobecne záväzné nariadenie upravuje určenie názvu ulici v časti  
mesta Chrenová. 
                                             § 2 
  Ulica sa nachádza v katastrálnom území Mikov Dvor, v časti mesta Chrenová,  
je jednou z ulíc 1. etapy  výstavby  rodinných  domov  priestorovo  funkčného 
celku  Novosady,  časť  Sadová.  Novovzniknutá  ulica  je  pravou  odbočkou 
novovzniknutej ulice s navrhovaným názvom ,,Pod Novosadmi“, je rovnobežná  
s ulicou Sadová 
 
            Ulici sa určuje názov:    ,, Račia ulica“ 
           
          Súčasťou tohto všeobecne záväzného nariadenia  je mapová príloha časti  
územia, v ktorom sa ulica  nachádza.  
 
                                              § 3 
                                         Záverečné ustanovenia 
 
           Mestské  zastupiteľstvo  v Nitre  sa  uznieslo  na  vydaní  Všeobecne  
záväzného nariadenia č. 9/2008 o určení  názvu ulice v časti mesta Chrenová,  
dňa ....................... a toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  
15–tym dňom  od  vyvesenia  na úradnej  tabuli  Mestského úradu v Nitre, 
t. j. ......................... .   
 
 
 
           Jozef   Dvonč      Ľubomír Martinka 
     primátor mesta Nitry                        prednosta Mestského úradu v Nitre         



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     



                                                  Dôvodová správa  
 
   V súlade s § 2b ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov  
obec  určuje  a mení  nariadením  názvy  ulíc a  iných verejných  priestranstiev  a  v zmysle  § 1 
Vyhlášky  Ministerstva vnútra SR č. 31/2003,  ktorou  sa  ustanovujú  podrobnosti  o označovaní ulíc  
a iných verejných  priestranstiev a o číslovaní stavieb. 
 
   Ulica  sa nachádza v katastrálnom  území Mikov Dvor, v časti  mesta Chrenová, je  jednou  
z  ulíc 1. etapy  výstavby  rodinných  domov  priestorovo  funkčného celku Novosady,  časť   
Sadová. Novovzniknutá ulica je pravou odbočkou novovzniknutej ulice s navrhovaným názvom 
 ,,Pod Novosadmi“, je rovnobežná s ulicou Sadová.  
 
     K predmetnému  návrhu  všeobecne  záväzného  nariadenia  sú  vydané  
nasledovné  stanoviská: 
 

- Mestského úradu v Nitre 
 

     Podľa stanoviska  oddelenia  urbanizmu a  architektúry  novovzniknutá ulica je prístupovou 
komunikáciou pre stavbu rodinných domov v časti obce Chrenová,  v okolí ulice  Sadovej.  
    Pre  danú  lokalitu  bolo  vydané  územné rozhodnutie, ktorým  boli  vyčlenené  pozemky  
pre verejné komunikácie. Mestský úrad v Nitre navrhuje ulicu pomenovať.          
 

- Výboru mestskej časti č. 7 – Chrenová, Janíkovce 
 

     Výbor  mestskej  časti  odporúča  novovzniknutú  ulicu  pomenovať  názvom,  ktorý  bude 
odzrkadľovať  myšlienky  spojené  s históriou  Chrenovej  a podáva návrh,  ktorý  spracoval  
Ing. Imrich Točka, CSc. 
Návrh na pomenovanie ulice:  ,,Račia ulica“ 
Odôvodnenie: 
Pri Selenci deti dakedy lovili rakov. Vedľa Žabej ulici by bola i táto. 
 
 

- Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre kultúru  
 

       Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre  kultúru  na svojom  zasadnutí  dňa 12.2.2008 
návrh   na  pomenovanie  novovzniknutej  ulice  v časti  mesta  Chrenová v okolí ulice Sadovej  
prerokovala  a  odporúča  Mestskému  zastupiteľstvu  v Nitre pomenovať  ulicu  názvom  
,,Račia ulica“. 
 
- Stanovisko Mestskej rady v Nitre zo dňa 11.3.2008 
 
U z n e s e n i e    k materiálu č.741/08 
Mestská rada v Nitre 
p r e r o k o v a l a 
návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 9/2008 o určení názvu ulice v časti mesta  
Nitra – Chrenová 
o d p o r ú č a 
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 
uzniesť sa na vydaní Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 9/2008 o určení názvu ulice 
v časti mesta Nitra – Chrenová (ulica: ,,Račia ulica“) 



u l o ž i ť 
zástupcovi prednostu MsÚ v Nitre 
zabezpečiť prostredníctvom referátu klientskeho centra služieb 
- vyvesenie vydaného znenia VZN mesta Nitry č. 9/2008 o určení názvu ulice v časti mesta Chrenová 
na úradnej tabuli MsÚ    T: do 10 dní 
- zverejnenie spôsobom v meste obvyklým   T: do 30 dní 
       K: referát organizačný 
 
 
 
 
 
 



M e s t s ký   ú r a d   v  N i t r e 
 
 
                                                                                                              

                                                                    
V Nitre, dňa 12.03.2008 

                                                                                                          Číslo materiálu: 742/08   
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  odkúpenie pozemkov v katastrálnom území Zobor 
               (Ing. Tibor Adámek a manž. Mária) 
 
 
 
 
 
Predkladá:                                                                         Návrh na uznesenie:  
Ľubomír Martinka                                                             „na osobitnej strane“  
prednosta Mestského úradu                                 
v Nitre                                                                      
                                                                               
                                                                              
                                                                              
 
 
Spracovala:                                                                                                                   
Ing. Mária Foltýnová 
referent  majetkoprávneho                               
usporiadania                                                                                           

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



Návrh na uznesenie:         
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 
 
návrh na  odkúpenie pozemkov v katastrálnom území Zobor 
(Ing. Tibor Adámek a manž. Mária) 
 
s ch v a ľ u j e             
 
odkúpenie novovytvorených pozemkov parcela č. 4959/2 – ost. pl. o výmere 7 m2 a parc. č. 
4958/2 – vinice o výmere 64 m2 podľa GP č. 01/2008, IČO: 34 871 284 zo dňa 30.1.2008 
v kat. úz. Zobor od  Ing. Tibora Adámeka a manž. Márií, obaja bytom Panská Dolina č. 44, 
Nitra, za cenu 300,- Sk/m2 
 
u k l a d á  
 
vedúcemu oddelenia majetku   
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 
 
                                                                                           
                                                                                                 T: 31.7.2008 
                                                                                                 K: MR 
 
 
 
        
                                                           
 
 
 
 
 
                                                            
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh na  odkúpenie pozemkov v katastrálnom území Zobor 
(Ing.Tibor Adámek a manž. Mária) 

 
 
        V súlade s ustanovením § 9 zákona č. 138/19991 Zb. o majetku obcí  v znení  neskorších 
predpisov, vyhláškou č. 492/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov predkladáme návrh na 
odkúpenie pozemkov v katastrálnom území Zobor, na základe žiadosti manželov 
Adámekových, bytom Pánska Dolina č. 44, Nitra, ktorí žiadajú finančnú náhradu za pozemky, 
ktoré sú v užívaní mesta. Jedná sa o parcely v katastrálnom území Zobor a to parc. č. 4958/2 -
vinice o výmere 64 m2 a parc. č. 4959/2 - ostat. pl. o výmere 7 m2. Pozemky boli odčlenené 
z vlastníctva Adámekových z dôvodu zabezpečenia rozšírenia miestnej komunikácie 
Dolnohorská. Finančnú náhradu žiadajú za trhovú cenu. 
 
Mestský úrad v Nitre:  
Jedná sa o pozemky pričlenením ktorých sa na komunikácií Dolnohorská  zlepšili rozhľadové 
pomery a zvýšila sa bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.   
                                                                                                                                                                              
Výbor mestskej časti č. 6 Zobor a Drážovce:  
Na zasadnutí dňa 23.1.2008 bola žiadosť prejednaná a VMČ súhlasí s odkúpením parciel   č. 
4958/2 a 4959/2  k. ú. Zobor pre Mesto Nitra. 
 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre podnikateľskú činnosť a správu majetku 
na riadnom  zasadnutí konanom dňa 4.2.2008 prerokovala predloženú žiadosť a odporúča                        
schváliť výkup nehnuteľností za cenu 300,-Sk/m2. 
 
Na základe obdržaných stanovísk, výboru mestskej časti, prerokovania v komisii MZ pre 
podnikateľskú činnosť a správu majetku predkladáme návrh na odkúpenie novovytvorených 
pozemkov, parcela č. 4959/2 – ost. pl. o výmere 7 m2 a parc. č. 4958/2 – vinice o výmere 64 
m2 podľa GP č. 01/2008, IČO: 34 871 284 zo dňa 30.1.2008 v kat. úz. Zobor od  Ing. Tibora 
Adámeka a manž. Márií, obaja bytom Panská Dolina č. 44, Nitra, za cenu........Sk/m2. 
 
Mestská rada v Nitre na zasadnutí konanom dňa 11.3.2008 prerokovala návrh na  odkúpenie 
pozemkov v katastrálnom území Zobor (Ing. Tibor Adámek a manž. Mária) a odporúča 
schváliť odkúpenie novovytvorených pozemkov parcela č. 4959/2 – ost. pl. o výmere 7 m2 

a parc. č. 4958/2 – vinice o výmere 64 m2 podľa GP č. 01/2008, IČO: 34 871 284 zo dňa 
30.1.2008 v kat. úz. Zobor od  Ing. Tibora Adámeka a manž. Márií, obaja bytom Panská 
Dolina č. 44, Nitra, za cenu 300,- Sk/m2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



Mestský úrad v Nitre  
 
 

                 V Nitre dňa 13.3.2008 
 

     Číslo materiálu: 743/08 
 

Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre 
 
K bodu: Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 24/2007 - MZ  
              zo dňa 8.2. 2007                   
              
 
Predkladá:                                     Návrh na uznesenie: 
Ing. František Baláž                                     „ na osobitnej strane“ 
zástupca primátora mesta Nitry       
       
                                                   
                                                            
Spracovala:      
PhDr. Dana Andelová   
referent pre spoluprácu s neštátnymi subjektmi 
koordinátor projektu Zdravé mesto     
 
 
                                                            
                                                          
Napísala : 
PhDr. Dana Andelová   
referent pre spoluprácu s neštátnymi subjektmi 
koordinátor projektu Zdravé mesto     
 
      

 
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 MZ v Nitre č. 24/2007 - MZ zo dňa 8. 2. 2007               
 
s ch v a ľ u j e 
 
zmenu uznesenia MZ v Nitre č. 24/2007 - MZ zo dňa 8. 2. 2007, 
a to tak, že: 

- v schvaľovacej časti vypúšťa znenie „občianskym združeniam ČAS a MAJÁK dňom 
1. 3. 2007“ a nahrádza ho znením „neziskovej organizácii BUDÚCNOSŤ  
dňom 24. 9. 2007“ 

- v ukladacej časti vypúšťa termín „T: 1. 3. 2007“ a nahrádza ho termínom „T: 29. 4. 
2008“  

- v ukladacej časti vypúšťa bod b) 
 
 



Dôvodová správa 
 
 
OZ Maják Svojou orientáciou je zameraný ako resocializačný klub. Je dôležitým 
pokračovaním ústavnej protialkoholickej liečby a podporuje úspešnosť abstinencie 
odliečených pacientov a tým aj efektívne využitie investovaných peňazí zo štátnej pokladnice. 
Psychologický prínos v oživení atmosféry rodín a hlavne primárna prevencia pre deti v týchto 
rodinách sa nedá ekonomicky vôbec vyjadriť. 
Obsahové zameranie týchto stretnutí je zamerané hlavne na prevenciu a všetky činnosti 
smerujú k jednému hlavnému cieľu. Vytvárať zázemie pre abstinujúcich, riešenie problémov 
abstinujúcich s dôrazom na upevnenie abstinencie členov klubu. Týchto a tiež i ostatných 
akcií klubovej činnosti sa zúčastňujú aj liečení pacienti. Táto skutočnosť vplýva na kontinuitu 
liečenia a jeho pokračovanie v klube. Účasť na týchto stretnutiach klubu sa pohybuje od 50 - 
70 abstinujúcich.  
Klub v ostatnej činnosti sa zameriava na zmenu životného štýlu abstinujúcich. Posilnenie 
rozhodnutia abstinovať. Zlepšenie života v rodinách, objavovanie nových činností bez 
alkoholu, drogy. 
Cieľom je zaviesť bezproblémové prevádzkovanie zariadenia na prevenciu rozvoja závislostí 
na alkohole drogových závislostí a nárastu recidív. 
OZ MAJÁK podalo informáciu o založení neziskovej organizácii BUDÚCNOSŤ, čo si 
vynútili právne okolnosti pri predkladaní projektov a pružnejšiu reakciu na potreby klientov. 
BUDÚCNOSŤ, n.o. poskytuje verejno – prospešné služby v oblasti závislostí v CENTRE 
PORADENSKO – INTERVENČNÝCH SLUŽIEB a bola registrovaná dňa 24.9. 2007 na 
Krajskom úrade v Nitre, Odbor všeobecnej vnútornej správy. 
BUDÚCNOSŤ, n.o. nadväzuje na 12 – ročné skúsenosti odborníkov a dobrovoľníkov v A – 
klube Maják pri PN Veľké Zálužie, ktorý vykazuje dlhodobý záujem abstinujúcich a ich 
rodinných príslušníkov o všetky jeho doliečovacie aktivity s cieľom rozšíriť portfólio činnosti 
pri riešení závislostí. 
Zástupcovia OZ ČAS požiadali o zrušenie nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi mestom Nitra 
a občianskym združením ČAS, týkajúcej sa priestorov v objekte na Wilsonovom nábreží. 
Zrušenie nájomnej zmluvy odôvodnili väčším pracovným zaneprázdnením, čo by 
skomplikovalo vykonávanie pôvodne naplánovaných aktivít občianskeho združenia na 
dostatočne kvalitnej úrovni, akú si táto činnosť vyžaduje a zasluhuje. 
Doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD. na základe písomnej žiadosti zo dňa 29.10. 2007 požiadala 
o užívanie priestorov, ktoré dostalo do podnájmu OZ ČAS vzhľadom k situácii, že OZ ČAS 
zrušilo občianske zrušenie a požiadalo o zrušenie nájomnej zmluvy. 
Vtedajšie OZ Maják plánuje rozšíriť svoju pôsobnosť aj o preventívnu činnosť s mládežou, 
prácu psychológa, ktorá by realizoval v rámci priestorov na Wilsonovom nábreží a tým by sa 
dodržal pôvodný zámer – vznik komplexnej sociálno – intervenčnej činnosti. 
 Mestská rada na svojom zasadnutí dňa 19.2. 2008 bola oboznámená s návrhom 
zástupcu primátora mesta Nitry Ing. Františka Baláža, že v záujme mesta a na zefektívnenie 
spolupráce neziskovej organizácie a mesta Nitry bude pani poslankyňa Bc. Kolenčíková 
prijatá za členku Správnej rady organizácie BUDÚCNOSŤ n.o., ktorá následne prejavila 
záujem o túto činnosť. 
 
 
Mestská rada na svojom zasadnutí dňa 29.2. 2008 prerokovala návrh na zmenu 
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 24/2007 - MZ zo dňa 8. 2. 2007 
a odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre zmenu uznesenia schváliť podľa 
predloženého návrhu. 



 
 

Mestský úrad v Nitre 
 
 
        V Nitre, dňa 12.03.2008 
 
        Číslo materiálu: 746/08 
 
 
Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre 
 
 
K bodu 
Návrh na nakladanie s majetkom mesta Nitry (Artúr Bazala a manž. Ema Bazalová) 
 
 
Predkladá:  Návrh na uznesenie: 
  
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 majetkom mesta Nitry  
 (Artúr Bazala a manž. Ema Bazalová) 
  
  
Spracovala: n e s c h v a ľ u j e 
Mgr. Zuzana Kotýnková odpredaj spoluvlastníckeho podielu Mesta Nitry 
referent - právnik vo veľkosti ¼  na parc. č. 413 - záhrada 
 o výmere 134m2, ktorý je zapísaný na LV č. 1298  
 pre kat. úz. Nitra manželom Artúrovi a Eme  
 Bazalovým, obaja bytom Nitra, Ulica J. Kráľa 30. 
Napísala   
Mgr. Zuzana Kotýnková  
referent - právnik  
  
  
  
Prizvať:  -  
  
  
  
  
  
  
                 ___________________________ 

           podpis predkladateľa 



Návrh 
na nakladanie s majetkom mesta Nitry (Artúr Bazala a manž. Ema Bazalová) 

 
 
     Listom zo dňa 03.12.2007 požiadala JUDr. Viera Šantavá, advokátka so sídlom v Nitre na 
Sládkovičovej ul. 1, v mene svojich klientov manželov Artúra Bazalu a Emy Bazalovej, obaja 
bytom Nitra, Ulica J. Kráľa 30, o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Nitra, ktorý je 
v katastri nehnuteľností evidovaný na liste vlastníctva č. 3681 ako parcela registra „C“ č. 413 
-  záhrada o výmere 134m2, vo výlučnom vlastníctve Mesta Nitry. 
     Predmetný pozemok je situovaný medzi Ulicou J. Kráľa, za bytovkou, v ktorej bývajú  
manželia Bazaloví a parkom. Manželia Bazaloví užívali od roku 1969 spolu s bytom aj 
predmetný pozemok ako záhradku. Tento pozemok susedí  s parcelami č. 414 a 412, ktoré sú 
taktiež využívané ako záhradky obyvateľov bytovky a s parc. č. 410 – dvorom bytovky na Ul. 
J. Kráľa 30, ktorá je vo výlučnom vlastníctve Mesta Nitry.  
     V súčasnosti majú žiadatelia záujem o zosúladenie právneho a užívacieho vzťahu, a preto 
žiadajú o odkúpenie parcely č. 413 v katastrálnom území Nitra do ich bezpodielového 
spoluvlastníctva. 
     Mestský úrad, útvar hlavného architekta sa z územného hľadiska k predmetnému 
pozemku vyjadril listom č. j. 372u/07 zo dňa 10.01.2008 nasledovne: 

„a) Prevládajúce funkčné využitie pre bývanie: stavby pre trvalé bývanie – bytové 
domy a obytná zeleň. 
b) Prípustné doplnkové funkčné využitie pre základnú občiansku vybavenosť:  
predškolské zariadenia a mimoškolské zariadenia pre deti a mládež, zariadenia 
verejného stravovania, ambulantné zdravotnícke zariadenia, sociálne zariadenia pre 
seniorov,  obchody základného potravinového a zmiešaného tovaru, nevýrobné služby 
(typu kaderníctvo, holičstvo, opravovňa priemyselných tovarov, čistiareň a pod.), 
drobné vodné plochy,  pešie komunikácie a plochy, prístupové a obslužné komunikácie, 
cyklistické komunikácie, ihriská pre deti a mládež, oddychové a relaxačné plochy pre 
obyvateľov, parkovacie plochy, líniové vedenia technickej infraštruktúry.   
c) Neprípustné funkčné využitie: výroba priemyselná a poľnohospodárska, skladové 
plochy a objekty,  prevádzky vybavenosti a služieb s negatívnym vplyvom na priestory 
bývania hlukom, dopravnou záťažou, návštevnosťou  zariadenia v nočných hodinách,  
individuálne bývanie vo forme izolovaného rodinného domu, doplnkové drobné stavby 
(typu letné kuchyne, kôlne, stavby pre chov drobných hospodárskych zvierat, sauny 
a pod.), obchodné zariadenia  typu obchodných reťazcov, individuálne garáže.     
Z vyššie uvedených dôvodov odpredaj pozemku za účelom užívania nehnuteľnosti pre 
záhradkársku činnosť nie je prípustné.“ 

     Mestský úrad, oddelenie majetku eviduje viacero žiadostí o odpredaj pozemkov v tejto 
lokalite, avšak neodporúča ich odpredaj. 
     VMČ č. 2 – Staré Mesto prijalo zásadu, že mesto si pozemky v tejto lokalite ponechá vo 
svojom vlastníctve, aby zabránilo devastácii tohto územia a navrhuje túto lokalitu riešiť 
celoplošne. 
     Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre na zasadnutí konanom dňa 11.02.2008 prijala 
uznesenie č. 46/2008, ktorým neodporučila odpredaj nehnuteľnosti. 
     Mestská rada v Nitre na zasadnutí konanom dňa 11.3.2008 odporučila neschváliť 
odpredaj spoluvlastníckeho podielu Mesta Nitry vo veľkosti ¼ na parc. registra „C“ č. 413 – 
záhrada o výmere 134 m2, ktorý je zapísaný na LV č. 1298 pre kat. územie Nitra manželom 
Artúrovi a Eme Bazalovým. 
 



Na základe uvedeného predkladáme návrh na nakladanie s majetkom mesta Nitry (Artúr 
Bazala a manž. Ema Bazalová), ktorým navrhujeme neschváliť odpredaj spoluvlastníckeho 
podielu Mesta Nitry vo veľkosti ¼  na parc. registra ,,C“ č. 413 – záhrada o výmere 134m2, 
ktorý je zapísaný na LV č. 1298 pre kat. úz. Nitra manželom Artúrovi a Eme Bazalovým. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



M e s t s k ý    ú r a d    v    N i t r e 
 
                                                
 
 
 
                                                                                                   V Nitre, dňa: 12.03.2008 
                                                                                                   Číslo materiálu :  757/08 
Mestskému  zastupiteľstvu 
v  Nitre      
 
 
K bodu:  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra  
               (Doc. MUDr. Emil Bakoš, CSc.)  
               
              
 
 
Predkladá :                                                                       Návrh na uznesenie :  
Ľubomír Martinka                                                           „na osobitnej strane“ 
prednosta Mestského úradu 
v Nitre                                                                              
 
 
 
Spracovala :                                                                    
Ing. Marta Pospišová 
referent majetkoprávneho usporiadania                                                                       
 
 
Napísala : 
Jana Jablonická 
referent evidencie                                                                       
majetku 
 
 
Prizvať :  
    - 
 
 
 
 
 
                                                                                       _________________________  
                                                                                            
                                                                                               podpis predkladateľa  
  
 
 
 



Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 
 
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra  
(Doc. MUDr. Emil Bakoš, CSc.)  
 
s c h v a ľ u j e 
 
odpredaj pozemku parc. č. 182/4 – ostatná plocha o výmere 109 m2 a časť parc. č. 182/1 – 
zast. plocha o výmere cca 10 m2 (presnú výmeru určí geometrický plán) v kat. území Nitra za 
cenu 4000,- Sk/m2 + DPH Doc. MUDr. Emilovi Bakošovi, CSc., Vinohradnícka 34, 949 01  
Nitra. 
 
u k l a d á  
 
vedúcemu oddelenia majetku  
zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia s úhradou kúpnej 
ceny po vystavení faktúry 
 
                                                                                           
                                                                                                 T: 31.5.2008 
                                                                                                 K: MR 
                                                                                                  
u r č u j e 
 
stratu účinnosti uznesenia, ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 31.7.2008. 
        
                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           



Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra  
(Doc. MUDr. Emil Bakoš, CSc.) 

 
                          
        V súlade s § 9 zákona o majetku obcí č. 138/19991 Zb. v znení  neskorších predpisov a  
Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitry č. 1/2006 o hospodárení s majetkom Mesta 
Nitry predkladáme spracovaný materiál na základe žiadosti 
Doc. MUDr. Emil Bakoš, CSc., Vinohradnícka 34, 949 01  Nitra, ktorý požiadal o odkúpenie 
v kat. území Nitra pozemku parc. č. 182/4 – ostatná plocha o výmere 109 m2 a časť parc. č. 
182/1 – zast. plocha o výmere cca 10 m2 (presnú výmeru určí geometrický plán). 
Žiadateľ odkúpil od mesta Nitry vo februári 2007 budovu (bývalá OSCR), ktorú plánuje 
zrekonštruovať. V budove chce zriadiť jednodňovú chirurgiu, rehabilitáciu, imunológiu 
a ďalšie. 
Pozemok parc. č. 182/4 je zelený pás pred touto budovou, kde plánujú vybudovať 
bezbariérový vstup a príslušné prípojky do budovy. Na pozemku parc. č. 182/1 o výmere cca 
10 m2 plánujú vybudovať nákladný výťah. 
Žiadateľ požiadal o dlhodobý prenájom časti parc. č. 182/5 a 182/1 ako prístup k zadnému 
vchodu a nákladnému výťahu. 
 
Mestský úrad v Nitre odporúča vyhovieť žiadosti MUDr. Bakoša o odpredaj predmetných 
nehnuteľností. 
 
VMČ č. 2 – Staré mesto – prerokovalo žiadosť na svojom zasadnutí konanom 10.12.2007 
a súhlasí s odpredajom nehnuteľnosti. 
 
Komisia pre podnikateľskú činnosť a správu majetku MZ v Nitre na riadnom zasadnutí 
konanom 4.2.2008 prerokovalo predloženú žiadosť a odporúča odpredaj pozemkov parc. č. 
182/4 o výmere 109 m2 a časti pozemku parc. č. 182/1 o výmere cca 10 m2 v kat. území Nitra 
žiadateľovi za cenu 1000,- Sk/m2 + DPH a časti pozemku parc. č. 182/5 a 182/1 prenajať na 
dobu neurčitú s 3 mesačnou výpovednou lehotou. 
 
Na základe predloženej žiadosti a stanovísk predkladáme spracovaný materiál na zasadnutie 
Mestskej rady v Nitre  
s c h v á l i ť  
odpredaj pozemku parc. č. 182/4 – ostatná plocha o výmere 109 m2 a časť parc. č. 182/1 – 
zast. plocha o výmere cca 10 m2 (presnú výmeru určí geometrický plán) v kat. území Nitra za 
cenu .......... Sk/m2 + DPH Doc. MUDr. Emilovi Bakošovi, CSc., Vinohradnícka 34, 949 01  
Nitra. 
 
Mestská rada v Nitre  na svojom zasadnutí konanom 11.03.2008 návrh prerokovala 
a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť odpredaj pozemku parc. č. 182/4 – 
ostatná plocha o výmere 109 m2 a časť parc. č. 182/1 – zast. plocha o výmere cca 10 m2 
(presnú výmeru určí geometrický plán) v kat. území Nitra za cenu 4000,- Sk/m2 + DPH Doc. 
MUDr. Emilovi Bakošovi, CSc., Vinohradnícka 34, 949 01  Nitra. 
  
 
 
 
 
 



 
 
  
 
 
 



 
  



M e s t s k ý    ú r a d     v     N i t r e 
 
 
 
        V Nitre, dňa 12.03.2008 
        Číslo materiálu:  758/08 
Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre 
 
 
K bodu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
              (Vestam Company, s.r.o.) 
               
 
                          
Predkladá:                                                           Návrh na uznesenie:  
                                                                               Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
Ľubomír Martinka                                                  p r e r o k o v a l o 
prednosta                                              návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo 
Mestského úradu v Nitre                                        vlastníctve Mesta Nitry (Vestam Company, 
                              s.r.o.) 
Spracovala:                                    

                                 s ch v a ľ u j e 

Ing. Marta Pospišová                                              odpredaj v kat. území Nitra novovytvorenú  

referent majetkoprávneho                                       parc. č.  4010/2  –  zast.  plocha  o  výmere 

usporiadania                                                            941 m2  za cenu  1150,- Sk/m2  +  DPH 

                              Vestam  Company,  s.r.o.,  Biela 9, 949 01  

                                                                  Nitra, IČO: 35 974 940                       

 

Napísala:                                                                u k l a d á  

Jana Jablonická                                                vedúcemu  oddelenia  majetku 

referent evidencie                                  zabezpečiť vypracovanie  kúpnej  zmluvy   
majetku              podľa  schvaľovacej  časti  uznesenia  s  
              úhradou kúpnej ceny po vystavení faktúry 
 
                                                                                                T: 31.5.2008 
                                                                                                K: MR                        

                            
Prizvať:                                                                   u r č u j e 

- stratu účinnosti uznesenia, ak kúpna zmluva 
nebude uzatvorená do 31.07.2008            
                 
 

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



Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra  
(Vestam Company, s.r.o.) 

 
                          
        V súlade s § 9 zákona o majetku obcí č. 138/19991 Zb. v znení  neskorších predpisov a  
Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitry č. 1/2006 o hospodárení s majetkom Mesta 
Nitry predkladáme spracovaný materiál na základe žiadosti 
Vestam Company, s.r.o., Biela 9, 949 01  Nitra, ktorá požiadala o odkúpenie časti parc. č. 
4010 v kat. území Nitra na Novozámockej ul.  
Žiadateľ je vlastníkom nehnuteľností parc. č. 4005/1,2,3,4,5,9 a 4006 a vzhľadom na 
predpokladaný investičný zámer spoločnosti potrebuje vyriešiť možnosť trvalého vstupu do 
novovytvoreného areálu. Geometrickým plánom č. 4/2008 bol pozemok parc. č. 4010 
rozdelený na parc. č. 4010/1 o výmere 1427 m2 a parc. č. 4010/2 – zast. plocha o výmere 941 
m2, ktorá je vytvorená tak, aby bolo zachované výbočisko pre autobusy a zároveň väčšia časť 
pozemku je ponechaná na parkovisko. 
 
Mestský úrad v Nitre  nemá výhrady k odpredaju časti predmetnej nehnuteľnosti. 
 
VMČ č. 2 – Staré mesto  prerokoval žiadosť na svojom zasadnutí konanom dňa 11.02.2008 
a súhlasí s odpredajom tak, aby pre mesto zostal chodník. 
 
Komisia pre podnikateľskú činnosť a správu majetku MZ v Nitre na svojom zasadnutí 
konanom dňa 10.3.2008 návrh prerokovala a odporučila odpredaj za cenu 800,- Sk/m2 + 
DPH. 
 
Na základe predloženej žiadosti a stanovísk predkladáme spracovaný materiál na zasadnutie 
Mestskej rady v Nitre 
s ch v á l i ť 

odpredaj v kat. území Nitra novovytvorenú parc. č.  4010/2  –  zast.  plocha  o výmere 941 m2 
za cenu  .................  Sk/m2 + DPH  Vestam Company,  s.r.o., Biela 9, 949 01  Nitra, IČO: 
35 974 940  

 
Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí konanom dňa 11.3.2008 návrh prerokovala 
a odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť odpredaj pozemku novovytvorenej 
parc. č. 4010/2 – zast. plocha o výmere 941 m2  za cenu 1150,- Sk/m2 + DPH Vestam 
Company,  s.r.o., Biela 9,  949 01  Nitra, IČO: 35 974 940. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

    

 



 
 

 

 

 



M e s t s k ý    ú r a d    v    N i t r e 
 
                                                
 
 
 
                                                                                                   V Nitre, dňa: 12.03.2008 
                                                                                                   Číslo materiálu :  759/08 
Mestskému  zastupiteľstvu 
v  Nitre      
 
 
K bodu:  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry  
               (MUDr. Dušan Vondrák)  
               
              
 
 
Predkladá :                                                                       Návrh na uznesenie :  
Ľubomír Martinka                                                           „na osobitnej strane“ 
prednosta Mestského úradu 
v Nitre                                                                              
 
 
 
Spracovala :                                                                    
Ing. Marta Pospišová 
referent majetkoprávneho usporiadania                                                                       
 
 
Napísala : 
Jana Jablonická 
referent evidencie                                                                       
majetku 
 
 
Prizvať :  
    - 
 
 
 
 
 
                                                                                       _________________________  
                                                                                            
                                                                                               podpis predkladateľa  
  
 
 
 



Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 
 
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry 
(MUDr. Dušan Vondrák)  
 
s c h v a ľ u j e  
 
1.odpredaj pozemkov v kat. území Zobor, podľa geometrického plánu č. 44/2008 diel „1“   

o výmere 2 m2 z parc. č. 107 k parc. č. 98/1 a diel „4“ o výmere 3 m2 z parc. č. 125 k parc. 
č. 98/1, spolu 5 m2 za cenu 400,- Sk/m2 + DPH MUDr. Dušanovi Vondrákovi, bytom   
Strmá 24, Nitra (žiadateľ uhradí poplatok za návrh na vklad). 

2.prijatie daru z vlastníctva MUDr. Dušana Vondráka, a to  dielu „2“ o výmere 1 m2   podľa 
geometrického plánu č. 44/2008 odčleneného z parc. č. 98/1 v kat. území Zobor a  
pričleneného k parc. č. 107 do vlastníctva Mesta Nitry. 

 
u k l a d á  
 
vedúcemu oddelenia majetku  
zabezpečiť vypracovanie zmlúv podľa schvaľovacej časti uznesenia s úhradou kúpnej ceny po 
vystavení faktúry a s úhradou kolkovej známky za návrh na vklad 
 
                                                                                                 T: 15.05.2008 
                                                                                                 K: MR 
u r č u j e  
 
stratu účinnosti uznesenia, ak zmluvy nebudú uzatvorené do 30.6.2008. 
        
                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        



Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry  
(MUDr. Dušan Vondrák) 

 
                          
        V súlade s § 9 zákona o majetku obcí č. 138/19991 Zb. v znení  neskorších predpisov a  
Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitry č. 1/2006 o hospodárení s majetkom Mesta 
Nitry predkladáme spracovaný materiál na základe žiadosti 
MUDr. Dušan Vondrák, Strmá 24, Nitra, ktorý požiadal o odkúpenie časti pozemkov 
z vlastníctva Mesta Nitra a to  o diel „1“ o výmere 2 m2 odčlenený z parc. č. 107, čo je slepá 
ulica zo Strmej ulici a o diel „4“ o výmere 3 m2 z parc. č. 125, čo je Strmá ulica a zároveň 
ponúka darom z parc. č. 98/1 diel „2“ o výmere 1 m2, ktorý je podľa spracovaného 
geometrického plánu č. 44/2008 pričlenený k parc. č. 107. 

Žiadateľ predmetné nehnuteľnosti odkúpil od pôvodných vlastníkov v takom stave, ako sú 
teraz zamerané geometrickým plánom. 

Mestský úrad v Nitre nemá výhrady k odpredaju nehnuteľností žiadateľovi, vzhľadom 
k tomu, že stav a hranice komunikácií zostávajú tak, ako boli doteraz, len vlastnícke právo sa 
upraví podľa predloženého geometrického plánu. 

VMČ č. 6 – Zobor, Dražovce – žiadosť prerokovalo na svojom zasadnutí konanom dňa 
20.02.2008 a súhlasí s odpredajom žiadateľovi, ako i s prijatím daru pre mesto.  

Komisia pre podnikateľskú činnosť a správu majetku MZ v Nitre na svojom zasadnutí 
konanom dňa 10.3.2008 návrh prerokovala a odporučila odpredaj 5 m2 za cenu 400,- Sk/m2 + 
DPH a prijať darom diel „2“. 
 

Na základe predloženej žiadosti a stanovísk predkladáme spracovaný materiál na zasadnutie 
Mestskej rady v Nitre a navrhujeme 
s c h v á l i ť  
1.odpredaj pozemkov v kat. území Zobor, podľa geometrického plánu č. 44/2008 diel „1“   

o výmere 2 m2 z parc. č. 107 k parc. č. 98/1 a diel „4“ o výmere 3 m2 z parc. č. 125 k parc. 
č. 98/1, spolu 5 m2 za cenu ............... Sk/m2 + DPH MUDr. Dušanovi Vondrákovi, bytom   
Strmá 24, Nitra. 

2.prijatie daru z vlastníctva MUDr. Dušana Vondráka, a to dielu „2“ o výmere 1 m2   podľa 
geometrického plánu č. 44/2008 odčleneného z parc. č. 98/1 v kat. území Zobor a  
pričleneného k parc. č. 107 do vlastníctva Mesta Nitry. 

 
Mestská rada v Nitre  na svojom zasadnutí konanom dňa 11.3.2008 návrh prerokovala 
o odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť odpredaj pozemkov v kat. území 
Zobor dielu „1“ o výmere 2 m2 a dielu „4“ o výmere 3 m2 za cenu 400,- Sk/m2 + DPH MUDr. 
Dušanovi Vondrákovi, bytom   Strmá 24, Nitra a prijatie darom z jeho vlastníctva diel „2“ 
o výmere 1 m2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



M e s t s k ý    ú r a d    v    N i t r e 
 
                                                
 
 
 
                                                                                                   V Nitre, dňa: 12.03.2008 
                                                                                                   Číslo materiálu :  760/08 
Mestskému zastupiteľstvu 
v  Nitre      
 
 
K bodu:  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry  
               (BOSO, s.r.o., Jarok)  
               
              
 
 
Predkladá :                                                                       Návrh na uznesenie :  
Ľubomír Martinka                                                           „na osobitnej strane“ 
prednosta Mestského úradu 
v Nitre                                                                              
 
 
 
Spracovala :                                                                    
Ing. Marta Pospišová 
referent majetkoprávneho usporiadania                                                                       
 
 
Napísala : 
Jana Jablonická 
referent evidencie                                                                       
majetku 
 
 
Prizvať :  
    - 
 
 
 
 
 
                                                                                       _________________________  
                                                                                            
                                                                                               podpis predkladateľa  
  
 
 
 



Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 
 
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
(BOSO, s.r.o., Jarok)  
 
s c h v a ľ u j e  
 
odpredaj nehnuteľnosti v kat. území Mlynárce pozemok parc. č. 131/1 – zast. plocha  
o výmere 3339 m2 podľa spracovaného geometrického plánu za cenu 1300,- Sk/m2 + DPH 
firme BOSO, s.r.o., Jarok 270,  951 48, IČO: 35 932 767 
 
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: 31.05.2008 
                                                                                                 K: MR 
u r č u j e 
 
stratu účinnosti uznesenia, ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 31.07.2008. 
        
                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
 
 
 
 
 
 
 



Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry  
(BOSO, s.r.o., Jarok) 

 
                          
        V súlade s § 9 zákona o majetku obcí č. 138/19991 Zb. v znení  neskorších predpisov a  
Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitry č. 1/2006 o hospodárení s majetkom Mesta 
Nitry predkladáme spracovaný materiál na základe žiadosti 
fi  BOSO, s.r.o., Jarok, ktorá požiadala o odkúpenie nehnuteľností v kat. území Mlynárce 
pozemku parc. č. 131/1 – zast. plocha o výmere cca 2900 m2. 
Na predmetnom pozemku spoločnosť plánuje vybudovať stavbu, v ktorej budú umiestnené 
kancelárske priestory a reprezentačné priestory, výstavná sieň, kde bude celá technológia 
výroby páleníc vystavená. 
V objekte plánujú umiestniť lekársku ambulanciu a lekáreň slúžiacu pre širokú verejnosť. 
Podľa predloženého podnikateľského plánu s vizualizáciou objektu, firma plánuje postaviť 2 
až 3 NP. T. č. je pozemok zdevastovaný odpadom a náletmi drevín. 
 
Mestský úrad v Nitre – podľa územného plánu na predmetnej nehnuteľnosti je možná uličná 
zástavba voľná do 4 NP s funkciou vybavenosť a doplnkovo priemyselná výroba. 
 
VMČ č. 5 – Diely, Párovské Háje, Kynek, Mlynárce – prerokoval na svojom zasadnutí dňa   
05.02.2008 žiadosť spol. BOSO, s.r.o., Jarok, nesúhlasí s odpredajom parc. č. 131/1 o výmere 
cca 2900 m2 za účelom vybudovania podnikateľského objektu. VMČ trvá na tom, aby 
podobné stavby boli povoľované len na ul. Bratislavská v rámci MČ Mlynárce. 
  
Komisia pre architektúru, územné plánovanie a investičnú výstavbu MZ v Nitre – 
prerokovala na svojom zasadnutí konanom dňa 13.02.2008 a odporúča na predmetnom 
pozemku umiestňovať prevádzky, ktoré nebudú mať negatívny vplyv na funkcie bývania na 
okolitých pozemkoch. 
 
Komisia pre podnikateľskú činnosť a správu majetku MZ v Nitre na svojom zasadnutí 
konanom dňa 10.3.2008 návrh prerokovala, odporúča predložiť štúdiu do VMČ a zároveň 
odprezentovať zámer využitia pozemku a odporúča odpredaj nehnuteľnosti v zmysle zámeru 
za cenu 1300,- Sk/m2 + DPH  
  
Na základe predloženej žiadosti a stanovísk predkladáme spracovaný materiál na zasadnutie 
Mestskej rady v Nitre a navrhujeme 
s ch v á l i ť 
odpredaj nehnuteľností v kat. území Mlynárce pozemok parc. č. 131/1 – zast. plocha  
o výmere cca 2900 m2 (presnú výmeru určí geometrický plán) za cenu ............ Sk/m2 + DPH 
firme BOSO, s.r.o., Jarok 270, 951 48, IČO: 35 932 767. 
 
Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí konanom dňa 11.3.2008 návrh prerokovala 
a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť odpredaj nehnuteľnosti v kat. území 
Mlynárce pozemok časť parc. č. 131/1 – zast. plocha  o výmere cca 2900 m2 (presnú výmeru 
určí geometrický plán) za cenu 1300,- Sk/m2 + DPH firme BOSO, s.r.o., Jarok 270,  951 48, 
IČO: 35 932 767. 
 
 
 
 



 
 
 
  
  



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

Nitra dňa 13.03.2008  
    

 Číslo materiálu: 762/08 
 
 
Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre 
 
 
k bodu:  Návrh na určenie kronikára mesta Nitry a na zrušenie uznesenia č.20/2007-MZ       
                

 
 
 
                 
Predkladá: 
Ľubomír Martinka 
prednosta MsÚ v Nitre 
 
 
 
 
Spracovali: 
Dagmar Bojdová 
vedúca oddelenia kultúry a športu 
 
Lenka Belková 
referentka pre kultúru 
 
 
Napísala: 
Lenka Belková 
referentka pre kultúru 
 
 
 
Prizvať: 
    - 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
p r e r o k o v a l o 
Návrh na určenie kronikára mesta Nitry  
a na zrušenie uznesenia č.20/2007-MZ 
u r č u j e  
do funkcie kronikárky mesta Nitry  
Mgr. Ľudmilu Synakovú, 
z r u š u j e  
uznesenie č.20/2007-MZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ................................................... 
 podpis predkladateľa 



Návrh na určenie kronikára mesta Nitry a na zrušenie 
uznesenia č.20/2007-MZ       
 
Mgr. Ľudmila Synaková,  
šéfredaktorka kultúrno-spoločenského mesačníku Nitra  
 
 

Mgr. Ľudmila Synaková, narodená 10. októbra 1961 v Nitre, trvale bytom Jelšovce, 
359. Absolvovala Filozofickú fakultu UK v Bratislave odbor žurnalistika so zameraním na 
rozhlas, svoje vzdelanie si rozšírila kurzami mediálnej komunikácie organizovanými 
Regionálnym centrom samosprávy Nitra (2002) a Združením miest a obcí Bratislava (2004, 
certifikát) a Projektový manažér organizovaný Akademickým tréningovým a monitorovacím 
centrom rozvoja ľudských zdrojov na FPV UKF Nitra (2005, certifikát). 

V rokoch 1980-1991 pracovala na Okresnom národnom výbore Nitra ako redaktorka 
a zástupkyňa šéfredaktora Nitrianskeho hlasu, v rokoch 1991 – 1996 na Okresnom úrade 
Topoľčany ako šéfredaktorka okresných novín Dnešok, v rokoch 1997 – 1999 vo 
Vydavateľstve H-PRESS Bratislava ako zástupkyňa šéfredaktora krajskej redakcie Hlas ľudu 
so sídlom v Nitre, v rokoch 1999 – 2000 vo vydavateľstve MABEX ako vedúca redaktorka 
krajskej redakcie denníka nitrianskeho kraja Hlas ľudu, v roku 2000 vo Vydavateľstve R-
PRESS ako reportérka denníka Slovenská REPUBLIKA, v roku 2001 vo Vydavateľstve NO 
PUBLISHING HOUSE ako redaktorka denníka Národná obroda, v roku 2002 vo 
Vydavateľstve MM – PRESS ako šéfredaktorka magazínu chovateľa. Od 1. marca 2002 
pracuje pani Ľ. Synaková na Mestskom úrade Nitra ako šéfredaktorka kultúrno-
spoločenského mesačníka Nitra. V rokoch 2005 – 2007 bola členkou Regionálnej organizácie 
Slovenského syndikátu novinárov v Nitre. V súčasnosti je od roku 2007 podpredsedníčka 
Regionálnej organizácie Slovenského syndikátu novinárov v Nitre a od roku 2006 poslankyňa 
Obecného zastupiteľstva v Jelšovciach. 

V roku 1983 bola obecným zastupiteľstvom schválená do funkcie obecnej kronikárky. 
V tom istom roku založila kroniku obce Jelšovce a viedla ju do roku 2002. Počas pracovného 
pôsobenia vo funkcii šéfredaktorky okresných novín Dnešok v Topoľčanoch bola výberovou 
komisiou vybraná na spracovanie retrospektívnych zápisov Kroniky mesta Topoľčany. 

Počas pôsobenia vo funkcii kronikárky absolvovala niekoľko školení, organizovaných 
Oblastným múzeum v Nitre, Krajským osvetovým strediskom v Nitre a Okresným archívom 
v Ivanke pri Nitre.      

Mgr. Ľudmila Synaková spĺňa  kvalifikačné predpoklady pre zodpovedný 
a kvalifikovaný výkon funkcie mestskej kronikárky. 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

Návrh na určenie kronikára mesta je predložený v súlade so Zákonom o obecnom 
zriadení  a s § 33 Štatútu mesta Nitry, ktorý v ods. 3 je stanovuje, že spracovaním zápisov do 
kroniky je poverený mestský kronikár, ktorého určuje mestské zastupiteľstvo. 
 

Navrhované riešenie je predložené na základe prehodnotenia doterajšieho spôsobu 
zabezpečovania zápisov do Kroniky mesta Nitry prostredníctvom externej spolupráce 
s určeným kronikárom / Uznesením č. 20/2007-MZ určilo Mestské zastupiteľstvo v Nitre za 
kronikára PhDr. Miloša Baču. V prípade schválenia navrhovaného riešenia bude toto 
uznesenie zrušené./ 

 
V súvislosti s personálnym posilnením referátu redakcie a práce s verejnosťou 

oddelenia cestovného ruchu a propagácie mesta – NISYS sa ako efektívnejší spôsob zbierania 
a následného spracovania informácií do kroniky javí  práca interných zamestnancov Mesta 
Nitry s využitím informácií, ktoré sú zverejňované v mesačníku Nitra, v novinách ECHO 
alebo na internete. 

  
Mgr. Ľudmila Synaková, šéfredaktorka kultúrno-spoločenského mesačníku Nitra, má 

široký prehľad o aktuálnom politickom, hospodárskom a kultúrno-spoločenskom dianí 
v meste. Jednotlivé ročné zápisy do kroniky bude spracovávať v rámci svojej pracovnej 
náplne v súčinnosti s ďalšími zamestnancami tohto referátu.  

 
 

Mestská rada v Nitre materiál prerokovala na svojom zasadnutí dňa 11.03.2008 
a odporúča Mestskému zastupiteľstvu 1. určiť do funkcie kronikárky mesta Nitry Mgr. 
Ľudmilu Synakovú, 2. zrušiť uznesenie č.20/2007-MZ. 
 

 
 
 

 
 



M e s t s k ý    ú r a d    v    N i t r e 
 
                                                
 
 
 
                                                                                                   V Nitre, dňa: 12.03.2008 
                                                                                                   Číslo materiálu :  763/08 
Mestskému zastupiteľstvu 
v  Nitre      
 
 
K bodu:  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry  
               (Ing. Ľubomír Hulek)  
               
              
 
 
Predkladá :                                                                       Návrh na uznesenie :  
Ľubomír Martinka                                                           „na osobitnej strane“ 
prednosta Mestského úradu 
v Nitre                                                                              
 
 
 
Spracovala :                                                                    
Ing. Marta Pospišová 
referent majetkoprávneho usporiadania                                                                       
 
 
Napísala : 
Jana Jablonická 
referent evidencie                                                                       
majetku 
 
 
Prizvať :  
    - 
 
 
 
 
 
                                                                                       _________________________  
                                                                                            
                                                                                               podpis predkladateľa  
  
 
 
 



Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 
 
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry 
(Ing. Ľubomír Hulek)  
 
s c h v a ľ u j e  
 
odpredaj nehnuteľností v kat. území Nitra pozemky - parc. č. 2338/3 – zast. plocha  o výmere 
45 m2 a parc. č. 2338/6 – zast. plocha o výmere 27 m2, spolu vo výmere 72 m2 za cenu 3500,- 
Sk/m2 + DPH a pozemok parc. č. 2336/1 – zast. plocha o výmere 143 m2 za cenu 3500,- 
Sk/m2 a stavbu na parc. č. 2336/1 za cenu 1000,- Sk žiadateľovi Ing. Ľubomírovi Hulekovi, 
Fabrická 5, Nitra 
 
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: 31.05.2008 
                                                                                                 K: MR 
u r č u j e 
 
stratu účinnosti uznesenia, ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 31.07.2008. 
        
                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
 
 
         
 
 



Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry  
(Ing. Ľubomír Hulek) 

 
                          
        V súlade s § 9 zákona o majetku obcí č. 138/19991 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 nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry na 
základe žiadosti podanej 
Ing. Ľubomír Hulek, Fabrická 5, Nitra, ktorý požiadal o odkúpenie nehnuteľnosti v kat. 
území Nitra a to stavby a pozemku parc. č. 2336/1 – zast. plocha o výmere 143 m2 
a pozemkov parc. č. 2338/3 – zast. plocha  o výmere 45 m2 a na doporučenie komisie pre 
podnikateľskú činnosť a správy majetku MZ v Nitre i parc. č. 2338/6 – zast. plocha o výmere 
27 m2. Žiadateľ je vlastníkom susedných nehnuteľností a chcel by si v budúcnosti na svojich 
pozemkoch, ako i na pozemkoch, ktoré plánuje odkúpiť od mesta postaviť rodinný dom, čím 
by riešil svoju bytovú situáciu. Na priloženej situácii sú vyznačené pozemky vo vlastníctve 
Mesta Nitra vrátane Rolfesovej bane, na úpravu ktorej sa prepracováva projektová 
dokumentácia vrátane časti Fabrickej ulice. Predmetná dokumentácia sa nedotýka pozemkov, 
ktoré chce žiadateľ odkúpiť. Na parc. č. 2336/1 je stará 100 ročná stavba v dezolátnom stave. 
 
Mestský úrad v Nitre – v predmetnej lokalite sa má zachovať súčasné využitie – bývanie. 
 
VMČ č. 2 – Staré mesto – na svojom zasadnutí konanom dňa 14.01.2008 žiadosť prerokoval 
a súhlasí s odpredajom nehnuteľností za podmienky, že tieto nie sú predmetom riešenia 
projektovej dokumentácie Rolfesova baňa. 
 
Komisia pre podnikateľskú činnosť a správu majetku MZ v Nitre – žiadosť prerokovala 
a odporúča odpredaj nehnuteľností za cenu 5000,- Sk/m2 s tým, že sa žiadateľovi ponúkne 
i parc. č. 2338/6. 
  
Na základe predloženej žiadosti a stanovísk predkladáme spracovaný materiál na zasadnutie 
Mestskej rady v Nitre a navrhujeme 
s c h v á l i ť  
odpredaj nehnuteľností v kat. území Nitra pozemky - parc. č. 2338/3 – zast. plocha  o výmere 
45 m2 a parc. č. 2338/6 – zast. plocha o výmere 27 m2, spolu vo výmere 72 m2 za cenu 
............ Sk/m2 + DPH a pozemok parc. č. 2336/1 – zast. plocha o výmere 143 m2 a stavbu na 
parc. č. 2336/1 za cenu .............. Sk žiadateľovi Ing. Ľubomírovi Hulekovi, Fabrická 5, Nitra. 
 
Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí konanom dňa 11.3.2008 predložený návrh 
prerokovala o odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť odpredaj pozemkov 
v kat. území Nitra parc. č. 2338/3 – zast. plocha  o výmere 45 m2, parc. č. 2338/6 – zast. 
plocha o výmere 27 m2, spolu vo výmere 72 m2 za cenu 3500,- Sk/m2 + DPH, pozemok parc. 
č. 2336/1 – zast. plocha o výmere 143 m2 za cenu 3500,- Sk/m2 a stavbu na parc. č. 2336/1 za 
cenu 1000,- Sk žiadateľovi Ing. Ľubomírovi Hulekovi, Fabrická 5, 949 01  Nitra. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 

 
 
  



MESTSKÝ ÚRAD V NITRE 
        

          Nitra 12.03.2008 

Mestskému zastupiteľstvu                                        Číslo materiálu    764/08 
v Nitre 
 
K bodu 
Návrh Dodatku č. 8 k VZN mesta Nitry č. 4/2001 o podmienkach prideľovania a bývania v 
bytoch určených na nájom pre obyvateľov mesta postavených s podporou štátu  
(vrátane dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7)  
 
 
Predkladá:      Návrh na uznesenie 
        
Jozef Dvonč      Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
primátor mesta Nitry      
       prerokovalo 
       Návrh Dodatku č. 8 
Spracovali:      k VZN mesta Nitry č. 4/2001 
Ing. Zuzana Molnárová    o podmienkach prideľovania a bývania 
odborný referent pre bývanie    v bytoch určených na nájom pre obyvateľov 
  mesta postavených s podporou štátu  
Mgr. Naďa Šimová 
vedúci útvaru sociálneho úradu   uznáša sa na vydaní 
       Dodatku č. 8 
       k VZN mesta Nitry č. 4/2001 
Napísal:      o podmienkach prideľovania a bývania 
Ing. Zuzana Molnárová    v bytoch určených na nájom pre obyvateľov 

odborný referent pre bývanie   
 mesta postavených s podporou štátu 
  

       ukladá 
Prizvať:      vedúcemu útvaru sociálneho úradu  
Ing. Pavol Bielik zabezpečiť prostredníctvom referátu  
riaditeľ  klientskeho centra služieb  
Službyt Nitra, s.r.o.  - vyvesenie vydaného znenia Dodatku č. 8 

k VZN č. 4/2001 na úradnej tabuli MsÚ 
           T: do 10 dní 
       – zverejnenie spôsobom v meste obvyklým 
            T: do 30 dní 
           K: ref. org. 
 
       __________________________ 
          predkladateľ 



  

Návrh 
DODATKU č. 8 

 
k Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 4/2001 o podmienkach prideľovania a 
bývania v bytoch určených na nájom pre obyvateľov mesta postavených s podporou štátu 
v znení neskorších dodatkov sa mení a dopĺňa nasledovne: 
 
1. V § 1 ods. 1 sa slovo „príspevkami“ nahrádza slovom „dotácií“. 
 
2. V § 1 ods. 2 sa vypúšťa pôvodné znenie pod písm. A) a nahrádza sa novým, ktoré znie: 

„A  podmienky na pridelenie nájomných bytov bežného štandardu (Časť I.) 
a) oznámenie o možnosti podania žiadosti, 
b) podmienky, ktoré musí žiadateľ o pridelenie nájomného bytu (ďalej len „žiadateľ) 

spĺňať, 
c) podmienky vytvorenia a aktualizácie poradovníka žiadateľov, 
d) uzatváranie nájomnej zmluvy.“ 

 
3. V § 2 ods. 1 sa za slovo „zverejní“ dopĺňa znenie „na úradnej tabuli Mestského úradu v Nitre, 

v miestnej tlači a na internetovej stránke Mestského úradu v Nitre oznámenie pre obyvateľov 
mesta Nitry o možnosti podať si žiadosť o pridelenie nájomného bytu minimálne 90 dní pred 
dokončením plánovanej výstavby alebo vždy na základe písomného podnetu prenajímateľa 
z dôvodu uspokojenia žiadateľov v schválenom poradovníku“. 

 
4. V § 2 sa vypúšťa znenie celého ods. 2. 
 
5. V § 2 sa ods. 3 označuje ako ods. 2. 
 
6. V § 3 sa pôvodný názov § vypúšťa a nahrádza sa novým, ktorý znie: 

„Podmienky, ktoré musí žiadateľ spĺňať“. 
 
7. V § 3 ods. 1 sa vypúšťa znenie prvej vety a nahrádza sa znením: 

„Podmienky zaradenia žiadateľa do poradovníka žiadateľov o pridelenie nájomného bytu sú:“ 
 
8. V § 3 ods. 1 písm. a) sa v predposlednej vete znenie „trojnásobok životného minima“ 

nahrádza znením „štvornásobok životného minima“. 
 
9. V § 3 ods. 1 sa vkladá nové písm. b), ktoré znie: 

„alebo je b) žiadateľom mladá rodina; pričom za mladú rodinu sa považuje rodina, 
v ktorej aspoň jeden z manželov ku dňu podpísania nájomnej zmluvy je mladší ako 35 
rokov a spĺňa podmienku príjmu podľa bodu a)“. 

 
10. V § 3 ods. 2 písm. b) sa vypúšťa znenie: 

„alebo žiadateľ žije s osobou blízkou, ktorá je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím 
uvedeným v prílohe osobitného predpisu (4), ak táto osoba bude po pridelení bytu žiť so 
žiadateľom v spoločnej domácnosti“ a za písm. b) sa vkladá slovo „alebo“. 

 
11. V § 3 ods. 2 sa vypúšťa celé znenie písm. d). 



  

12. V poznámke pod čiarou sa pôvodné znenie bodu „4“ vypúšťa a nahrádza sa novým, ktoré 
znie: 
„4. Príloha č. 1 Výnosu MVRR SR, zo 7. decembra 2006 č. V-1/2006 o poskytovaní dotácií 

na rozvoj bývania“. 
 
13. V poznámke pod čiarou sa vypúšťa znenie bodu „5“ a bodu „6“. 
 
14. V § 3 ods. 4 sa za slovo „Službyt“ vkladá slovo „Nitra,“. 
 
15. V § 3 ods. 6 sa znenie „ktorí spĺňajú“ nahrádza znením „ktoré spĺňajú“ 
 
16. V § 3 ods. 7 sa vypúšťa znenie na konci vety „a zoznam je zverejnený na internetovej stránke 

mesta“. 
 
17. V § 3 sa vypúšťa celé znenie ods. 8. 
 
18. V § 4 sa pôvodný názov § vypúšťa a nahrádza sa novým, ktorý znie: 

„Podmienky vytvorenia a aktualizácia poradovníka žiadateľov“. 
 
19. V § 4 ods. 1 sa znenie „Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bytové otázky Mestského 

zastupiteľstva v Nitre“ nahrádza znením „Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre 
sociálne veci, bytové otázky a zdravotníctvo“. 

 
20. V §5 ods. 3 sa znenie „mestské zastupiteľstvo“ nahrádza znením „Mestského zastupiteľstvo 

v Nitre“. 
 
21. V § 5 sa vypúšťa názov § a doterajšie ods. 1 až 4 sa pripájajú k § 4 a označujú sa ako ods. 5 

až 8. 
 
22. V §5 ods.1. sa vypúšťa znenie vety „K posúdeniu komisia môže od žiadateľa požadovať 

predloženie dokladov, ktoré splnenie podmienok potvrdzujú.“ a nahrádza sa znením „Každý 
žiadateľ ako i žiadateľ zaradený do poradovníka je povinný raz ročne predložiť doklady, 
ktoré splnenie podmienok potvrdzujú.“ 

 
23. V § 6 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta a nahrádza sa novou, ktorá znie: 

„Nájomná zmluva s nájomcom sa uzatvorí na dobu, ktorá neprevýši 3 roky s výnimkou, ak je 
nájomcom občan so zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu (4) .“ 
 

24. V §5 sa dopĺňa ods. 9 s nasledovným znením: 
„Obec môže prenajať byt fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje spoločenské, ekonomické 
a sociálne potreby obce, najmä školské, kultúrne, zdravotnícke a bezpečnostné alebo fyzickej 
osobe užívajúcej nájomný byt vrátený oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov (8); 
pričom však podiel takto prenajatých bytov nemôže presiahnuť 10% bytov, najmenej však 1 
byt.“ 
 

25. Za § 5 sa dopĺňa poznámka pod čiarou, ktorá znie: 



  

„(8) napr. zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd 
v znení neskorších predpisov.“ 

 
26. V § 6 ods. 2 v prvej vete sa za znenie „so zdravotným postihnutím“ vkladá znenie „uvedeným 

v prílohe osobitného predpisu (4).“ 
 
27. V § 6 sa za ods. 4 dopĺňajú nové ods. 5 a 6, ktoré znejú: 

„5. Nájomný charakter bytov Mesto Nitra zachová najmenej po dobu 30 rokov. 
 6. Počas lehoty uvedenej v predchádzajúcom bode prenajímateľ umožní vstup do bytov 

zamestnancom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, krajského stavebného 
úradu a iných kontrolných orgánov s cieľom výkonu kontroly technického stavu bytu 
a tento záväzok premietne aj do nájomnej zmluvy.“ 

 
28. Za § 6 sa dopĺňa poznámka pod čiarou, ktorá znie: 

„(9) Výnos Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, zo 7. decembra 2006 č. V-
1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania.“ 

 
29. Vypúšťa sa celé pôvodné znenie §6a) vrátane nadpisu. 
 
30. V § 7 ods. 4 sa znenie „§ 8“ nahrádza znením „§ 7“. 
 
31. V §7 sa za ods. 4 vkladá nový ods. 5, ktorý znie: 

„5. Prenajímateľ pravidelne štvrťročne zasiela písomnú informáciu o pridelení bytu nižšieho 
štandardu útvaru sociálneho úradu, Mestského úradu v Nitre a o pridelení bytu nižšieho 
štandardu pravidelne informuje komisiu.“ 

 
32. V § 8 sa mení názov § na: „Podmienky nájmu bytov postavených s podporou štátu“. 
 
33. V §8 ods. 1 sa v prvej vete vypúšťa znenie „§ 7“ a v druhej vete sa znenie „30 dní“ nahrádza 

znením „15 dní“. 
 
34. V §8 ods. 2 v prvej vete sa znenie „§ 7“ nahrádza znením „§ 6“ a v druhej vete sa znenie „30 

dní“ nahrádza znením „15 dní“. 
 
35. V §8 ods. 5 sa za znenie „prípadné poškodenie bytu“ vkladá znenie „nižšieho štandardu“. 
 
36. Doterajšie § 6 až 9 sa označujú ako § 5 až 8. 
 
37. Vypúšťa sa poznámka pod čiarou „9. §711 Občianskeho zákonníka“ 
 
38. Vypúšťa sa Príloha č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 4/2001 o 

podmienkach prideľovania a bývania v bytoch určených na nájom pre obyvateľov mesta 
postavených s podporou štátu v znení neskorších dodatkov a nahrádza sa novou, ktorá znie: 

 
 



  

Príloha č. 1  
k VZN č. 4/2001 

Pravidlá pre zostavovanie poradovníka žiadateľov o pridelenie bytov určených na nájom 
pre obyvateľov mesta postavených s podporou štátu  

 
Čl. 1 

 
1. Službyt Nitra, s.r.o. (ďalej len “prenajímateľ”) na základe preskúmania úplnosti a pravdivosti 

všetkých dokladov priložených k žiadosti o pridelenie nájomného bytu, zostaví po uzávierke 
podania prihlášok pre každý typ bytu podľa izbovitosti návrh zoznamu žiadateľov. 
Prenajímateľ žiadateľov v zozname predbežne zoradí podľa výšky bodovej hodnoty a 
následne ostatných žiadateľov podľa koeficientu bytových podmienok, a to od najvyššej 
hodnoty po najnižšiu. Rovnako zostaví zoznam žiadateľov o byty osobitného určenia. O 
poradí žiadateľov s rovnakou bodovou hodnotou alebo koeficientom rozhodne komisia 
žrebovaním. Koeficient bytových podmienok sa vypočítava ako podiel počtu osôb žijúcich v 
spoločnej domácnosti k počtu izieb v byte alebo rodinnom dome. 
 

2. Na základe takto zostaveného zoznamu žiadateľov komisia zostaví pre jednotlivé typy bytov 
podľa izbovitosti a pre byty osobitného určenia poradovník. 

 
3. Pre zostavenie poradovníka použije komisia tieto kritériá: 

 
a) mesačný príjem žiadateľa a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú 

spoločne podľa osobitného predpisu (1) neprevyšuje trojnásobok životného minima(2) a 
nie je nižší ako jedenapolnásobok životného minima pre domácnosť, ktorú tvoria 
plnoleté osoby a zaopatrené neplnoleté detí vypočítaného pre žiadateľa a osoby, 
ktorých príjmy sa posudzujú spoločne. Pokiaľ je v domácnosti žiadateľa a osôb s ním 
bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu aspoň 
jedno nezaopatrené dieťa, mesačný príjem takéhoto žiadateľa neprevyšuje trojnásobok 
životného minima a nie je nižší ako jedennásobok životného minima, vypočítaného 
pre žiadateľa a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne. Pokiaľ je žiadateľ 
osobou s ťažkým zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe osobitného predpisu(4) 
a požiadal o pridelenie bezbariérového bytu, mesačný príjem takéhoto žiadateľa 
neprevyšuje štvornásobok životného minima a nie je nižší ako jedennásobok 
životného minima, vypočítaného pre žiadateľa a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú 
spoločne. Mesačný príjem sa pritom vypočítava z príjmu(3) za predchádzajúci 
kalendárny rok ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých 
sa príjem poberá, 

 
b) žiadateľom je mladá rodina; pričom za mladú rodinu sa považuje rodina, v ktorej 

aspoň jeden z manželov ku dňu podpísania nájomnej zmluvy je mladší ako 35 rokov 
a spĺňa podmienku príjmu podľa bodu a), 

 
c) žiadateľ je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe osobitného 

predpisu, 
 

d) žiadateľ má neúplnú rodinu aspoň s jedným maloletým dieťaťom, 



  

 
e) žiadateľ je chovancom alebo bývalým chovancom detského domova a jeho fyzický 

vek nepresahuje 25 rokov, 
 

f) žiadatelia nie sú nájomcami, vlastníkmi, stavebníkmi bytu alebo rodinného domu na 
území mesta Nitry, 

 
g) bytové podmienky žiadateľa v čase podania žiadosti (počet osôb žijúcich v spoločnej 

domácnosti). 
 

Čl. 2 
 

1. Pre zaradenie do poradovníka stačí splnenie aspoň jedného z kritérií pod písm. a) až e). 
 
2. Jednotlivým kritériám sa prisudzuje nasledujúca bodová hodnota:  

a) 20 bodov, 
b) 20 bodov plus 5 bodov za každé ďalšie dieťa nad uvádzaný počet, maximálne plus 10 

bodov, 
c) kritérium sa v prípade bytov spĺňajúcich podmienky podľa osobitného predpisu 

neboduje, v prípade iných bytov 20 bodov, 
d) 20 bodov plus 5 bodov za každé ďalšie dieťa nad uvádzaný počet, maximálne plus 10 

bodov, 
e) 15 bodov,  
f) neboduje sa, 
g) neboduje sa. 

 
3. Kombinácia jednotlivých kritérií a ich bodových hodnotení je možná. 
 
4. V prípade žiadateľov podľa čl. 1 ods. 3 sa u bytov spĺňajúcich podmienky podľa osobitného 

predpisu vytvorí poradie podľa stupňa zdravotných postihnutí uvedených v prílohe 
osobitného predpisu, pričom ťažší stupeň zdravotného postihnutia má prednosť. 

 
Čl. 3 

 
1. V prípade, že po vyhodnotení žiadateľov o byty jednotlivých typov bytov podľa izbovitosti 

podľa kritérií uvádzaných v čl. 2, bude na určitom mieste v poradí väčší počet žiadateľov, 
určí ich poradie žrebovaním komisia.“ 

 
 



  

Dôvodová správa 
 
 
Účelom spracovania návrhu Dodatku č. 8 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2001 o 
podmienkach prideľovania a bývania v bytoch určených na nájom pre obyvateľov mesta 
postavených s podporou štátu (vrátane dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7) je predovšetkým snaha o 
zosúladenie znenia predmetného všeobecne záväzného nariadenia s platnou právnou úpravou, 
nakoľko doteraz účinné nariadenie obsahovalo odkazy na neplatné právne normy, či neplatné 
prílohy právnych noriem. Navrhovaný dodatok zároveň vychádza z ustanovení Výnosu MVRR 
SR, zo 7. decembra 2006 č. V-1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania. 
 
Súčasťou predkladaného materiálu je Príloha 1 - Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2001 o 
podmienkach prideľovania a bývania v bytoch určených na nájom pre obyvateľov mesta 
postavených s podporou štátu (vrátane dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7), v ktorom sú zvýraznené 
navrhované zmeny, ktoré navrhuje ôsmy dodatok a zároveň Príloha 2 – úplné znenie VZN 
vrátane navrhovaného ôsmeho dodatku, tak ako to vedúcej útvaru sociálneho úradu uložila 
Mestská rada v Nitre na rokovaní dňa 11.3.2008. 
 
Návrh dodatku prerokovala na svojom zasadnutí Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa 
05.03.2008 a uznesením č. 14/2008 odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre materiál 
schváliť. 
 
Mestská rada v Nitre na svojom rokovaní dňa 11.3.2008 odporučila do návrhu dodatku doplniť v 
§ 2 ods. 1 doplňujúce znenie, do akej doby je potrebné zverejniť oznámenie o možnosti podávať 
žiadosti o pridelenie nájomného bytu. Predmetná pripomienka bola do návrhu zapracovaná. 
Mestská rada v Nitre odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre uzniesť sa na vydaní Dodatku 
č. 8 k VZN mesta Nitry č. 4/2001 o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch určených na 
nájom pre obyvateľov mesta postavených s podporou štátu (vrátane dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 
7). 
 
 
  



  

Príloha 1 k materiálu č. 764/08 
 
Prečiarknuté písmo   = pôvodné znenie VZN 
Hrubé a podčiarknuté písmo  = navrhované znenie VZN 

 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 4/2001  

(vrátane Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8)  
o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch určených na nájom pre  

obyvateľov mesta postavených s podporou štátu  
 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a § 10 ods. 2 písm. b) zákona NR SR č. 
607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania  

 
VYDÁVA  

 
toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 4/2001 o podmienkach prideľovania a bývania 
v bytoch určených na nájom pre obyvateľov mesta postavených s podporou štátu.  
 

§1  
Úvodné ustanovenia  

 
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len “VZN” ) upravuje podmienky prideľovania 
bytov určených na nájom pre obyvateľov (ďalej “len nájomné byty”) postavených s podporou 
štátu – príspevkami dotácií Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a 
úvermi Štátneho fondu rozvoja bývania Slovenskej republiky (ďalej len “podpora”).  
 
2. Toto VZN upravuje:  
 
A) podmienky pre pridelenie nájomných bytov bežného štandardu (Časť I.)  
 
a) podmienky podávania žiadostí na pridelenie nájomného bytu,  
b) podmienky, ktoré musí žiadateľ o pridelenie nájomného bytu (ďalej len “žiadateľ”) spĺňať,  
c) podmienky vytvorenia zoznamu žiadateľov,  
d) podmienky vytvorenia poradovníka žiadateľov,  
e) osobitné kategórie žiadateľov o nájomné byty.  
 
A)  podmienky na pridelenie nájomných bytov bežného štandardu (Časť I.) 

a) oznámenie o možnosti podania žiadosti, 
b) podmienky, ktoré musí žiadateľ o pridelenie nájomného bytu (ďalej len „žiadateľ) 
spĺňať, 
c) podmienky vytvorenia a aktualizácia poradovníka žiadateľov, 
d) uzatváranie nájomnej zmluvy. 

 
B) podmienky pre pridelenie nájomných bytov nižšieho štandardu (Časť II.)  
a) podmienky pre pridelenie nájomného bytu nižšieho štandardu,  
b) podmienky nájmu.  



  

Časť I  
Podmienky pre pridelenie nájomných bytov bežného štandardu  

 
§2  

Oznámenie o možnosti podania žiadostí  
 

1. Mesto Nitra zverejní na úradnej tabuli Mestského úradu v Nitre, v miestnej tlači a na 
internetovej stránke Mestského úradu v Nitre oznámenie pre obyvateľov mesta Nitry o 
možnosti podať si žiadosť o pridelenie nájomného bytu minimálne 90 dní pred dokončením 
plánovanej výstavby alebo vždy na základe písomného podnetu prenajímateľa z dôvodu 
uspokojenia žiadateľov v schválenom poradovníku. 
 
2. Oznámenie sa zverejní na úradnej tabuli Mestského úradu v Nitre (ďalej len “MsÚ“), v 
miestnej tlači a na internetovej stránke mesta.  
 
2. 3. Oznámenie obsahuje:  
a) špecifikáciu odovzdávaných bytov,  
b) podmienky pre zaradenie žiadateľov do zoznamu,  
c) oznámenie o mieste, kde si záujemca môžu vyzdvihnúť potrebné tlačivá, získať bližšie 
informácie a podať svoje žiadosti,  
d) spôsob vytvorenie poradovníka,  
e) termín uzávierky podávania žiadostí.  
 

§3  
Podmienky pre vytvorenie zoznamu žiadateľov  

Podmienky, ktoré musí žiadateľ spĺňať  
 

1. Žiadateľ bude zaradený do zoznamu v prípade, ak splní nasledovnú podmienku pod písm. a):  
 
1. Podmienky zaradenia žiadateľa do poradovníka žiadateľov o pridelenie nájomného bytu 
sú:  
 
a) mesačný príjem žiadateľa a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne 
podľa osobitného predpisu (1) neprevyšuje trojnásobok životného minima (2) a nie je nižší ako 
jedenapolnásobok životného minima pre domácnosť, ktorú tvoria plnoleté osoby a zaopatrené 
neplnoleté deti vypočítaného pre žiadateľa a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne. 
Pokiaľ je v domácnosti žiadateľa a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne 
podľa osobitného predpisu aspoň jedno nezaopatrené dieťa, mesačný príjem takéhoto žiadateľa 
neprevyšuje trojnásobok životného minima a nie je nižší ako jedennásobok životného minima, 
vypočítaného pre žiadateľa a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne. Pokiaľ je žiadateľ 
osobou s ťažkým zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe osobitného predpisu (4) a požiadal 
o bezbariérový byt, mesačný príjem takéhoto žiadateľa neprevyšuje trojnásobok životného 
minima štvornásobok životného minima a nie je nižší ako jedennásobok životného minima, 
vypočítaného pre žiadateľa a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne. Mesačný príjem sa 
pritom vypočítava z príjmu (3) za predchádzajúci kalendárny rok ako podiel tohto príjmu a 
príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberá,  



  

 
alebo je 
b) žiadateľom mladá rodina; pričom za mladú rodinu sa považuje rodina, v ktorej aspoň 
jeden z manželov ku dňu podpísania nájomnej zmluvy je mladší ako 35 rokov a spĺňa 
podmienku príjmu podľa bodu a) 
 
2. Ďalšími možnými podmienkami pre zaradenie do zoznamu žiadateľov sú:  
 
a) žiadateľ je chovancom alebo bývalým chovancom detského domova a jeho fyzický vek 
nepresahuje 25 rokov,  
 
b) žiadateľ je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe osobitného predpisu 

(4) alebo žiadateľ žije s osobou blízkou, ktorá je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím 
uvedeným v prílohe osobitného predpisu (4), ak táto osoba bude po pridelení bytu žiť so 
žiadateľom v spoločnej domácnosti,  
 
alebo 
c) žiadateľ má neúplnú rodinu aspoň s jedným maloletým dieťaťom,  
 
d) žiadateľ je občan, ktorý potrebuje pomoc podľa osobitného predpisu (5).  
 
3. Žiadatelia nie sú nájomcami, vlastníkmi, stavebníkmi bytu alebo rodinného domu na území 
mesta Nitry a nie sú schopní sami si riešiť svoju bytovú situáciu.  
 
------------ 
(1) § 3 zákona č. 601/2003 o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
(2) § 2 zákona č. 601/2003 o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
(3) § 4 zákona č. 601/2003 o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
4. príloha č. 1 k zákonu č. 601/2003 o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
(4) Príloha č. 1 Výnosu MVRR SR, zo 7. decembra 2006 č. V-1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania  
5. § 30 zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších zmien a doplnkov  
6. zrušené  
 
4. Informácie o podávaní žiadostí a podmienkach prideľovania nájomných bytov podáva Službyt 
Nitra, s.r.o. (ďalej len “prenajímateľ”). Prenajímateľ rovnako vydáva záujemcom potrebné 
tlačivá a kontroluje úplnosť dokladov potrebných na podanie žiadosti.  
 
5. Prenajímateľ, na základe kontroly úplnosti a pravdivosti údajov v žiadostiach, vytvorí pre 
každý typ bytu podľa izbovitosti zoznam žiadateľov, ktorí spĺňajú podmienku uvádzanú v ods. 1 
spolu s podmienkami uvedenými v ods. 2 a 3.  
 
6. Prenajímateľ tiež zostaví osobitný zoznam žiadateľov na byty, ktorí spĺňajú ktoré spĺňajú 
podmienky podľa osobitného predpisu (7).  
 
7. Po uzávierke žiadostí je zoznam žiadateľov spĺňajúcich podmienky ako aj zoznam žiadateľov, 
ktorí podmienky nesplnili, zverejnený Mestom Nitra 15 dní na úradnej tabuli MsÚ v Nitre a na 



  

internetovej stránke mesta. Zoznam žiadateľov spĺňajúcich podmienky potom vedie prenajímateľ 
a zoznam je zverejnený na internetovej stránke mesta. 

 
8. Postup podľa odseku 1 až 7 sa neuplatní v prípade, ak sa primerane použije ustanovenie § 6a) 
tohto VZN.  

 
§4  

Podmienky pre vytvorenie poradovníka žiadateľov  
Podmienky vytvorenia a aktualizácia poradovníka žiadateľov  

 
1. Žiadatelia v zozname podľa § 3 sú do poradovníka zaraďovaní nasledovne:  
- pre jednotlivé typy bytov podľa izbovitosti sa zo zoznamu žiadateľov spôsobom uvedeným v 
prílohe č. 1 k tomuto VZN zostaví návrh poradovníka. Zostavením návrhu poradovníka je 
poverená Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bytové otázky Mestského zastupiteľstva v 
Nitre Komisia pre sociálne veci, bytové otázky a zdravotníctvo Mestského zastupiteľstva v 
Nitre (ďalej len “komisia”).  
 
2. Zostavený návrh poradovníka bude zverejnený na úradnej tabuli MsÚ v Nitre po dobu 15 dní, 
v miestnej tlači a na internetovej stránke.  
 
3. Poradovník žiadateľov o byty schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Nitre.  
 
4. Schválené znenie poradovníka žiadateľov o nájomné byty bude zverejnené na úradnej tabuli 
MsÚ v Nitre po dobu 15 dní. Zároveň bude zverejnené a aktualizované na internetovej stránke 
mesta.  

§5  
Aktualizácia poradovníka žiadateľov o nájomné byty  

 
5. 1. Pred každým kolom prideľovania nájomných bytov komisia preverí, či žiadateľ zaradený do 
poradovníka, ktorému má byť pridelený nájomný byt, spĺňa ešte podmienky uvedené v § 3. K 
posúdeniu komisia môže od žiadateľa požadovať predloženie dokladov, ktoré splnenie 
podmienok potvrdzujú. 
Každý žiadateľ ako i žiadateľ zaradený do poradovníka je povinný raz ročne predložiť 
doklady, ktoré splnenie podmienok potvrdzujú. 
 
6. 2. Z poradovníka schváleného podľa § 4 ods. 3 a po preverení podmienok podľa 
predchádzajúceho odseku komisia zostaví zoznam žiadateľov z poradovníka, ktorým majú byť 
pridelené nájomné byty. Zoznam bude zverejnený na úradnej tabuli MsÚ v Nitre a na 
internetovej stránke mesta 15 dní pred schválením zoznamu Mestským zastupiteľstvom v Nitre.  
--------  
(7) Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané 
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.  
 
7. 3. Zoznam žiadateľov, ktorým budú pridelené nájomné byty v príslušnom kole prideľovania 
nájomných bytov, schvaľuje mestské zastupiteľstvo Mestské zastupiteľstvo v Nitre.  



  

 
8. 4. Takto schválený zoznam žiadateľov bude do 7 dní po jeho schválení zverejnený na úradnej 
tabuli MsÚ a na internetovej stránke mesta.  
 
9. Obec môže prenajať byt fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje spoločenské, ekonomické 
a sociálne potreby obce, najmä školské, kultúrne, zdravotnícke a bezpečnostné alebo 
fyzickej osobe užívajúcej nájomný byt vrátený oprávnenej osobe podľa osobitných 
predpisov (8); pričom však podiel takto prenajatých bytov nemôže presiahnuť 10% bytov, 
najmenej však 1 byt. 
 
(8) napr. zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov 

 
§6  
§5 

Uzatváranie nájomnej zmluvy  
 

1. Pre zabezpečenie splácania nájomného a úhrad za prípadné poškodenie bytu budúci nájomca v 
deň podpisu nájomnej zmluvy zaplatí prenajímateľovi finančnú záruku vo výške maximálne 10 
mesačných splátok nájomného. Nájomná zmluva sa uzatvára so žiadateľom písomne na dobu 
určitú 12 mesiacov, a to aj opakovane, najviac však do doby 3 rokov. Nájomná zmluva 
s nájomcom sa uzatvorí na dobu, ktorá neprevýši 3 roky s výnimkou, ak je nájomcom 
občan so zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu(4). Omeškanie s úhradou 
nájomného u služieb spojených s bývaním viac ako 3 mesiace je dôvodom na odstúpenie od 
zmluvy.  
 
2. Nájomná zmluva na užívanie bytu, ktorý spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu (7) bude 
uzatvorená len s občanom so zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe osobitného 
predpisu (4). Ak takýto občan nepožiadal o uzatvorenie nájomnej zmluvy, možno ju uzatvoriť s 
iným žiadateľom, ale len na dobu určitú, ktorá neprevýši jeden rok. Po jej uplynutí v prípade, že 
o podobný byt stále nie je záujem, možno zmluvu predĺžiť vždy na dobu jedného roku.  
 
3. V nájomnej zmluve sa upraví právo nájomcu na opakované uzatvorenie nájmu bytu pri 
dodržaní podmienok uvedených v nájomnej zmluve a v osobitnom predpise(8). O predĺženie 
nájomnej zmluvy je nájomca povinný písomne požiadať prenajímateľa dva mesiace pred 
uplynutím doby nájmu.  
 
4. Ak žiadateľ odmietne pridelený byt, nemá nárok na pridelenie ďalšieho a bude vyradený z 
poradovníka žiadateľov.  
 
5. Nájomný charakter bytov Mesto Nitra zachová najmenej po dobu 30 rokov. 
 
6. Počas lehoty uvedenej v predchádzajúcom bode prenajímateľ umožní vstup do bytov 
zamestnancom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, krajského stavebného 
úradu a iných kontrolných orgánov s cieľom výkonu kontroly technického stavu bytu 
a tento záväzok premietne aj do nájomnej zmluvy. 
 



  

(9) Výnos Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, zo 7. decembra 2006 č. V-1/2006 o poskytovaní 
dotácií na rozvoj bývania. 

 
§ 6a)  

Osobitné kategórie žiadateľov o nájomné byty  
 

1. Mestské zastupiteľstvo v Nitre môže rozhodnúť, že nájomné byty pridelí do užívania osobitnej 
kategórii žiadateľov o nájomné byty, t.j. fyzickým osobám, ktoré nespĺňajú podmienky podľa 
predchádzajúcich ustanovení tohto VZN a nie sú zaradené do poradovníka žiadateľov podľa tohto 
VZN, a na ktorých sa vzťahujú výlučne ustanovenia tohto paragrafu.  
 
2. Osobitnou kategóriou žiadateľov o nájomné byty sú žiadatelia, ktorý spĺňajú nasledovné 
podmienky:  
 
a) mesačný príjem žiadateľa a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne 
podľa osobitného predpisu neprevyšuje trojnásobok životného minima vypočítaného pre 
žiadateľa a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, pritom mesačný príjem sa vypočíta z 
príjmu za predchádzajúci kalendárny rok ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, 
počas ktorých sa príjem poberá,  
 
b) žiadateľ prišiel o možnosť bývať v byte vo svojom vlastníctve, resp. v prenájme nie vlastným 
pričinením, ale z objektívnych príčin alebo strate takejto možnosti bývať nemohol účinne 
zabrániť, napr. zlý technický stav stavby, rekonštrukcia stavby, a i.  
c) žiadateľ rieši dočasne svoju bytovú situáciu z dôvodu nemožnosti doterajšieho bývania z 
objektívnych príčin.  
 
3. Zoznam žiadateľov, ktorým budú pridelené nájomné byty podľa tohto paragrafu schvaľuje 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre.  
 
4. Pridelenie bytu na základe rozhodnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre podľa tohto paragrafu 
je uspokojené prednostne pred poradovníkom podľa predchádzajúcich ustanovení tohto VZN.  
 
5. Nájomná zmluva sa uzatvára so žiadateľom na dobu určitú, na dobu nevyhnutne potrebnú pre 
zabezpečenie bývania žiadateľa, najviac na dobu, ktorá neprevýši jeden rok. Po jej uplynutí v 
prípade, že nepominuli dôvody na pridelenie bytu podľa tohto paragrafu, možno zmluvu predĺžiť 
na dobu nevyhnutne potrebnú, vždy však najviac na dobu jedného roku.  
 
6. Spôsob zabezpečenia splácania nájomného a úhrad spojených s užívaním bytu bude 
predmetom osobitnej dohody medzi prenajímateľom a nájomcom.  
 
7. Informácie o podávaní žiadostí a podmienkach prideľovania nájomných bytov podáva 
prenajímateľ. Prenajímateľ rovnako vydáva žiadateľom potrebné tlačivá a kontroluje úplnosť 
dokladov potrebných na podanie žiadosti.  
 



  

Časť II  
Podmienky pre pridelenie nájomných bytov nižšieho štandardu  

§ 7  
§ 6 

Podmienky pre pridelenie nájomného bytu nižšieho štandardu  
 

1. Bytom nižšieho štandardu je byt, ktorý spĺňa podmienky podľa vyhlášky Ministerstva 
zdravotníctva Slovenskej republiky č. 505/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú najnižšie hygienické 
požiadavky na byty v bytových domoch, hygienické požiadavky na ubytovacie zariadenia a 
náležitosti prevádzkového poriadku ubytovacích zariadení.  
 
2. Podmienky pre pridelenie nájomného bytu nižšieho štandardu:  
 
a) mesačný príjem nájomcu a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne 
podľa osobitného predpisu neprevyšuje trojnásobok životného minima vypočítaného pre 
žiadateľa a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne. Mesačný príjem sa pritom vypočítava z 
príjmu za predchádzajúci kalendárny rok ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, 
počas ktorých sa príjem poberá,  
 
b)  1.nájomca preukáže, že je v hmotnej núdzi, alebo  

2.nájomca preukáže, že je v hmotnej núdzi a súčasne preukáže, že mu zanikol nájom bytu 
vo vlastníctve mesta na základe právoplatnej výpovede z nájmu pre neplatenie nájomného a 
úhrad spojených s užívaním bytu, prípadne preukáže právo na bytovú náhradu,  
 
c) nájomca preukáže, že nie je nájomcom, vlastníkom, stavebníkom bytu alebo rodinného domu 
na území mesta Nitry a nie je schopný sám si riešiť svoju bytovú situáciu,  

 
d) nájomcovi alebo osobám s ním bývajúcim nebola v minulosti daná výpoveď z nájmu bytu 
nižšieho štandardu vo vlastníctve mesta prideleného podľa tohto VZN z dôvodu neplatenia 
nájomného alebo úhrad spojených s užívaním takéhoto bytu, a to aj v prípade, ak išlo o užívanie 
takéhoto bytu ako bytovej náhrady v zmysle Občianskeho zákonníka.  

 
3. Zoznam osôb, ktorí spĺňajú podmienky uvedené v bode 2/ podľa časovej postupnosti vedie 
prenajímateľ. Prenajímateľ zároveň kontroluje úplnosť a pravdivosť dokladov potrebných pre 
splnenie podmienok uvedených v bode 2/. Zoznam žiadostí podaných v príslušnom kalendárnom 
roku sa zostavuje s platnosťou vždy výlučne na daný kalendárny rok, t. j. od 1.1. do 31.12. 
príslušného kalendárneho roku. Ak u žiadateľa pretrváva záujem o pridelenie bytu je povinný v 
nasledujúcom kalendárnom roku žiadosť opätovne podať. Na žiadosti z predchádzajúceho 
kalendárneho roka sa tak neprihliada.  

 
4. Mestské zastupiteľstvo v Nitre rozhodlo, že byty sa prideľujú nájomcom najmä podľa poradia 
v zozname vedenom prenajímateľom. Prenajímateľ s nájomcom uzatvorí nájomnú zmluvu za 
podmienok stanovených v § 8 §7 tohto VZN k pridelenému bytu.  
 
5. Prenajímateľ pravidelne štvrťročne zasiela písomnú informáciu o pridelení bytu nižšieho 
štandardu útvaru sociálneho úradu, Mestského úradu v Nitre a o pridelení bytu nižšieho 
štandardu pravidelne informuje komisiu. 



  

§ 8  
Podmienky nájmu  

§7 
Podmienky nájmu bytov postavených s podporou štátu 

 
1. Prenajímateľ písomne vyzve nájomcu, ktorý spĺňa podmienky podľa §7 tohto VZN na 
uzatvorenie nájomnej zmluvy. Nájomca je povinný uzavrieť nájomnú zmluvu do 30 15 dní od 
doručenia písomnej výzvy. Ak nájomca nájomnú zmluvu v danej lehote neuzavrie, zanikne jeho 
právo na nájom takto prideleného bytu.  
 
 
2. V prípade, že ide o pridelenie bytu výlučne ako bytovej náhrady v nadväznosti na splnenie 
podmienky podľa § 7  §6 ods. 2 písm. b2) tohto VZN, písomná výzva na uzatvorenie nájomnej 
zmluvy bude zároveň vyhlásením o zabezpečení bytovej náhrady podľa § 712c) Občianskeho 
zákonníka. Nájomca je povinný uzavrieť nájomnú zmluvu do 30 15  dní od doručenia takejto 
písomnej výzvy. Ak nájomca nájomnú zmluvu v danej lehote neuzavrie, zanikne jeho právo na 
nájom takto prideleného bytu a súčasne zanikne aj jeho právo na bytovú náhradu, a takéhoto 
práva sa nemôže ani neskôr dovolať na súde. O uvedenom musí byť nájomca poučený 
prenajímateľom v písomnej výzve na uzatvorenie nájomnej zmluvy s odkazom na § 712c) 
Občianskeho zákonníka. Nájomná zmluva potom musí obsahovať odkaz na ustanovenie o 
zabezpečení bytovej náhrady podľa Občianskeho zákonníka.  
 
3. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú maximálne 12 mesiacov. Nájomca má pri 
dodržaní podmienok uvedených v nájomnej zmluve právo na predĺženie nájmu bytu na dobu, na 
ktorú bola uzatvorená pôvodná zmluva.  
 
4. Cenu nájmu určí Mestské zastupiteľstvo v Nitre svojim uznesením. Cena ročného nájmu sa 
pritom určí vo výške do 5% z obstarávacej ceny bytu.  
 
5. Pre zabezpečenie splácania nájomného a úhrad za prípadné poškodenie bytu nižšieho 
štandardu môže prenajímateľ žiadať od budúceho nájomcu finančnú záruku s ohľadom na dobu 
trvania nájmu, najviac do výšky 6 mesačných splátok nájomného.  

 
§9  
§8 

Záverečné ustanovenia  
 

1. Súčasťou tohto VZN je príloha č. 1 “Pravidlá pre zostavovanie poradovníka žiadateľov o 
pridelenie bytov určených na nájom pre obyvateľov mesta postavených s podporou štátu”.  
2. Toto VZN bolo vydané Mestským zastupiteľstvom v Nitre dňa 15.11.2001 a nadobúda 
účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli MsÚ v Nitre, t.j. 4.12.2001.  
 
Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2001 o podmienkach prideľovania bytov určených na nájom pre 
obyvateľov mesta postavených s podporou štátu bol schválený uznesením MZ v Nitre č. 63/2002-
MZ dňa 31.1.2002 a nadobudol účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli, t.j. 
20.2.2002.  



  

Dodatok č.2 k VZN č.4/2001 o podmienkach prideľovania bytov určených na nájom pre 
obyvateľov mesta postavených s podporou štátu bol schválený uznesením MZ v Nitre 
č.365/2003-MZ dňa 20.11.2003 a nadobudol účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej 
tabuli, t.j. 16.12.2003.  
 
Dodatok č. 3 k VZN č. 4/2001 o podmienkach prideľovania bytov určených na nájom pre 
obyvateľov mesta postavených s podporou štátu bol schválený uznesením MZ v Nitre č. 
366/2003-MZ dňa 20.11.2003 a nadobudol účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej 
tabuli, t. j. 12.12.2003.  
 
Dodatok č. 4 k VZN č. 4/2001 o podmienkach prideľovania bytov určených na nájom pre 
obyvateľov mesta postavených s podporou štátu bol schválený uznesením MZ v Nitre č. 
178/2004-MZ dňa 17.6.2004 a nadobudol účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli, 
t. j. 8.7.2004.  
 
Dodatok č. 5 k VZN č. 4/2001 o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch určených na 
nájom pre obyvateľov mesta postavených s podporou štátu bol schválený uznesením MZ v Nitre 
č. 201/2005-MZ dňa 23.6.2005 a nadobudol účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej 
tabuli, t. j. 20.7.2005.  
 
Dodatok č. 6 k VZN č. 4/2001 o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch určených na 
nájom pre obyvateľov mesta postavených s podporou štátu bol schválený uznesením MZ v Nitre 
č. 265/05-MZ dňa 8.9.2005 a nadobudol účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli, t. 
j. 28.9.2005.  
 
Dodatok č. 7 k VZN č. 4/2001 o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch určených na 
nájom pre obyvateľov mesta postavených s podporou štátu bol schválený uznesením MZ v Nitre 
č. 132/2006-MZ dňa 29. 6. 2006 a nadobudol účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej 
tabuli, t. j. 24. 7. 2006. 
 
RNDr. Jozef Prokeš, CSc., v. r.    JUDr. Zuzana Orgoníková, v. r.  
primátor mesta Nitry                    prednostka Mestského úradu v Nitre  
 
 
9. § 711 Občianskeho zákonníka  
 
 
Na vydaní tohto dodatku č. 8 k VZN č. 4/2001 sa Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznieslo 
dňa ....................... uznesením č. ..................... a tento dodatok nadobúda účinnosť 15 dňom 
od vyvesenia na úradnej tabuli MsÚ v Nitre, t. j. ........................... 
 

 
    Jozef Dvonč, v. r.    

primátor 
Mesta Nitry 

Ľubomír Martinka, v. r. 
prednosta 

Mestského úradu v Nitre 



  

Príloha č. 1 k VZN č. 4/2001  
 

Pravidlá pre zostavovanie poradovníka žiadateľov o pridelenie bytov určených na nájom 
pre obyvateľov mesta postavených s podporou štátu  

 
Čl. 1  

 
1. Službyt Nitra, s.r.o. (ďalej len “prenajímateľ”) na základe preskúmania úplnosti a pravdivosti 
všetkých dokladov priložených k žiadosti o pridelenie nájomného bytu, zostaví po uzávierke 
podania prihlášok pre každý typ bytu podľa izbovitosti návrh zoznamu žiadateľov. Prenajímateľ 
žiadateľov v zozname predbežne zoradí podľa výšky bodovej hodnoty a následne ostatných 
žiadateľov podľa koeficientu bytových podmienok, a to od najvyššej hodnoty po najnižšiu. 
Rovnako zostaví zoznam žiadateľov o byty osobitného určenia. O poradí žiadateľov s rovnakou 
bodovou hodnotou alebo koeficientom rozhodne komisia žrebovaním. Koeficient bytových 
podmienok sa vypočítava ako podiel počtu osôb žijúcich v spoločnej domácnosti k počtu izieb v 
byte alebo rodinnom dome.  
 
2. Na základe takto zostaveného zoznamu žiadateľov komisia zostaví pre jednotlivé typy bytov 
podľa izbovitosti a pre byty osobitného určenia poradovník.  
 
3. Pre zostavenie poradovníka použije komisia tieto kritériá:  
a) mesačný príjem žiadateľa a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne 
podľa osobitného predpisu (1) neprevyšuje trojnásobok životného minima (2) a nie je nižší ako 
jedenapolnásobok životného minima pre domácnosť, ktorú tvoria plnoleté osoby a zaopatrené 
neplnoleté detí vypočítaného pre žiadateľa a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne. 
Pokiaľ je v domácnosti žiadateľa a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne 
podľa osobitného predpisu aspoň jedno nezaopatrené dieťa, mesačný príjem takéhoto žiadateľa 
neprevyšuje trojnásobok životného minima a nie je nižší ako jedennásobok životného minima, 
vypočítaného pre žiadateľa a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne. Pokiaľ je žiadateľ 
osobou s ťažkým zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe osobitného predpisu (4) a 
požiadal o pridelenie bezbariérového bytu, mesačný príjem takéhoto žiadateľa neprevyšuje 
trojnásobok životného minima a nie je nižší ako jedennásobok životného minima, vypočítaného 
pre žiadateľa a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne. Mesačný príjem sa pritom 
vypočítava z príjmu (3) za predchádzajúci kalendárny rok ako podiel tohto príjmu a príslušného 
počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberá.,  
 
b) žiadateľ je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe osobitného predpisu 
(4) alebo žiadateľ žije s osobou blízkou, ktorá je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím 
uvedeným v prílohe osobitného predpisu (4), ak táto osoba bude po pridelení bytu žiť so 
žiadateľom v spoločnej domácnosti.  
 
c) žiadateľ má neúplnú rodinu aspoň s jedným maloletým dieťaťom,  
 
d) žiadateľ je občan, ktorý potrebuje pomoc podľa osobitného predpisu,  
 
e) žiadateľ je chovancom alebo bývalým chovancom detského domova a jeho fyzický vek 
nepresahuje 25 rokov,  



  

 
f) žiadatelia nie sú nájomcami, vlastníkmi, stavebníkmi bytu alebo rodinného domu na území 
mesta Nitry,  

 
g) bytové podmienky žiadateľa v čase podania žiadosti (počet osôb žijúcich v spoločnej 

domácnosti).  
 

Čl. 2  
 

1. Pre zaradenie do poradovníka stačí splnenie aspoň jedného z kritérií pod písm. a) až e).  
 
2. Jednotlivým kritériám sa prisudzuje nasledujúca bodová hodnota:  

a) 20 bodov,  
b) kritérium sa v prípade bytov spĺňajúcich podmienky podľa osobitného predpisu neboduje, 

v prípade iných bytov 20 bodov,  
c) 20 bodov plus 5 bodov za každé ďalšie dieťa nad uvádzaný počet, maximálne plus 10 

bodov,  
d) 10 bodov,  
e) 15 bodov.  

 
3. Kombinácia jednotlivých kritérií a ich bodových hodnotení je možná.  
 

4. V prípade žiadateľov podľa čl. 1 ods. 3 sa u bytov spĺňajúcich podmienky podľa osobitného 
predpisu vytvorí poradie podľa stupňa zdravotných postihnutí uvedených v prílohe osobitného 

predpisu, pričom ťažší stupeň zdravotného postihnutia má prednosť.  
 

Čl. 3  
 

V prípade, že po vyhodnotení žiadateľov o byty jednotlivých typov bytov podľa izbovitosti podľa 
kritérií uvádzaných v čl. 2, bude na určitom mieste v poradí väčší počet žiadateľov, určí ich 
poradie žrebovaním komisia. 
 

 



  

Príloha č. 1 k VZN č. 4/2001 
Pravidlá pre zostavovanie poradovníka žiadateľov o pridelenie bytov určených na nájom 

pre obyvateľov mesta postavených s podporou štátu  
 

Čl. 1 
1. Službyt Nitra, s.r.o. (ďalej len “prenajímateľ”) na základe preskúmania úplnosti a 

pravdivosti všetkých dokladov priložených k žiadosti o pridelenie nájomného bytu, 
zostaví po uzávierke podania prihlášok pre každý typ bytu podľa izbovitosti návrh 
zoznamu žiadateľov. Prenajímateľ žiadateľov v zozname predbežne zoradí podľa výšky 
bodovej hodnoty a následne ostatných žiadateľov podľa koeficientu bytových 
podmienok, a to od najvyššej hodnoty po najnižšiu. Rovnako zostaví zoznam žiadateľov 
o byty osobitného určenia. O poradí žiadateľov s rovnakou bodovou hodnotou alebo 
koeficientom rozhodne komisia žrebovaním. Koeficient bytových podmienok sa 
vypočítava ako podiel počtu osôb žijúcich v spoločnej domácnosti k počtu izieb v byte 
alebo rodinnom dome. 

 
2. Na základe takto zostaveného zoznamu žiadateľov komisia zostaví pre jednotlivé typy 

bytov podľa izbovitosti a pre byty osobitného určenia poradovník. 
 
3. Pre zostavenie poradovníka použije komisia tieto kritériá: 

 
a) mesačný príjem žiadateľa a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú 

spoločne podľa osobitného predpisu (1) neprevyšuje trojnásobok životného minima(2) 
a nie je nižší ako jedenapolnásobok životného minima pre domácnosť, ktorú tvoria 
plnoleté osoby a zaopatrené neplnoleté detí vypočítaného pre žiadateľa a osoby, 
ktorých príjmy sa posudzujú spoločne. Pokiaľ je v domácnosti žiadateľa a osôb s 
ním bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu 
aspoň jedno nezaopatrené dieťa, mesačný príjem takéhoto žiadateľa neprevyšuje 
trojnásobok životného minima a nie je nižší ako jedennásobok životného minima, 
vypočítaného pre žiadateľa a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne. Pokiaľ 
je žiadateľ osobou s ťažkým zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe 
osobitného predpisu(4) a požiadal o pridelenie bezbariérového bytu, mesačný príjem 
takéhoto žiadateľa neprevyšuje štvornásobok životného minima a nie je nižší ako 
jedennásobok životného minima, vypočítaného pre žiadateľa a osoby, ktorých 
príjmy sa posudzujú spoločne. Mesačný príjem sa pritom vypočítava z príjmu(3) za 
predchádzajúci kalendárny rok ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu 
mesiacov, počas ktorých sa príjem poberá, 
 

b) žiadateľom je mladá rodina; pričom za mladú rodinu sa považuje rodina, v ktorej 
aspoň jeden z manželov ku dňu podpísania nájomnej zmluvy je mladší ako 35 rokov 
a spĺňa podmienku príjmu podľa bodu a), 

 
c) žiadateľ je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe 

osobitného predpisu, 
 

d) žiadateľ má neúplnú rodinu aspoň s jedným maloletým dieťaťom, 
 



  

e) žiadateľ je chovancom alebo bývalým chovancom detského domova a jeho fyzický 
vek nepresahuje 25 rokov, 

 
f) žiadatelia nie sú nájomcami, vlastníkmi, stavebníkmi bytu alebo rodinného domu na 

území mesta Nitry, 
 

g) bytové podmienky žiadateľa v čase podania žiadosti (počet osôb žijúcich v spoločnej 
domácnosti). 
 

Čl. 2 
 

1. Pre zaradenie do poradovníka stačí splnenie aspoň jedného z kritérií pod písm. a) až e). 
 
2. Jednotlivým kritériám sa prisudzuje nasledujúca bodová hodnota:  

a) 20 bodov, 
b) 20 bodov plus 5 bodov za každé ďalšie dieťa nad uvádzaný počet, maximálne 

plus 10 bodov, 
c) kritérium sa v prípade bytov spĺňajúcich podmienky podľa osobitného 

predpisu neboduje, v prípade iných bytov 20 bodov, 
d) 20 bodov plus 5 bodov za každé ďalšie dieťa nad uvádzaný počet, maximálne 

plus 10 bodov, 
e) 15 bodov,  
f) neboduje sa, 
g) neboduje sa. 

 
3. Kombinácia jednotlivých kritérií a ich bodových hodnotení je možná. 
 
4. V prípade žiadateľov podľa čl. 1 ods. 3 sa u bytov spĺňajúcich podmienky podľa 

osobitného predpisu vytvorí poradie podľa stupňa zdravotných postihnutí uvedených v 
prílohe osobitného predpisu, pričom ťažší stupeň zdravotného postihnutia má prednosť. 

 
Čl. 3 

 
1. V prípade, že po vyhodnotení žiadateľov o byty jednotlivých typov bytov podľa 

izbovitosti podľa kritérií uvádzaných v čl. 2, bude na určitom mieste v poradí väčší 
počet žiadateľov, určí ich poradie žrebovaním komisia.“ 

 
 
 



Mestský úrad v Nitre 
 
 
 

        V Nitre dňa 04.03.2008 
   
        Číslo materiálu: 766/08 
 
Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre 
 
 
k bodu: Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 91/2006-MZ    

   zo dňa 04.05.2006 
 
 
 
 
Predkladá:       Návrh na uznesenie: 
Ľubomír Martinka      Mestská rada v Nitre 
prednosta Mestského úradu v Nitre                                       p r e r o k o v a l a  
        návrh na zmenu uznesenia  
        Mestského zastupiteľstva v Nitre 
        č. 91/2006-MZ 
        o d p o r ú č a 
        Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 
  s c h v á l i ť 
        zmenu uznesenia  
Spracovala:        Mestského zastupiteľstva v Nitre 
Naďa Šimová       č. 91/2006-MZ zo dňa 04.05.2006 
vedúci útvaru sociálneho úradu    a to tak, že sa vypúšťa ukladacia  
        časť tohto uznesenia 
 
 
 
Napísala: 
Naďa Šimová 
vedúci útvaru sociálneho úradu 
 
 
 
Prizvať: 
    - 
 
 
 

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



Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 91/2006- MZ zo dňa 
04.05.2006 
 

 
Predkladám návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 91/2006- 

MZ zo dňa 04.05.2006 a to tak, že sa vypúšťa ukladacia časť tohto uznesenia. 
 
 

 
 

 
 

 
Dôvodová správa 

 
 
 Na rokovaní Mestskej rady dňa 11.12.2007 bolo prijaté uznesenie č. 833/2007 - MR ku 
kontrole plnenia uznesenia č. 91/2006-Mz prijatého k materiálu „Zámer na využitie objektu 
zrušeného Detského oddelenia FN na Jánskeho ulici v Nitre na Domov dôchodcov 
s oddelením sociálnych služieb“, kde v ukladacej časti bolo uložené prednostovi MsÚ 
hľadať strategického partnera za účelom zriadenia neziskovej organizácie pre naplnenie 
navrhovaného zámeru. 
 „Rekonštrukcia Detskej nemocnice na Jánskeho ulici v Nitre na Domov dôchodcov“ 
bola Mestským zastupiteľstvom dňa 23.08.2007 schválená ako jedna z priorít Mesta Nitry. 
V zmysle Programového manuálu Regionálneho operačného programu (ROP) oprávneným 
žiadateľom je obec ako zriaďovateľ zariadenia sociálnych služieb, nie je dôvod hľadať 
strategického partnera za účelom, ktorý je uvedený v prijatom uznesení. Mesto Nitra je 
vlastníkom uvedeného objektu a bude predkladať žiadosť o nenávratný finančný príspevok    
na rekonštrukciu uvedeného objektu podľa ROP prioritná os č. 2 „Infraštruktúra sociálnych 
služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately“. 
 Po vypracovaní potrebnej projektovej dokumentácie s uvedením rozpočtu na realizáciu 
projektu bude na zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 15.05.2008 predložený návrh        
na zabezpečenie  5% kofinancovania oprávnených výdavkov na rekonštrukciu objektu, ktorý 
je povinnou prílohou k žiadosti o nenávratný finančný príspevok.    
 Z tohto dôvodu predkladáme návrh na zmenu uznesenia podľa predloženého návrhu.  
 
 
 Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí dňa 11.03.2008 prerokovala návrh na zmenu 
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 91/2006-MZ zo dňa 04.05.2006 a odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu schváliť zmenu uznesenia podľa predloženého návrhu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



M e s t s k ý    ú r a d     v     N i t r e 
 
 
        V Nitre 11.03.2008 

        Číslo materiálu: 768/08 
 

Mestskému zastupiteľstvu  

v Nitre 
 
 
K bodu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry    
              (Milan Straňák) 
               
 
                          
Predkladá:                    Návrh na uznesenie: 
 
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 (Milan Straňák) 
                                                   n e s c h v a ľ u j e 
Spracovala:       odpredaj časti pozemku parc. č. 7348/1 – ostatná plocha 

    o celkovej výmere 8553 m2 kat. úz. Nitra a to výmeru cca 

Mária Tužinská      120 m2 Milanovi Straňákovi, bytom Novomeského 11, Nitra   

referent nakladania       

s majetkom        

                         

Napísala:                                     

Mária Tužinská           
referent nakladania             
s majetkom                     
                                                    
                                                     
Prizvať:                                       
-            
  
                                    
             

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

                  podpis predkladateľa 



Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Milan Straňák) 
 
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. 
 
Milan Straňák, bytom Novomeského 11, Nitra     
požiadal o odkúpenie časti pozemku parc. č. 7348/1 o výmere cca 120 m2 pod predajnými 
stánkami nachádzajúcimi sa na Škultétyho ulici v Nitre za účelom postavenia pevnej stavby, 
v ktorej by prevádzkoval služby obyvateľstvu – cukráreň a malé rýchle občerstvenie. Žiadateľ 
je nájomcom časti predmetnej nehnuteľnosti, na ktorej má umiestnené dva stánky podľa  
zmluvy o nájme č. 116/1993 SMM-PS zo dňa 26.02.1993 (potraviny, zmiešaný tovar) 
a nájomnej zmluvy č. 179/1993 SMM-PS zo dňa 15.09.1993 (predaj produktov VÍNO, s. r. o. 
Nitra) na dobu neurčitú.  
 
Po pravej strane Škultétyho ulice v Nitre smerom z Dolnočermánskej ulice sú umiestnené 
stánky so sortimentom: 
- školské potreby, drogéria, kusový textil, nájomca Nataša Horniaková   
- potraviny, nájomca Anna Renáčová  
- kvety, nájomca Jaroslav Kijác 
- trafika, nájomca Mária Husárová - MAJA 
- zmiešaný tovar, predaj vajíčok, nájomca  Jozef Strápek   
- sudové víno, nájomca Milan Straňák – Straňáková S and S  
- potraviny, zmiešaný tovar, nájomca Milan Straňák – Straňáková S and S   
- PNS, nájomca ROYAL PRESS, s. r. o. Nitra 
- predaj ovocia a zeleniny, nájomca Katarína Vargová.  
   
Mesto Nitra je vlastníkom pozemku parc. č. 7348/1 – ostatná plocha a nádvorie o výmere 
8553 m2 katastrálne územie Nitra. 
 
Podľa územno-plánovacích podkladov je územie určené pre zástavbu uličnú kompaktnú 6 
nadzemných podlaží. 
 

Stanovisko Mestského úradu v Nitre 
neodporúča odpredaj nehnuteľnosti vzhľadom na prítomnosť veľkého množstva inžinierskych 
sietí v lokalite. 

Výbor mestskej časti č. 4 – Klokočina  
vyjadril nesúhlas s odpredajom pozemkov pod stánkami. 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre podnikateľskú činnosť a správu majetku 
na riadnom zasadnutí konanom dňa 07.01.2008 uznesením č. 15/2008 neodporučila schváliť 
odpredaj pozemkov pod predajnými stánkami. 
 
Na základe žiadosti a získaných vyjadrení sme na rokovanie mestskej rady predložili návrh na 
nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Milan Straňák) a to neschváliť 
odpredaj časti z pozemku parc. č. 7348/1 – ostatná plocha o celkovej výmere 8553 m2 kat. úz. 
Nitra, výmeru cca 120 m2 Milanovi Straňákovi, bytom Novomeského 11, Nitra. 
 



Mestská rada v Nitre na zasadnutí konanom dňa 11.03.2008 odporučila Mestskému 
zastupiteľstvu v Nitre neschváliť odpredaj časti z pozemku parc. č. 7348/1 – ostatná plocha 
o celkovej výmere 8553 m2 kat. úz. Nitra a to výmeru cca 120 m2 Milanovi Straňákovi, bytom 
Novomeského 11, Nitra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



M  E  S  T  S  K Ý     Ú  R  A D       V      N   I  T  R  E 
 
 
 
 
       Nitra  11.3.2008 
 
       Číslo materiálu: 769/08  
 
 
Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre 
 
 
K bodu: Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta Nitry na rok 2008  
  
 
 
 
Predkladá:    Návrh na uznesenie: 
Mgr.Ľubomír Martinka   
prednosta MsÚ   Mestské zastupiteľstvo  v Nitre  
     p r e r o k o v a l o    
       
Spracovala:    Návrh na rozpočtové opatrenia   
Ing.Darina Keselyová   v rozpočte mesta Nitry na rok 2008 
vedúca ekonomického oddelenia      
      
 
Napísala:    schvaľuje 
Iveta Adamčíková    
referentka ekonomického odd.    
     Rozpočtové opatrenia v rozpočte 
     mesta Nitry na rok 2008  
     podľa predloženého návrhu 
Prizvať: 
- 
 
 
 
 
 
 
 
     .................................................................... 
              podpis predkladateľa 

 
 
 



 
 
 
Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta Nitry na rok 2008 
 
Príjmy  (v tis. Sk) 
     Schválený  Návrh   Upravený   
     rozpočet  na úpravu   rozpočet 
 
111003  Daň z príjmov fyz. osôb 550000  +    9000   559000 
Príjem dane navrhujeme zvýšiť na základe zverejnených  informácií na internetovej stránke 
MF SR. 
 
233001  Príjem zo vstupného program 
    Zbor Donských kozákov       0   +      450         450  
 
453    Zostatok finančných  
          prostriedkov z min. roka    5000   + 139026   144026 
 
Finančné prostriedky vo výške 144 026 tis. Sk predstavujú zostatok  financií na bežných 
účtoch mesta k 31.12.2007, ktoré  možno použiť v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách 
územnej  samosprávy len na kapitálové výdavky, resp. ako odvod do rezervného fondu.     
 
312001 Bežný transfer zo ŠR na  
             zariadenia sociálnych služieb     0   +   5652     5652 
 
Finančné prostriedky mesto obdržalo na zariadenia sociálnych služieb  pre SZSS. O túto 
čiastku navrhujeme znížiť  dotáciu z  rozpočtu mesta pre príspevkovú organizáciu SZSS. 
 
231 Príjem z predaja budov  
       Dvorčianska ul.           0   +  12435   12435 
233 Príjem z predaja pozemkov 
       Dvorčianska ul.        0   +   2222     2222 
Príjem navrhujeme zaradiť do rozpočtu na základe  schváleného uznesenia MZ a na základe 
pripravenej kúpnej zmluvy.  
 
291002  Odvod zisku od prísp. organ.    0      +    1570    1570 
Finančné prostriedky vo výške 1570 tis. Sk predstavujú  zisk z hlavnej činnosti prísp. 
organizácií mesta za rok 2007 a ich odvod do rozpočtu mesta v zmysle záverečného účtu 
mesta za rok 2007. 
 
 
 
Zvýšenie príjmov celkom:   170 355 tis. Sk 
 
 
  
 
 
 



 
 
 
Výdavky  (v tis. Sk)  
 
Rozdelenie zostatku finančných prostriedkov z minulého roka  vo výške : 144 026 tis. Sk na 
kapitálové  výdavky. 
Kapitálové výdavky už schválené v rozpočte na rok 2008 vo výške 61 582 tis. Sk  
 
 
Oddelenie výstavby a rozvoja 
04.4  Výstavba 
716 Prípravná a projektová dokumentácia     10 030 
PD Kanalizácia Kynek II. etapa VNG – presun do roku 2007 
Štúdia osadenia sochy M.R.Štefánika 
PPD Rekonštrukcia detskej nemocnice na domov dôchodcov 
PD Rek. ZŠ Benkova, ZŠ Topoľova, ZŠ Fatranská  
PPD Rekonštrukcia fasády budovy MsÚ 
PPD Rekonštrukcia areálu pred KÚ 
PD OS Diely IV – dokument. ÚK 
PPD Revitalizácia sídliska Párovce 
PPD Integračné centrum Nedbalova ul. 
Ostatné práce súvisiace s PPD            230 
 
04.5 Doprava 
716 Prípravná a projektová dokumentácia       2 954 
PD doplnenie výbočísk a autob. zastávky Priem. park 
PD  pre SP prepojenie 1/64 Novozámocká        
s III/05137 Dlhá 
PD parkovisko Škultétyho 44 (za ZŠ Nedbalovou)           
717001  Realizácia nových stavieb        5 166 
Realizácia 2 autobusové výbočiská Wilsonovo nábr.  
Realizácia križovania MK Wilsonovo nábr. – Sládkovičova ul.  
VO a chodník Mikov dvor 
MK Višňová 
717002 Rekonštrukcie a modernizácie      2 899 
Odvodnenie cesty Potočná a Kynek 
Úprava turistického chodníka Zobor a Svoradov prameň 
Rekonštrukcia chodníka a výbočiska MHD na Lieskovej ul.    
 
05.2 Nakladanie s odpadovými vodami 
717002 Rekonštrukcie a mdernizácie         298 
Rek. ČOV Krškany 
  
06.1 Rozvoj bývania 
716 Prípravná a projektová dokumentácia        350 
PD Orechov Dvor – byty 
 
06.2 Rozvoj obcí 
717001 Realizácia nových stavieb      5 709  



Ostatné práce súv. s real. stavieb a BOZP        981 
Viacúčelové ihriská s umelým povrchom 
Detské ihrisko Janíkovce 
Rozšírenie cintorína Drážovce 
717002 Rekonštrukcie a modernizácie                       25 467 
Rekonštrukcie CVČ Domino, DK Krškany, DK Drážovce 
Kanalizácia Wilsonovo nábr. 26 
Rek. vykur. systému s príppojkou – ZŠ Vajanského      
Rek. areálu pred KÚ (I.časť – časť parkovisko) 
Rek. objektu na Hlbokej ul. 
 
Útvar hlavného architekta 
717  Prípravná a projektová dokumentácie  
Zmeny a doplnky ÚPN mesta Nitry        300 
ÚPN z Párovské Háje – čistopis        118 
 
Projekty pre regionálny rozvoj  
717  Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia 
Spolufinancovanie projektov       8 291 
 
Spolu:                  61 582 tis. Sk 
 
 
 
       
      Schválený  Návrh  Upravený  
      rozpočet  na úpravu rozpočet 
  
Oddelenie výstavby a rozvoja 
 
717002 Rekonštrukcia ZUŠ  

 Damborského ul.        0  +   3007    3007 
(spolufinancovanie s krajskou prokuratúrou) 

Finančné prostriedky vo výške 3007 tis. Sk predstavujú 2/5-ný podiel z víťaznej ponuky 
(VOS prebehla na KP) na rekonštrukciu budovy na Damborského ul. Mesto je  vlastníkom 
tejto budovy v podiele 2/5. 
 
635006 Údržba budov, objektov      0  +   1050    1050 
             oprava WC na II. poschodí MsÚ         
  prestavba kancelárií stavebného úradu 
 
Oddelenie majetku  
711001  Nákup pozemkov                  442  +    8370   8812 
výkup pozemkov pod kompostáreň            +     90     
výkup pozemkov  cintorín Krškany            + 4104 
výkup pozemkov – Chrenovský cint.           + 4000 
výkup pozemkov Orechov Dvor            +   100 
výkup pozemkov Dolnohorská ul.  
(uznesenie MZ )    +    71   
 



633001 nákup stoličiek do KD Mlynárce      0  +        50       50 
Požiadavka VMČ č. 5 na výmenu stoličiek v kultúrnom dome Mlynárce. 
Oddelenie kultúry a športu 
08.2. Kultúrne služby 
637        Služby 
637004  Dni mladého umenia      200  -    100         100 
637004  Kultúrne podujatia       150   +   100         250 
Na  podujatia Dni mladého umenia boli predložené projekty na poskytnutie dotácie na UNSK 
a Ministerstvo kultúry SR. Je predpoklad, že predložené projekty budú podporené . Z toho 
dôvodu žiadame o rozpočtový presun na položku Kultúrne podujatia, z ktorého bude vykrytá  
čiastka na otvorenie novej športovej haly.  
 
637004  Zábavný program Zbor Donských 
    kozákov          0  +   400         400 
V mestskej hale sa uskutoční dňa 29.4.2008 zábavný program Zbor Donských kozákov. 
Výdavky sú kryté príjmami zo vstupného na tento program. (vidˇpríjmy) 
  
637004  ozvučenie podujatí         0  +   140        140 
637027  odmeny za prevádz. zvuk. aparatúry   140  -    140          0   
Presun položiek žiadame z dôvodu  zabezpečovania ozvučenia kultúrnych a športových 
podujatí. Pri položke 637027 je potrebné spracovať Dohodu o pracovnej činnosti, ktorá  
stanovuje len 10 hod. týždenne, čo pri rozsahu niektorých cyklov kultúrnych  a športových 
podujatí nie je možné dodržať.  
 
719        Ostatné kapitálové výdavky 
719002  Bronzové tabule osobnostiam    350  -   200       150 
719002  Bronzové tabule k významným  
               udalostiam        0  +   120       120 
717002  Rekonštrukcia a modernizácie                
    Proglas        0  +     80          8 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre kultúru odporučila odd. kultúry a športu do 
plánu pripravovaných bronzových tabúľ zaradiť nové pamätné tabule venované 17. novembru 
a 90 výročiu vyhlásenia Československej republiky a prijatia Deklarácie  slovenského národa, 
ktorou sa Slovensko pripojilo k samostatnej Československej republike. 
Bronzová tabuľa s textom o význame diela Proglas v slovenských dejinách bude dotvárať 
dielo s rovnomenným názvom pod Nitrianskym hradom, autorom ktorého je  akademický 
maliar Marián Žilík. Bude v súlade s projektom umiestnená na hradnom múre.  
 
Útvar školského úradu 
 
642005  Dotácie pre neštátne ZUŠ 
   a školské zariadenia           25000  +  3329  28329 
 
ZUŠ            ARS STUDIO-Laca       5458 
                   A.Rétiová      5680 
        M.Chudá          751 
        H.Madariová  5523 
ŠK,ŠJ,MŠ  Biskupský úrad  5840 
ŠJ,ŠK        Súkr.ZŠ pre žiakov 
        s chybami reči   369 



        Rehola pre piaristov  588 
MŠ-špec.    SOCIA    348 
DIC           EFFETA     199 
          M. Škodová    110 
          SOCIA                47 
ŠPPP          A.Barátová     
          Špeciálna pedagogická 
          poradňa, s poruchami 
          učenia a reči  606 
CVČ          Hafera  - Centrum 
          voľného času          2383 
Jazykové 
školy          COLLEGE             55  
          AME              83 
          SOPHIA              38 
          MAXIMA  14 
          ASPEKT  14 
          E-KU            223  
(  Spolu:        28 329 )   
 
Finančné prostriedky na neštátne ZUŠ a školské zariadenia navrhujeme  zvýšiť na základe 
zverejnených údajov Ministerstva školstva. 
Finančné prostriedky sú rozpísané v zmysle Zákona č. 689/2006 Z.z., ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských  
zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 
 
 
Oddelenie komunálnych činností a ŽP 
 
641001  príspevok Mestským službám      55860  + 11006  66866 
Príspevok navrhujeme zvýšiť z dôvodu úhrady stočného  dažďových vôd  z verejných 
priestranstiev a pozemných  komunikácií do kanalizácie prevádzkovateľovi verejnej  
kanalizácie na základe hlásenia predloženého ZVS a.s.  
 
635004  Údržba objektov                         0  +    2900     2900 
    výmena sedadiel na amfiteátri 
Sedadlá na amfiteátri je potrebné vymeniť z dôvodu plánovaných  kultúrnych vystúpení 
 
716   Prepracovanie PD kompostáreň 0  +      370       370 
637011  Posudok – kompostáreň  0  +        72         72 
Finančné prostriedky sú potrebné na zmenu projektovej dokumentácie stavby „Kompostáreň 
pre mesto Nitra“, z dôvodu nových územných požiadaviek a na spracovanie zámeru 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. 
 
713004  Nákup parkovacích automatov  0  +    5500    5500   
Finančné prostriedky navrhujeme na nákup 23 ks automatov (na novospoplatnené parkovacie  
miesta), na výmenu starých automatov a na závorový systém na parkovisku Wilsonovo 
nábrežie. 



 
 
Projekty pre regionálny  rozvoj 
 
634002  Zdravé mesto – transfer 
   na prevádzkovanie pohotov. 
   lekárenských služieb       188  -     188        0 
637004  Prevádzkovanie pohotov. 

  lekárenských služieb          0   +     188      188 
Preklasifikovanie výdavku  - lekárne fakturujú službu mestu na základe odpracovaných hodín.  
 
Útvar sociálneho úradu 
 
641001  Príspev.organ. SZSS   25000   z rozpočtu mesta - 5652   25000 
                                              zo ŠR       + 5652 
Transfer z rozpočtu obce navrhujeme znížiť na základe poskytnutých finančných prostriedkov 
zo štátneho rozpočtu. Výška dotácie pre SZSS zostáva zachovaná.   
 
Vnútorná správa 
 
633002  Nákup výpočtovej techniky         500  +      500 1000 
Finančné prostriedky  vo výške 500 tis. Sk schválené v rozpočte mesta nepostačujú  na 
obnovu výpočtovej techniky na MsÚ. 
 
  
Zvýšenie výdavkov celkom:   93 136 tis. Sk  
 
 
 
 
 
Stanovisko Komisie pre financovanie a rozpočet pri MZ 
 
Komisia pre financovanie a rozpočet  na svojom zasadnutí dňa 6.3.2008 prerokovala materiál  
„Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta Nitry na rok 2008“  a odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu v Nitre   schváliť Rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta Nitry na rok 2008 
podľa predloženého návrhu. 
 
 
Stanovisko Mestskej rady v Nitre 
 
Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí dňa 11.3.2008 prerokovala materiál „Návrh na 
rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta Nitry na rok 2008“ a odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu v Nitre schváliť Rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta Nitry podľa 
predloženého návrhu.    



 
M e s t s ký   ú r a d   v  N i t r e 

 
 
                                                                                                              

                                                                    
V Nitre, dňa 12.03.2008 

 
                                                                                                          Číslo materiálu: 770/08   
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  majetkoprávne usporiadanie nehnuteľností v kat.území Chrenová (nový          
               cintorín) 
 
 
 
 
Predkladá:                                                                         Návrh na uznesenie:  
Ľubomír Martinka                                                            „na osobitnej strane“  
prednosta Mestského úradu                                 
v Nitre                                                                      
                                                                               
                                                                              
                                                                              
 
 
Spracovala:                                                                                                                   
Ing. Mária Foltýnová 
referent  majetkoprávneho                               
usporiadania                                                                                           

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



 
Návrh na uznesenie:         
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 
 
návrh na majetkoprávne usporiadanie nehnuteľností v kat. území Chrenová ( nový cintorín)  
 
 s ch v a ľ u j e       
 
1.   odkúpenie novovytvorenej parcely  2348/9 – ostatná plocha diel: „5“  o výmere 1 080 m2, 

diel „7“ o výmere 3 036 m2, diel „8“ o výmere 2037 m2, diel „9“ o výmere 831 m2, diel 
„10“o výmere 2716 m2, diel „11“o výmere 2125 m2 podľa GP č. 25/2007 zo dňa 
13.11.2007 (spolu výmera  činí  11 825 m2 ) od vlastníkov -fyzických osôb,  vedených 
v LV č. 1657 a LV č. 1391 kat. územie Chrenová za cenu 200,- Sk/m2. 

2.   nadobudnutie nehnuteľností bezodplatným prevodom parc. č. 2348/9-ostatná plocha diel 
„2“o výmere 2 899 m2, diel „3“o výmere 413 m2, diel „6“o výmere 154 m2 a parc. č. 
2349/1 – zastavaná plocha o výmere 4 049 m2 (spolu výmera činí 7 515 m2) podľa GP č. 
25/2007 zo dňa 13.11.2007 od SR – Slovenského pozemkového fondu Bratislava, 
Búdková 36, Bratislava 

Bezodplatný prevod sa uskutoční z LV č. 2383, zmluvou o bezodplatnom prevode. 
 
u k l a d á  
 
vedúcemu oddelenia majetku  
zabezpečiť uzatvorenie kúpnych zmlúv a zmluvy o bezodplatnom prevode  
 
 
                                                                                            T: 31.12.2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          Návrh na  majetkoprávne usporiadanie nehnuteľností v kat.území Chrenová  
                                                              (nový  cintorín) 
 
 
          V súlade s ustanovením § 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení  neskorších 
predpisov, vyhláškou č.492/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov o stanovení všeobecnej 
hodnoty majetku a Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitry č.1/2006 o hospodárení 
s majetkom Mesta Nitry, predkladáme návrh na majetkoprávne usporiadanie nehnuteľností 
v kat. území Chrenová (nový cintorín) na základe schváleného Územného plánu mesta Nitry 
v Mestskom zastupiteľstve v Nitre, uznesením č. 196/03-MZ zo dňa 22.05.2003 ako 
verejnoprospešná stavba nachádzajúca sa v oblasti funkčne určenej pre špecifickú 
vybavenosť-cintorín.  
Podľa overeného geometrického plánu, plocha navrhnutá pre cintorín spolu s prístupovou 
komunikáciou  k cintorínu činí 23 998 m2 ako novovytvorená parcela č.2348/9 – ostatná 
plocha o výmere 19 949 m2 a parcela č. 2349/1 –zastavaná plocha (prístupová cesta)o výmere 
4 049 m2 v kat. úz. Chrenová . Majetková podstata parciel je vytvorená z časti parciel  
v registri KN-E,  č.633/1č.1275,č.620/101,č.1055,č.1113,č.1108,č.1109,č.1110,č.1111,č.1112  
vedených na LV č.2383,č.2348,č.1391,č.2383,č.1657. 
Z toho:               vo vlastníctve Mesta Nitry                                               4 658 m2 

                           vo vlastníctve SR- Slovenský pozemkový fond              7 515 m2 

                           výkup z LV č.1391                                                           1 080 m2   
                           výkup z LV č.1657                                                         10 745 m2 
 
Pozemky vo vlastníctve SR-Slovenského pozemkového fondu má Mesto Nitra záujem  získať 
bezodplatným prevodom na základe toho, že pozemky na ktorých podľa záväznej časti 
územnoplánovacej dokumentácie majú byť umiestnené verejnoprospešné stavby (§ 108 ods.2 
písm.a)zákona č.50/1976Zb.v platnom znení), ktorých stavebníkom bude obec, na základe 
právoplatného územného rozhodnutia o umiestnení stavby (v zmysle § 34 ods.9,13 Z.z. 
330/1991 Zb.v plnom znení) je možné previesť bezodplatne len na obec. 
Výkup pozemkov sa týka cca 34-och vlastníkov. Cenu za  m2 žiadajú trhovú ,niektorí 
uvádzajú sumu 350,-Sk/m2. 
Podľa vypracovaného znaleckého posudku č.162/2007 znalca Gustava Hodúla je jednotková 
hodnota pozemku 175 Sk/m2. 
V rozpočte na rok 2008 boli navrhnuté finančné prostriedky na výkupy pozemkov  za účelom 
zriadenia cintorína v sume 4.835. 000,- Sk. Pri výmere 11 825 m2, ktorá je predmetom 
výkupu by po schválení finančných prostriedkov bol možný odpredaj za  sumu 400,- Sk/m2. 
 
Výbor mestskej časti  č.7 ,Chrenová na zasadnutí konanom dňa 10.2.2008 prejednal žiadosť 
a súhlasí s majetkoprávnym vysporiadaním pozemkov pre nový cintorín 
 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre podnikateľskú činnosť a správu majetku 
Na zasadnutí konanom dňa 7.1. 2008 prerokovala predloženú žiadosť a uznesením 
č.7/2008  odporúča schváliť výkup pozemkov. 
 
Vzhľadom k potrebe majetkoprávne usporiadať pozemky pre nový cintorín predkladáme 
návrh na majetkoprávne usporiadanie nehnuteľností v kat. úz. Chrenová  (nový cintorín) 
s ch v á l i ť             
1.   odkúpenie novovytvorenej parcely  2348/9 – ostatná plocha diel: „5“  o výmere 1 080 m2, 

diel „7“ o výmere 3 036 m2, diel „8“ o výmere 2037 m2, diel „9“ o výmere 831 m2, diel 
„10“o výmere 2716 m2, diel „11“o výmere 2125 m2 podľa GP č. 25/2007 zo dňa 



13.11.2007 (spolu výmera  činí  11 825 m2 ) od vlastníkov -fyzických osôb,  vedených 
v LV č. 1657 a LV č. 1391 kat. územie Chrenová za cenu ......Sk/m2. 

2.   nadobudnutie nehnuteľností bezodplatným prevodom parc. č. 2348/9-ostatná plocha diel 
„2“o výmere 2 899 m2, diel „3“o výmere 413 m2, diel „6“o výmere 154 m2 a parc. č. 
2349/1 – zastavaná plocha o výmere 4 049 m2 (spolu výmera činí 7 515 m2) podľa GP č. 
25/2007 zo dňa 13.11.2007 od SR – Slovenského pozemkového fondu Bratislava, 
Búdková 36, Bratislava 

Bezodplatný prevod sa uskutoční z LV č. 2383, zmluvou o bezodplatnom prevode. 
 
Mestská rada v Nitre na zasadnutí konanom dňa 11.3.2008 prerokovala návrh na 
majetkoprávne usporiadanie nehnuteľností v kat. území Chrenová ( nový cintorín) a odporúča 
schváliť  
1.   odkúpenie novovytvorenej parcely  2348/9 – ostatná plocha diel: „5“  o výmere 1 080 m2, 

diel „7“ o výmere 3 036 m2, diel „8“ o výmere 2037 m2, diel „9“ o výmere 831 m2, diel 
„10“o výmere 2716 m2, diel „11“o výmere 2125 m2 podľa GP č. 25/2007 zo dňa 
13.11.2007 (spolu výmera  činí  11 825 m2 ) od vlastníkov -fyzických osôb,  vedených 
v LV č. 1657 a LV č. 1391 kat. územie Chrenová za cenu 200,- Sk/m2. 

2.   nadobudnutie nehnuteľností bezodplatným prevodom parc. č. 2348/9-ostatná plocha diel 
„2“o výmere 2 899 m2, diel „3“o výmere 413 m2, diel „6“o výmere 154 m2 a parc. č. 
2349/1 – zastavaná plocha o výmere 4 049 m2 (spolu výmera činí 7 515 m2) podľa GP č. 
25/2007 zo dňa 13.11.2007 od SR – Slovenského pozemkového fondu Bratislava, 
Búdková 36, Bratislava 

Bezodplatný prevod sa uskutoční z LV č. 2383, zmluvou o bezodplatnom prevode. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



                                                                                                              771/08-a 
 

S t a n o v i s k o 
 

hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Nitry za rok 2007 
 
 
      V zmysle § 18 f, ods. 1 písm. e Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení   
zmien  a doplnkov  predkladám stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Nitry za rok 
2007 pred jeho schválením. 
       Podľa § 16 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov tento 
-  prerokováva sa najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka, 
-  uzatvára sa jedným z výrokov – celoročné hospodárenie  sa   schvaľuje   bez   výhrad, alebo  
    s výhradami, 
- pred schválením sa návrh záverečného účtu predkladá na verejnú diskusiu – zverejnením 
najmenej 15 dní spôsobom v meste obvyklým,  aby sa občania mohli k nemu vyjadriť. 
Obsahuje najmä 

- údaje o plnení rozpočtu v členení:    bežné príjmy a bežné výdavky 
                                                             kapitálové príjmy a kapitálové výdavky 
                                                             finančné operácie 
-  bilanciu aktív a pasív 
-  prehľad o stave a vývoji dlhu 

      -  údaje o hospodárení príspevkových organizácii v pôsobnosti mesta 
      -  údaje o  nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.  
 
      Mesto tiež vysporiada finančné hospodárenie s fyzickými a právnickými osobami ktorým 
poskytlo prostriedky zo svojho rozpočtu a  usporiada finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu 
a k štátnym fondom. 
     Predložený návrh záverečného účtu mesta za rok 2007 obsahuje všetky požadované 
náležitosti i s komentárom a prevažne i odôvodnením pri neplnení. 
      Kladne hodnotím predovšetkým spôsob akým bol dosiahnutý prebytok:  
- boli dosiahnuté vyššie bežné príjmy nielen oproti pôvodne plánovaným, ale aj upraveným, 
- boli dosiahnuté vyššie daňové príjmy nielen voči pôvodne plánovaným, ale aj upraveným, 
- celkové výdavky boli nižšie ako plánované. 
     Z prijatých úverov je viac ako 25 % zo ŠFRB, ktorý sa nezapočítava do celkovej výšky 
dlhu, pričom celková výška dlhu medziročne (2006/2007) poklesla. 
     Celkove poklesli pohľadávky (hlavne dane z nehnuteľnosti,  prenájmu pozemkov), narástli 
však v štruktúre pri dani za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu a prenájom 
nebytových priestorov. 
     Na strane výdajov negatívne hodnotím úsporu mzdových prostriedkov takmer vo výške 2 
mil. Sk vzhľadom na pozitívne výsledky, ktoré sa v roku 2007 dosiahli a prínos väčšiny 
zamestnancov, ktorí sa o to pričinili.  
    Nízke je čerpanie prostriedkov vyčlenených na projekty na regionálny rozvoj, kde aj 
upravený rozpočet (znížený oproti pôvodnému) bol čerpaný menej ako na tretinu. Tieto 
výdavky však mesto vie ovplyvniť iba minimálne vzhľadom na vypísanie termínov na 
predkladanie projektov. 
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      Pomerne nízke je tiež čerpanie prostriedkov na útvare hlavného architekta na necelých 85 
% a oddelení cestovného ruchu a propagácie NISYS na necelých 79 %. Prostriedky 
nepotrebné vzhľadom na výkony mohli byť pri rozpočtových úsporách presunuté na iné 
činnosti (pričom v NISYS-e sa pôvodne schválený rozpočet úpravami ešte navyšoval). 
      Hodnotenie oddelenia výstavby a rozvoja  ako plnenie upraveného rozpočtu považujem za 
skresľujúce vzhľadom na dlhodobosť investičného procesu a zaradenie investičných akcií do 
rozpočtu aj v závere roku 2007 (oproti pôvodnému plánu je plnenie na 125,08 %). 
 
      Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti 

 
odporúčam schváliť celoročné hospodárenie  mesta  bez  výhrad. 

 
 
 
V Nitre dňa 11.marca 2008 
 
 
 
                                                                                                   
                                                                                                Ing. Ladislav Fúska 

    hlavný kontrolór  



Mestský úrad v Nitre 
 
 
        V Nitre, dňa 12.03.2008 
 
        Číslo materiálu: 772/08 
 
 
Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre 
 
 
K bodu 
Návrh na nakladanie s majetkom Mesta Nitry  
(Martinák, s. r. o.) 
 
 
Predkladá:  Návrh na uznesenie: 
  
Ľubomír Martinka „na osobitnej strane“ 
prednosta   
Mestského úradu v Nitre  
  
  
  
Spracovala:  
Mgr. Zuzana Kotýnková  
referent – právnik  
  
  
  
Napísala   
Mgr. Zuzana Kotýnková  
referent – 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 majetkom Mesta Nitry (Martinák, s. r. o.)  
s c h v a ľ u j e 
odpredaj pozemkov parc.č. 6312/212 – zastavaná plocha o výmere 3 500m2 (presná výmera     
určená GP č. 175/2007) a parc.č. 6312/213 – zastavaná plocha o výmere 124 m2 (presná 
výmera určená GP č. 190/2007), z majetku mesta Nitry spoločnosti Martinák, s. r. o., IČO: 
35700181, na účel bytovej výstavby a výstavby občianskej vybavenosti za nasledovných 
podmienok: 

- cena 800,-Sk/m2 + DPH 
- spoločnosť Martinák, s. r. o. sa zaviaže vybudovať na vlastné náklady celú 

technickú vybavenosť 
-     nezastavané časti predmetného pozemku zostanú vo vlastníctve mesta Nitry 

  z r u š u j e 
  uznesenie číslo 9/93 – MZ zo dňa 18.02.1993 
  u k l a d á  
  vedúcemu oddelenia majetku 
  zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia  
   
 
 

 
T: 29.04.2008 
K:MR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Návrh na nakladanie s majetkom Mesta Nitry  
(Martinák, s. r. o.) 
 
V súlade s § 15 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 1/2006 o hospodárení 
s majetkom mesta Nitry predkladáme návrh na odpredaj pozemkov parc.č. 6312/212 – 
zastavaná plocha o výmere 3 500m2 (presná výmera určená GP č. 175/2007) a parc.č. 
6312/213 – zastavaná plocha o výmere 124 m2 (presná výmera určená GP č. 190/2007) vo 
vlastníctve Mesta Nitra na základe predloženej žiadosti. 
 
     Žiadateľom je spoločnosť Martinák, s. r. o., so sídlom Ružinovská 5, 821 01 Bratislava, 
IČO: 35 700 181, ktorá požiadala Mesto Nitra o odkúpenie vyššie uvedených častí z pozemku 
parc. č. 6312/1 v kat. úz. Nitra zapísaného na LV č. 3681 na účely bytovej výstavby 
a výstavby občianskej vybavenosti. 
 
     Uznesením MZ č. 9/93-MZ zo dňa 18. 02. 1993 bol schválený: 
„odpredaj časti nehnuteľnosti parc. č. 6312/1 k. ú. Nitra I. (dnes k. ú. Nitra) o výmere 
13800m2 z majetku mesta Nitry firme Martinák i.i.k. Bratislava na účel bytovej výstavby 
a občianskej vybavenosti na nasledujúcich podmienok: 

- cena za 1m2 pozemku bude stanovená v zmysle platnej vyhlášky /úradná cena/ 
- fa Martinák sa zaviaže vybudovať na vlastné náklady celú technickú vybavenosť 
- ostatné časti predmetného pozemku, ktoré nebudú zastavané zostanú vo vlastníctve 

mesta.“ 
a uložené: 
„zabezpečiť vypracovanie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi mestom Nitra a firmou 
Martinák i.i.k. v zmysle predošlého odseku s tým, že konečná výmera bude určená 
geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení výstavby a zameraní stavieb“. 
 
     V zmysle vyššie uvedeného uznesenia bol schválený odpredaj častí z parc. č. 6312/1 
o celkovej výmere 13 800 m2, pričom do dnešného dňa bolo do vlastníctva spoločnosti 
Martinák, s. r. o. prevedených 12 602 m2, zostávajúca výmera, ktorá bola schválena 
k odpredaju uznesením č. 9/93-MZ je 1 198 m2. 
Pozemky boli na základe tohto uznesenia predávané za úradnú cenu, ktorá bola v zmysle 
vyhlášky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za 
zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov 
500,- Sk/m2. Táto vyhláška bola zrušená, a všeobecná hodnota majetku je stanovená 
vyhláškou č. 492/2004 Z.z. kde je stanovená východisková hodnota pozemku pre krajské 
mesta 800,- Sk/m2. 
 
     Výstavba ďalej pokračuje a Mesto Nitra bolo požiadané o odpredaj pozemkov parc.č. 
6312/212 – zastavaná plocha o výmere 3 500m2 (presná výmera určená GP č. 175/2007) 
a parc.č. 6312/213 – zastavaná plocha o výmere 124 m2 (presná výmera určená GP č. 
190/2007). Výmera spolu predstavuje 3 624 m2. 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre podnikateľskú činnosť a správu majetku 
na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 10.3.2008, súhlasila s odpredajom pozemkov parc. 
č. 6312/212 – zastavaná plocha o výmere 3 500m2 (presná výmera     určená GP č. 175/2007) 
a parc.č. 6312/213 – zastavaná plocha o výmere 124 m2 (presná výmera určená GP č. 
190/2007), z majetku mesta Nitry spoločnosti Martinák, s. r. o., IČO: 35700181, za cenu 800,-
Sk/m2 + DPH. 



Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 11.3.2008, odporučila 
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre odpredať pozemky parc. č. 6312/212 – zastavaná plocha 
o výmere 3 500m2 (presná výmera určená GP č. 175/2007) a parc. č. 6312/213 – zastavaná 
plocha o výmere 124 m2 (presná výmera určená GP č. 190/2007), z majetku mesta Nitry 
spoločnosti Martinák, s. r. o., IČO: 35700181, za cenu 800,-Sk/m2 + DPH a zrušiť uznesenie 
č. 9/93 – MZ zo dňa 18.02.1993. 
  

Na základe uvedeného predkladáme návrh 
schváliť odpredaj pozemkov parc.č. 6312/212 – zastavaná plocha o výmere 3 500m2 (presná 
výmera určená GP č. 175/2007) a parc.č. 6312/213 – zastavaná plocha o výmere 124 m2 
(presná výmera určená GP č. 190/2007), z majetku mesta Nitry spoločnosti Martinák, s. r. o., 
IČO: 35700181, na účel bytovej výstavby a výstavby občianskej vybavenosti za nasledovných 
podmienok: 

- cena 800,-Sk/m2 + DPH 
- spoločnosť Martinák, s. r. o. sa zaviaže vybudovať na vlastné náklady celú 

technickú vybavenosť 
- nezastavané časti predmetného pozemku zostanú vo vlastníctve mesta Nitry. 

 
  z r u š i ť 
  uznesenie číslo 9/93 – MZ zo dňa 18.02.1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



M e s t s k ý    ú r a d    v    N i t r e 
 
                                                
 
                                                                                                   V Nitre, dňa : 12.03.2008 
                                                                                                   Číslo materiálu : 773/08 
 
Mestskému zastupiteľstvu 
v  Nitre      
 
 
K bodu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
             ( Radomír Studený a manž. Miroslava ) 
 
 
 
 
Predkladá :                                                                       Návrh na uznesenie :  
Ľubomír Martinka                                                           „ na osobitnej strane “ 
prednosta  
MsÚ 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 
( Radomír Studený a manž. Miroslava ) 
 
 
 
s c h v a ľ u j e  
odpredaj časti   KN parc. č.1007/101 registra „E“ vo výmere cca 116m2 vo vlastníctve Mesta 
Nitry na LV č. 1223 ( upresní GP ),  v kat. území Chrenová za cenu 1200,-Sk/m2 + DPH 
Radomírovi Studenému a manž. Miroslave, obaja bytom Hlboká 75, Nitra 
 
 
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: 31.07.2008   
                                                                                                                     K: MR                                               
 
u r č u j e  
stratu účinnosti uznesenia ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 30.09.2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 



                 Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
                                     ( Radomír Studený a manž. Miroslava ) 
 
 
 
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  Radomíra Studeného a manž. Miroslavy , Hlboká 75, Nitra 
o odpredaj pozemku parc. č. 2090/4 v kat. území Chrenová. Žiadateľ odkúpil nehnuteľnosti 
od Pozemného staviteľstva a.s. Nitra a pozemok parc. č. 2090/4 tvoril časť oploteného areálu 
už najmenej 30 rokov.  
Parcela č. 2090/4-ostatná plocha o výmere 116m2 je zapísaná na EL č. 3 Mesta Nitry. Jej 
majetkovú podstatu tvorí časť KN parc. č. 1007/101 registra „E“. 
KN parcela registra „E“ č. 1007/101 – ostatné plochy o výmere 3527m2 je zapísaná na LV č. 
1223 vo vlastníctve Mesta Nitry. 
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.  
VMČ č.7 Chrenová, Janíkovce prerokoval žiadosť a odporúča predaj pozemku na parcele č. 
2090/4 v súlade so žiadosťou. 
Komisia MZ v Nitre pre podnikateľskú činnosť a správu majetku  na riadnom zasadnutí 
konanom dňa 11.02.2008 prerokovala predloženú žiadosť a odporúča odpredaj nehnuteľnosti 
za cenu 1200,-Sk/m2 +DPH  

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 ( Radomír Studený a manž. Miroslava ) 

s c h v á l i ť 
odpredaj časti   KN parc. č.1007/101 registra „E“ vo výmere cca 116m2 vo vlastníctve Mesta 
Nitry na LV č. 1223 ( upresní GP ),  v kat. území Chrenová za cenu 1200,-Sk/m2 + DPH 
Radomírovi Studenému a manž. Miroslave, obaja bytom Hlboká 75, Nitra 
 
Mestská rada na zasadnutí dňa 11.03.2008 prerokovala návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou 
vo vlastníctve Mesta Nitry ( Radomír Studený a manž. Miroslava ) a odporučila 

schváliť 

odpredaj časti   KN parc. č.1007/101 registra „E“ vo výmere cca 116m2 vo vlastníctve Mesta 
Nitry na LV č. 1223 ( upresní GP ),  v kat. území Chrenová za cenu 1200,-Sk/m2 + DPH 
Radomírovi Studenému a manž. Miroslave, obaja bytom Hlboká 75, Nitra 
 

 
 
 
 

3. 



 
  



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

 
                                                                                                         

                                                                                                                                                                              

                                                                                                   V Nitre, dňa : 10.03.2008 
                                                                                                   Číslo materiálu : 774/08 
Mestskému zastupiteľstvu 
v  Nitre      
 
 
K bodu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
             ( Ing. Nicoleta Zelenická ) 
 
 
 
 
Predkladá :                                                                       Návrh na uznesenie :  
Ľubomír Martinka                                                           „ na osobitnej strane “ 
prednosta  
MsÚ 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. Nicoleta Zelenická ) 
 
 
s c h v a ľ u j e  
odpredaj pozemku KN parc. č. 1509 – záhrada o výmere 662m2  vo vlastníctve Mesta Nitry 
na LV č. 3681  v kat. území Nitra za cenu 2500,-Sk/m2 + DPH Ing. Nicolete Zelenickej, 
Kmeťkova 5, Nitra 
 
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: 31.05.2008   
                                                                                                                     K: MR                                               
 
u r č u j e   
stratu účinnosti uznesenia ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 31.07.2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 



                 Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
                                           ( Ing. Nicoleta Zelenická ) 
 
 
 
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 odporúčania komisie pre vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže.  
Mesto Nitra  v zmysle uznesenia č. 756/2007-MR zo dňa 06.11.2007 vypísalo a realizovalo 
OVS „ Odpredaj pozemku parcela č. 1509 na ul. Fraňa Mojtu, kat. územie Nitra “. Oslovilo 
všetkých majiteľov susedných nehnuteľností z dôvodu, že parcela č. 1509 je vo 
vnútroblokovej zástavbe, nemá zabezpečený prístup z verejnej komunikácie, ale iba zo 
susedných nehnuteľností. Do OVS predložil ponuku iba jeden uchádzač – Ing. Zelenická. 
Navrhovaná cena bola 1300,-Sk/m2, t.j. 860 600,-Sk + DPH. Komisia považovala ponuku za 
neprimeranú lokalite a odmietla v zmysle § 287 Obchodného zákonníka ponuku prijať. 
Odporučila rokovať so záujemkyňou p. Zelenickou o cene, prípadne OVS opakovať.  Dňa 
12.2.2008 sa uskutočnilo rokovanie s p. Zelenickou. Menovaná predložila svoju ponuku 
2500,-Sk/m2 + DPH. V minulosti bol už riešený odpredaj pozemku R. Víghovi, ktorý ponúkol 
cenu za m2 2266,-Sk/m2, avšak MZ schválilo OVS.      
Parcela č. 1509 – záhrada o výmere 662m2 je zapísaná na LV č. 3681 vo vlastníctve Mesta 
Nitry. Vzhľadom na charakter pozemku odporúčame jeho odpredaj. 
Mestský úrad v Nitre 
Podľa  Územného plánu   Centrálnej   mestskej   zóny   mesta   Nitry   schváleného Mestským 
zastupiteľstvom  v Nitre, uznesením č. 190/2007-MZ zo dňa 21.6.2007 a Všeobecne  
záväzného nariadenia (VZN) mesta Nitry č.14/2007 zo dňa 21.6.2007, ktorým sa       
vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Nitry  je pozemok funkčne určený pre 
vybavenosť.  
a bývanie.  
Komisia MZ v Nitre pre podnikateľskú činnosť a správu majetku  na zasadnutí konanom dňa 
11.03.2008 prerokovala žiadosť o schválenie priameho odpredaja pozemku p.č. 1509 a súhlasí 
s odpredajom predmetného pozemku za ponúkanú cenu 2500,-Sk/m2+DPH, dohodnutú na 
rokovaní s p. Zelenickou.  

Vzhľadom na vyššieuvedené  predkladáme návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo 
vlastníctve Mesta Nitry ( Ing. Nicoleta Zelenická ) 

s c h v á l i ť 
odpredaj pozemku KN parc. č. 1509 – záhrada o výmere 662m2  vo vlastníctve Mesta Nitry 
na LV č. 3681  v kat. území Nitra za cenu 2500,-Sk/m2 + DPH Ing. Nicolete Zelenickej, 
Kmeťkova 5, Nitra 
Mestská rada na zasadnutí dňa 11.03.2008 prerokovala návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou 
vo vlastníctve Mesta Nitry ( Ing. Nicoleta Zelenická ) a odporučila 

schváliť 

odpredaj pozemku KN parc. č. 1509 – záhrada o výmere 662m2  vo vlastníctve Mesta Nitry 
na LV č. 3681  v kat. území Nitra za cenu 2500,-Sk/m2 + DPH Ing. Nicolete Zelenickej, 
Kmeťkova 5, Nitra 
                                                                                                        

                                                                                                                                                        

3. 
 



 
 
  



M e s t s k ý    ú r a d    v    N i t r e 
 
                                                
 
                                                                                                   V Nitre, dňa : 10.03.2008 
                                                                                                   Číslo materiálu : 775/08 
 
Mestskému zastupiteľstvu 
v  Nitre      
 
 
K bodu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
             ( Jozef Nemeš a spol.) 
 
 
 
 
Predkladá :                                                                       Návrh na uznesenie :  
Ľubomír Martinka                                                           „ na osobitnej strane “ 
prednosta  
MsÚ 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 
( Jozef Nemeš a spol. ) 
 
 
n e s c h v a ľ u j e  
odpredaj pozemku KN parc. č. 33 – ostatná plocha o výmere 4689m2 vo vlastníctve Mesta 
Nitry na LV č. 7185  v kat. území Horné Krškany Antonovi Bocánovi, Mikoviniho č. 16, 
Nitra, Kataríne Hrnčiarovej, Čajkovského č. 10,  Nitra, Jánovi Korienkovi, Ďumbierska č. 9, 
Nitra, Marianovi  Kucharovi, Lesná č. 4,  Nitra, Vladimírovi Machajovi, Staromlynska č. 8,  
Nitra, Petrovi  Turanovičovi, Športová č. 18,  Nitra, Jozefovi  Nemešovi, Krškanská č. 9, 
Nitra, Štefanovi  Andrašíkovi , Pod Katrušou č. 14, Nitra  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. 
 



                 Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
                                                ( Jozef Nemeš a spol. ) 
 
 
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  Jozefa Nemeša , Krškanská č.9, Nitra a spol., ktorí požiadali 
o odkúpenie  pozemku parc. č. 33 v kat. území Horné Krškany, každý vo výmere ako mu bola 
v r. 1990 pridelená Mestským národným výborom v Nitre.  Parcela č. 33- ostatná plocha  
o celkovej  výmere 4689m2 je zapísaná na LV č. 7185 na  vlastníka   Mesto Nitra. 
Jedná sa o rozdelenie na 8 pozemkov vo výmere cca 570m2 pre 8 žiadateľov a to :  
1.Anton Bocán, Mikoviniho č. 16, 949 11 Nitra 
2.Katarína Hrnčiarová, Čajkovského č. 10, 949 11 Nitra 
3. Ján Korienok, Ďumbierska č. 9, 949 01 Nitra 
4. Marian Kuchar, Lesná č. 4, 949 01 Nitra 
5. Vladimír Machaj, Staromlynska č. 8, 949 05 Nitra 
6. Peter Turanovič, Športová č. 18, 949 05 Nitra 
7. Jozef Nemeš, Krškanská č. 9, 949 05 Nitra 
8. Štefan Andrašík, Pod Katrušou č. 14, 949 05 Nitra 
Cez záujmové územie prechádza kanalizačný zberač, resp. dva kanalizačné zberače. Pred ich 
výstavbou boli pozemky, na ktorých je osadený, vykúpené a po vybudovaní zberača bol 
pozemok p.č. 33 pridelený  Mestským národným výborom v Nitre, odborom výstavby a VH, 
poľnohospodárskym oddelením do užívania žiadateľom s podmienkou, že na ňom nebudú 
vysádzať trvalé dreviny ani stavať stavby. Užívatelia   platia daň, avšak majú záujem právne 
pozemky usporiadať a to odkúpením. V prípade, že odpredaj nehnuteľnosti  nebude 
schválený, bude oddelenie majetku riešiť so žiadateľmi prenájom. 
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 bývanie. Z hľadiska 
priestorového usporiadania je na predmetnom pozemku navrhnutá na ploche určenej na 
bývanie    zástavba uličná voľná   do max. výšky 2 nadzemných podlaží.  
VMČ č.1 Dolné Krškany, Horné Krškany žiadosť prerokovalo a odporúča odpredaj pozemku 
parc. č. 33 v kat. území Horné Krškany uvedeným žiadateľom. 
Komisia MZ v Nitre pre podnikateľskú činnosť a správu majetku  na riadnom zasadnutí 
konanom dňa 04.02.2008 prerokovala predloženú žiadosť, neodporúča odpredaj pozemku 
parc. č. 33 kat. územie Horné Krškany a požaduje preveriť funkčnosť kanalizačného zberača 
umiestneného na predmetnej nehnuteľnosti.  

Podľa vyjadrenia referátu investičného je kanalizačný zberač zanesený, takmer nefunkčný. 
Uvedené bolo potvrdené i pri rokovaní MsÚ so zástupcami Zs. vodárenskej spoločnosti a.s. 
ohľadne  riešenia odkanalizovania ul. J. Haška.  

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 ( Jozef Nemeš a spol. )  

 

 

 

3. 



n e s c h v á l i ť 

odpredaj pozemku KN parc. č. 33 – ostatná plocha o výmere 4689m2 vo vlastníctve Mesta 
Nitry na LV č. 7185  v kat. území Horné Krškany Antonovi Bocánovi, Mikoviniho č. 16, 
Nitra, Kataríne Hrnčiarovej, Čajkovského č. 10,  Nitra, Jánovi Korienkovi, Ďumbierska č. 9, 
Nitra, Marianovi  Kucharovi, Lesná č. 4,  Nitra, Vladimírovi Machajovi, Staromlynska č. 8,  
Nitra, Petrovi  Turanovičovi, Športová č. 18,  Nitra, Jozefovi  Nemešovi, Krškanská č. 9, 
Nitra, Štefanovi  Andrašíkovi , Pod Katrušou č. 14, Nitra  

Mestská rada na zasadnutí dňa 11.03.2008 prerokovala návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou 
vo vlastníctve Mesta Nitry (Jozef Nemeš a spol.) a odporučila 

neschváliť 
odpredaj pozemku KN parc. č. 33 – ostatná plocha o výmere 4689m2 vo vlastníctve Mesta 
Nitry na LV č. 7185  v kat. území Horné Krškany Antonovi Bocánovi, Mikoviniho č. 16, 
Nitra, Kataríne Hrnčiarovej, Čajkovského č. 10,  Nitra, Jánovi Korienkovi, Ďumbierska č. 9, 
Nitra, Marianovi  Kucharovi, Lesná č. 4,  Nitra, Vladimírovi Machajovi, Staromlynska č. 8,  
Nitra, Petrovi  Turanovičovi, Športová č. 18,  Nitra, Jozefovi  Nemešovi, Krškanská č. 9, 
Nitra, Štefanovi  Andrašíkovi , Pod Katrušou č. 14, Nitra  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 



 
  



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

 
 
                                                                                                   V Nitre, dňa : 10.03.2008 
                                                                                                   Číslo materiálu : 776/08 
 
Mestskému zastupiteľstvu 
v  Nitre      
 
 
 
K bodu: Návrh na majetkoprávne usporiadanie nehnuteľností v kat. území Dolné    
              Krškany (mestská kompostáreň – Eva Malá a spol.) 
 
 
 
 
 
Predkladá :                                                                      Návrh na uznesenie :  
Ľubomír Martinka                                                           „ na osobitnej strane “ 
prednosta  
MsÚ v Nitre 
 
 
 
Spracovala : 
Ing. Kvetoslava Duchoňová 
referentka majetkoprávneho usporiadania 
 
 
 
 
Napísala : 
Ing. Kvetoslava Duchoňová 
referentka majetkoprávneho usporiadania 
 
 

 

Prizvať : - 
 
 
 
                                                                                                                                                                              
                                                                                      _________________________  
                                                                                             podpis predkladateľa 



Návrh  na  uznesenie 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
 
p r e r o k o v a l o 
 
Návrh na majetkoprávne usporiadanie nehnuteľností v kat. území Dolné Krškany 
( mestská kompostáreň – Eva Malá a spol.) 
 
 
s c h v a ľ u j e  
 
usporiadanie vlastníctva parc. č.2371/27 – orná pôda o celkovej výmere 9054m2, podľa 
GPč.29/2005  pozostávajúcej z dielu 1 o výmere 211m2 z PK parcely č.4970, dielu 2 
o výmere 3228m2 z PK parcely č. 4971, dielu 3 o výmere 4720m2 z PK parcely č.4974, dielu 
4 o výmere 823m2 z PK parcely č. 4976 a dielu 5 o výmere 72m2  č. 4975 v kat. území Dolné 
Krškany v podiele 1/24 od  vlastníkov  
1. Helena Hrnčárová, Novozámocká 43, Nitra – podiel 1/96 o výmere 94m2  
2. Jozef Čanky, Gergelova 1, Ivánka                 - podiel 1/96 o výmere 94m2 
3. Karol Čanky, Inovecká 22, Nitra                   – podiel 1/96 o výmere 94m2 
4. Eva Malá, Tr. A. Hlinku 43, Nitra                 – podiel 1/96 o výmere 94m2 
za cenu 200,- Sk/m2 

 
u k l a d á   
vedúcemu oddelenia  majetku 
zabezpečiť uzatvorenie dohody o usporiadaní vlastníctva podľa schvaľovacej časti uznesenia 
 
 
 
                                                                                                                     T: 31.07.2008   
                                                                                                                     K: MR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 



  Návrh na majetkoprávne usporiadanie nehnuteľností v kat. území Dolné Krškany 
                           ( mestská kompostáreň – Eva Malá a spol. ) 
 
V súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitry č. 1/2006 o hospodárení 
s majetkom mesta Nitry predkladáme návrh na  majetkoprávne usporiadanie nehnuteľností 
v kat. území Dolné Krškany ( mestská kompostáreň – Eva Malá a spol. ) na základe žiadosti 
Evy Malej, Tr. A. Hlinku 43 a spol. 
Oddelenie majetku riešilo majetkoprávne usporiadanie pozemku navrhnutého na zriadenie 
kompostárne v kat. území Dolné Krškany. Dalo vypracovať GP na odčlenenie plochy za 
areálom Čističky odpadových vôd, ktorým vznikla novovytvorená parcela č. 2371/27 
o výmere 9054m2. 
Oddelenie majetku riešilo majetkoprávne usporiadanie tohoto pozemku odkúpením podielov 
známych vlastníkov, čo činilo podiel 1/6 zapísaný v registri „E“ KN na LV č. 1111.  
Spoluvlastnícky podiel 5/6 na parcelu č. 2371/27 po neznámych, resp. mŕtvych vlastníkoch 
nebol usporiadaný na LV. Mesto tento podiel osvedčilo na základe notárskej zápisnice z PKV 
č. 53 , s tým , že vydanie notárskeho osvedčenia nebráni pôvodným vlastníkom, resp. ich 
dedičom aby sa domáhali svojho vlastníckeho práva.  
Eva Malá, T.A.Hlinku 43, Nitra a spol. sú na základe dedičského rozhodnutia D 2531/91-16  
z r. 1991  dedičmi po poručiteľke Anne Čankyovej, rod. Kiačekovej, zapísanej v PKV č. 53 
ako vlastníčka okrem iného i parciel, ktoré tvoria časť majetkovej podstaty parcely č. 2371/27 
a to v podiele 1/24. Tento podiel bol v rámci podielu 5/6 notársky osvedčený. Preto dedičia 
podali žiadosť o majetkoprávne usporiadanie na Mesto Nitra. 
Oddelenie majetku preto navrhuje uzatvoriť s dedičmi dohodu o usporiadaní vlastníctva  na 
podiel 1/24, čo činí výmeru 376m2.  
Komisia MZ v Nitre pre podnikateľskú činnosť a správu majetku  na zasadnutí konanom dňa 
11.03.2008 prerokovala žiadosť o odsúhlasenie dodatočného vysporiadania p.č.2371/27 
v podiele 1/24 a súhlasí s uzatvorením dohody o usporiadaní vlastníctva pre p. E. Malú a spol. 
za cenu 200,-Sk/m2 hradené z rozpočtového opatrenia Mesta Nitry. 
Vzhľadom k potrebe doriešiť majetkoprávne usporiadanie časti pozemku, ktorá bola 
osvedčená, avšak dodatočne sa prihlásili dedičia po pôvodnej vlastníčke na podiel 1/24 
predkladáme návrh na  majetkoprávne usporiadanie  nehnuteľností v kat. území Dolné 
Krškany ( mestská kompostáreň – Eva Malá a spol. )  
s c h v á l i ť 
odkúpenie parc. č.2371/27 – orná pôda o celkovej výmere 9054m2, podľa GPč.29/2005  
pozostávajúcej z dielu 1 o výmere 211m2 z PK parcely č.4970, dielu 2 o výmere 3228m2 z PK 
parcely č. 4971, dielu 3 o výmere 4720m2 z PK parcely č.4974, dielu 4 o výmere 823m2 z PK 
parcely č. 4976 a dielu 5 o výmere 72m2  č. 4975 v kat. území Dolné Krškany v podiele 1/24 
od  vlastníkov  
1. Helena Hrnčárová, Novozámocká 43, Nitra – podiel 1/96 o výmere 94m2  
2. Jozef Čanky, Gergelova 1, Ivánka                 - podiel 1/96 o výmere 94m2 
3. Karol Čanky, Inovecká 22, Nitra                   – podiel 1/96 o výmere 94m2 
4. Eva Malá, Tr. A. Hlinku 43, Nitra                 – podiel 1/96 o výmere 94m2 
za cenu 200,- Sk/m2 

 

 

 

 

3. 



Mestská rada na zasadnutí dňa 11.03.2008 prerokovala návrh na majetkoprávne usporiadanie 
nehnuteľostí v kat. území Dolné Krškany ( mestská kompostáreň – Eva Malá a spol. ) 
a odporučila 

schváliť 

usporiadanie vlastníctva parc. č.2371/27 – orná pôda o celkovej výmere 9054m2, podľa 
GPč.29/2005  pozostávajúcej z dielu 1 o výmere 211m2 z PK parcely č.4970, dielu 2 
o výmere 3228m2 z PK parcely č. 4971, dielu 3 o výmere 4720m2 z PK parcely č.4974, dielu 
4 o výmere 823m2 z PK parcely č. 4976 a dielu 5 o výmere 72m2  č. 4975 v kat. území Dolné 
Krškany v podiele 1/24 od  vlastníkov  
1. Helena Hrnčárová, Novozámocká 43, Nitra – podiel 1/96 o výmere 94m2  
2. Jozef Čanky, Gergelova 1, Ivánka                 - podiel 1/96 o výmere 94m2 
3. Karol Čanky, Inovecká 22, Nitra                   – podiel 1/96 o výmere 94m2 
4. Eva Malá, Tr. A. Hlinku 43, Nitra                 – podiel 1/96 o výmere 94m2 
za cenu 200,- Sk/m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 



 
 

  



Správa zariadení  sociálnych služieb, Baničova č. 12,  NITRA 
 
 
                            V Nitre, dňa  25.02.2008 
 
                            Číslo materiálu: 777/08 
Mestskému zastupiteľstvu 
v  N i t r e 
 
 
K bodu: Návrh rozpočtového opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie 
               Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre na rok 2008 
 
 
 
Predkladá: 
                                   Návrh na uznesenie: 
PhDr. Anna Kasanová, PhD.                                                    
riaditeľka                     Mestská rada v Nitre 
príspevkovej organizácie                                                      prerokovala 
Správa zariadení sociálnych služieb                                     Návrh rozpočtového opatrenia 
v Nitre                                                                                   v rozpočte príspevkovej 
                                                                                              organizácie  Správa zariadení 
    sociálnych služieb v Nitre 
Spracovala:    na rok 2008  a  
PhDr. Anna Kasanová, PhD.                                           o d p o r ú č a  
riaditeľka    Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 
príspevkovej organizácie                                                      s c h v á l i ť  
Správa zariadení sociálnych služieb                                     Rozpočtové opatrenie v rozpočte                     
v Nitre    príspevkovej organizácie  
     Správa zariadení sociálnych  
    služieb v Nitre na rok 2008 
    podľa predloženého návrhu 
Napísala : 
Mária Kováčiková  
referent SZSS v Nitre   
 
Prizvať :   
nikoho 
 
 
 
                                             

............................................  
              podpis predkladateľa    
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       Návrh rozpočtového opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení 
sociálnych služieb v Nitre na rok 2008. 
 
                                                                                   Návrh na  
                                                      Schválený rozpočet          úpravu         Upravený  rozpočet  
           I.  Príjmy                                      v tis. Sk                                       v tis. Sk 

Kód Názov Rozpo–
čet 
na rok  
2008 

Vlast-
né  
zdroje 
krytia 

Tran-
sfery 
obce 

Návrh 
na 
úpra- 
vu 

Upr. 
rozpo-
čet na 
r.2008 

Vlast-
né  
zdroje 
krytia 

Tran-
sfery 
obce 
 

312 Transfery v rámci  
verejnej správy 
spolu :  

 
28.750 

 
  3.750 25.000  -  187

 
28.563 

 
  3.563 25.000 

312008  Z rozpočtu VÚC   3.500    3.500 -    -  187    3.313    3.313 - 
              Finančné operácie        
   
  453 

Zostatok prostriedkov 
z predchádzajúcich 
rokov 

   450 450 - +4 562  
 

5.012 5.012 - 

v tom :         
 453 Zostatok na BÚ 0 0 0 + 1 764   1.764 1.764 - 
 453 Zostatok na účte-NSK 0 0 0 +       4         4         4 - 
 453 Zostatok v pokladni 0 0 0 +       5         5        5 - 
 453 Zostatok účtu FR DHIM 0 0 0 + 2 997  2 997 2 997 - 
453 Zostatok  účelových 

prostriedkov  - CTV 
      
    450 

      
    450 

 
    0 

  
-    208 

  
      242 

 
     242

 
- 

 Nedaňové príjmy   
celkom 

 
39.064 

 
14.064 

 
25.000 

 
+4.375

 
43.439 

 
18.439 

 
25.000 

  
 
                                                                                   Návrh na  
                                                      Schválený rozpočet          úpravu       Upravený  rozpočet  
           II.  Výdavky                                 v tis. Sk                    v tis. Sk 

Kód Názov Rozpo–
čet 
na rok  
2008 

Vlast-
né  
zdroje 
krytia 

Tran-
sfery 
obce 

Návrh 
na 
úpravu 
 

Upr. 
Rozpo-
čet na 
r.2008 

Vlastné 
zdroje 
krytia 

Tran-
sfery 
obce 

600 Bežné výdavky spolu    39.064 14.064 25.000 + 1378 40.442 15.442 25.000 
632001 Plyn a elektr. energia    4.108    4.108 0 +   665   4.773   4.773 - 
632002  Vodné-stočné       963       963 0 +   113   1.076   1.076 - 
633001  Interiérové vybavenie 0 0 0 +   600      600      600 - 
         
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 + 2297   2.997   2.997 - 
     v tom :        
713 Prevádzkové stroje, 

Prístroje a zariadenia 
0 0 0 +   147      147      147 - 

716 Prípravná a projektová  
dokumentácia  

0 0 0 +   350   350      350 - 

717        Realizácia  stavieb 0 0 0 + 1000 1.000 1.000 - 
717 Realizácia stavieb – 5 % 

spolufinancovanie 
0 0 0 + 1500 1.500 1.500 - 

 Výdavky celkom 39.064 14.064 25.000 +4375 43.439 18.439 25.000
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Dôvodová správa 

I.   Príjmová časť rozpočtu 

     - Transfery v rámci verejnej správy : 

       Položka  312008 – príspevok z rozpočtu VÚC 
       V schválenom rozpočte organizácie na rok 2008  finančný príspevok VÚC na rok 2008 činil 
3.500 tis. Sk.  Príspevok schválený VÚC vo výške 3.313 tis. Sk  je nižší o 187 tis. Sk oproti 
rozpočtovanej čiastke. 
Príspevok je účelovo viazaný na zabezpečenie prevádzky. Útulku pre bezdomovcov            
1.740 tis. Sk, Zariadenia opatrovateľskej služby 1.375 tis. Sk  a  Domova pre osamelých rodičov 
198 tis. Sk.    
        -  Finančné operácie : 
        Položka 453 zostatok prostriedkov minulých rokov 

        V rozpočte na rok 2008 vo finančných operáciách v príjmovej  položke 453 -na čiastočnú 
úhradu miezd pracovníkov Centra tiesňového volania z príspevku MPSVR bol  plánovaný 
zostatok vo výške 450 tis. Sk. V roku 2007 z  čiastky 906 tis. Sk vyčerpaných 664 tis. Sk. 
Zostatok účelových prostriedkov k  01.01.2008 činí  208 tis. Sk.. 
        
       Zostatky na bežných účtoch,  pokladničnej hotovosti a  fondu reprodukcie dlhodobého 
hmotného a nehmotného majetku  boli v rozpočte na rok 2008 zohľadnené  vo výške   450 tis. Sk 
vzhľadom k tomu, že skutočnosť  bola upresnená  k 31.12.2007. 
       Finančné prostriedky na účte fondu reprodukcie dlhodobého hmotného a nehmotného 
majetku vo výške  2.997 tis. Sk predstavujú účtovné odpisy majetku v správe organizácie            
v zmysle  § 29 zákona o dani z príjmu za rok 2005, 2006 a 2007. 
                   
       Finančné prostriedky na bežnom účte, pokladničnej hotovosti vo výške  1.773 tis. Sk 
predstavujú záväzky voči zamestnancom, odvody do SP a ZP za  mesiac december 2007            
vo výške 717 tis. Sk,  záväzky voči dodávateľom  55 tis. Sk,  rezervy  vo výške 1.001 tis. Sk na 
nevyčerpanú dovolenka zamestnancov a  povinné odvody a zúčtovanie záloh  za spotrebu energií 
uplynulého obdobia vo výške 450 tis. Sk.    
 

II.  Výdavková časť rozpočtu 

       Bežné výdavky  
       Položka 632001 - plyn a elektrická energia, dodávky tepla a teplej úžitkovej vody  - 
položku bolo potrebné navýšiť o  665 tis. Sk. 
       Položka  632002 – vodné - stočné – položku sme navýšili  o 113 tis. Sk.  
       Položka  633001 -  interiérové vybavenie - položka je navýšená o 600 tis. Sk. 
Tieto tri položky bolo potrebné navýšiť  spolu o 1.378 tis. Sk z dôvodu rozšírenia kapacity 
Domova pre osamelých rodičov z 10 na  35 lôžok. 
        
       Kapitálové výdavky  
       Položka 713004 -  Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení - novostavbu 
Domova pre osamelých rodičov na  Krčméryho ul. bude potrebné po ukončení stavebných prác 
vybaviť elektrospotrebičmi, hasiacimi prístrojmi, odpadovými nádobami a  pod. v celkovej 
hodnote  147 tis. Sk.  
       Položka 716 – prípravná a projektová dokumentácia  -  v roku 2007 zo schválenej 
čiastky 500 tis. Sk na vypracovanie projektovej dokumentácie Útulku pre bezdomovcov  bola 
čiastočne realizovaná platba vo výške 150 tis. Sk. Doplatok v roku 2008 činí 350 tis. Sk.   
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     Položka 717 – realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia. 
Mesto Nitra vypracovalo projekt na čerpanie prostriedkov z európskych fondov. Po uverejnení  
výzvy na predkladanie projektov Ministerstvom výstavby SR sa Mesto Nitra bude uchádzať 
o financovanie  výstavby Útulku pre bezdomovcov.  
      Na spolufinancovanie výstavby Útulku vo výške 5 % z celkových nákladov stavby  
organizácia vyčlenila  z  prostriedkov fondu reprodukcie. čiastku 1.500 tis. Sk 
Na asanačné práce súčasnej stavby Útulku pre bezdomovcov organizácia prispeje čiastkou   
1.000 tis. Sk z  prostriedkov účtu  fondu  reprodukcie.  
 
Stanovisko Komisie pre financovanie a rozpočet MZ 

Komisia   pre   financovanie a rozpočet   MZ   na  svojom  zasadnutí dňa 06.03.2008 prerokovala  
Návrh rozpočtového opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych 
služieb v Nitre na rok 2008 a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť  Rozpočtové 
opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre podľa 
predloženého návrhu. 
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Rozbor hospodárenia a činnosti príspevkovej organizácie  
Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre 

za rok 2007 
         Príjmy                                                                                    v tis. Sk. 

Kód                     Názov Schvá-
lený 
rozpo- 
čet 
r.2007 

Uprave- 
ný 
rozpočet 
na rok 
2007 

Skutoč-
nosť 
k 31.12. 
2007 

%

plnenia

  Nedaňové príjmy – bežné             37.843 38.201 36.887  96,5 
  v tom :      
223 Poplatky a platby z nepriemyselného 

a náhodného predaja a služieb 
 
10.219 

  
 9.519 

  
  8.095 

  
  85,0 

223001 Za predaj výrobkov , tovarov 
a služieb 
- za ubytovanie – Útulok, DPOR 

541 541 602   111,3

223001 - opatrovateľská služba  1.500 2.300 2.462   107,0
 - príjmy CTV  300 300 52    17,4 
 - príjmy Prepravná služba 208 208 35    16,8 
223003 Za stravovanie   7.670 6.170 4.944 80,1
240  Úroky z tuzemských úverov, 

pôžičiek,  vkladov  
        
        4 

       
      4 

      
        5 

 
125,0 

242 Z účtov finančného hospodárenia 4 4 5 125,0
292 Ostatné príjmy     620 150      155 103,3 
292004 Prevod účelových prostriedkov 620 - - - 
292012 Z dobropisov - 150 155 103,3
311 Granty – finančné dary - -        65 - 
 Transfery v rámci verejnej 

správy 
27.650 28.528 28.567  100,1 

312001 ÚPSVR NR – projekty aktivač. 
prác 

150 250 289 115,6

312007 Z rozpočtu  obce – bežné 
výdavky 

24.350 23.682 23.682 100,0

312008 Z rozpočtu VÚC 2500 4.596 4.596 100,0
 Kapitálové príjmy       650 650   650 100,0 
322005 Z rozpočtu obce-nákup mot.vozidla 650 650 650 100,0
450 Finančné operácie  - 2.057 2.032     98,8
453 Zostatok prostriedkov 

z predchádzajúcich rokov – BÚ - 
  

59 
 

59 100,0
 - účelové prostriedky – CTV          906 906  100,0
               - fond reprodukcie   1.052 1.052 100,0
454 Prevody z fondov – rezervný fond - 40 15 37,5
  Príjmy   celkom 38.493 40.908 39.569 96,7 

 
      Celkové príjmy vo výške 39.569 tis. Sk predstavujú príspevok z rozpočtu obce       23.682 tis. 
Sk (v tom príspevok z MF SR 5.181 tis. Sk), zostatok finančných prostriedkov z minulého roku 
na bežnom účte a  pokladničnej hotovosti vo výške 59 tis. Sk,  na účte fondu reprodukcie 
dlhodobého hmotného a  nehmotného majetku 1.052 tis. Sk, na účte  účelových prostriedkov  906 
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tis. Sk, prevod z  rezervného fondu 15 tis. Sk, príjmy za poskytované služby 8.095 tis. Sk,  úroky 
z vkladov 5 tis. Sk,  z dobropisov 155 tis. Sk, finančné dary 65 tis. Sk, príspevok zo  štátneho 
rozpočtu  289 tis. Sk,  z  rozpočtu VÚC   4.596 tis. Sk    a  kapitálové príjmy z  rozpočtu obce 650 
tis. Sk.      

 

Komentár k plneniu príjmovej časti rozpočtu za  rok  2007 
 

    Položka  223001 - Príjmy za predaj tovarov a služieb - celková výška  dosiahnutých   
príjmov  za poskytované služby vo výške 8.095 tis. Sk predstavuje príjmy za ubytovanie v Útulku 
a Domove pre osamelých rodičov 602 tis. Sk, za poskytovanie opatrovateľskej  služby v ZOS a  
DOS 1 vo výške 1.446 tis. Sk, opatrovateľská služba poskytovaná v domácnosti - 560   tis. Sk, 
ZOS s denným pobytom  -  62 tis. Sk,  za donášku stravy -  394 tis. Sk,  za prepravnú službu -  35 
tis. Sk, služby CTV - 52  tis. Sk. Za stravovanie  4.552 tis. Sk,  za stravovanie zamestnancov 392 
tis. Sk. 

     Položka 242  -  Úroky z   účtu   finančného   hospodárenia -  boli  vo výške  5  tis.  Sk. 

     Položka  292012 - Príjmy z dobropisov – vo výške 155 tis. Sk -  predstavujú zúčtovanie 
poskytnutých záloh na spotrebu energií, v tom :  elektrina  - DOS 2,3 - 2 tis. Sk, ZOS -        23 tis. 
Sk,  za spotrebu plynu - 9 tis. Sk DPOR, 9 tis. Sk DOS 4, Útulok 55 tis. Sk, DOS 2,3 - 18 tis. Sk,  
Klub  dôchodcov Chrenová  -  2  tis. Sk, za dodávku tepla a spotrebu úžitkovej vody  v DOS 2,3  
- 37 tis. Sk. 

     Položka 311  - Granty – vo výške 65 tis. Sk predstavujú finančné príspevky od  sponzorov na 
sociálne účely a interiérové vybavenie chráneného bývania. 

     Položka  312001  - 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.  Výška  
príspevku za  rok 2007  činila  289  tis. Sk.  

     Položka  312007  - Príspevok z  rozpočtu obce – pôvodne schválená výška príspevku na rok 
2007 bola  24.350 tis. Sk na bežné výdavky. Rozpočtovým opatrením bol príspevok obce na 
bežné výdavky navýšený o 132 tis. Sk, ktoré poskytlo MF SR a v decembri  znížený o  800 tis. Sk 
na úhradu za vypracovanie PD Klubu dôchodcov na Chrenovej. Príspevok z rozpočtu obce na rok 
2007 činil 23.682 tis. Sk. 

 Z celkovej čiastky príspevku z rozpočtu obce MF SR  poskytlo  5.181 tis. Sk pre zariadenia 
sociálnych služieb zriadených v pôsobnosti obce.  

Na kapitálové výdavky pre zariadenia sociálnych služieb zriadené v pôsobnosti obce  MPSVR  
poskytlo 335 tis. Sk.  Za uvedenú čiastku  Mesto Nitra zabezpečilo výmenu okien v Zariadení 
opatrovateľskej služby.   

     Položka 312008  -  Príspevok z rozpočtu VÚC   
     Schválený príspevok VÚC na rok 2007 činí 4.596 tis. Sk Použitie finančných prostriedkov  je 
na základe uzatvorenej Zmluvy s  NSK účelovo viazané.   Na úhradu miezd a platieb do SP 
a zdravotných poisťovní pracovníkov ZOS vo výške 2.625 tis. Sk,  Útulku  1.790 tis. Sk a  DPOR 
181 tis. Sk  

     Položka 322005  -  Kapitálové príjmy  
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      Na nákup motorového vozidla na rozvoz stravy pre klientov z  rozpočtu Mesta bolo 
vyčlenených 650 tis. Sk.  Príspevok bol poukázaný v II. štvrťroku 2007.         

      Položka 453      -   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 MPSVR na úhradu miezd a platieb do 
poisťovní za pracovníkov Centra tiesňového volania  na rok 2007 a  2008 spolu  906 tis. Sk. 

        Položka 454  - Prevody z fondov – čerpanie rezervného fondu - z prostriedkov  finančných 
darov  od sponzorov vo výške 15 tis. Sk na sociálne účely. 

  Výdavky                                                                                  v tis .Sk 
Kód            Názov Schval. 

rozp. 
r.2007 

Upravený 
rozpočet  na 
r. 2007 

Plnenie 
k 31.12. 
2007 

% 
Pln
e-

nen
ia 

 Bežné výdavky 37.843    38.564 33.669 87,3 
611 Mzdy, platy, služob. príjmy  15.264    16.524 16.453 99,6 
620 Poistné a prísp. do poisťovní   5.335      5.335   5.290 99,2 
630 Tovary a služby celkom : 17.144    16.605 11.865 71,5 
631 Cestovné náhrady -           30  23 76,7 
631001 Tuzemské -               30 23 76,7 
632 Energie, voda a komunikácie   5.200     3.000   2.693 89,8 
632001 Energie (plyn a elektr.energia) 3.850 1.850 1.821 98,4 
632002 Vodné ,stočné 900 800 540 67,5 
632003 Poštovné  a  telekomunik. služby 450 350 332 94,9 
633 Materiál   7.954     8.115   6.031 74,3 
633001 Interiérové vybavenie 204 1.360 1.319 97,0 
633002 Výpočtová technika - 130 117 90,0 
633003  Telekomunikačná technika - 10 6 60,0 
633004 Prevádzkové stroje, prístroje  - 460 445 96,7 
633006 Všeobecný materiál 850 1.250 1.215 97,2 
633009 Knihy, časopisy, noviny, 

učebnice  
- 80 79 98,8 

633010 Prac. odevy, obuv a pracovné 
pomôcky 

60 110          107 97,3 

633011 
 

Potraviny   6.840 4.650        2.684 57,7 

633013   Softvér a licencie     - 55            49 89,1 
633016 Reprezentačné - 10     10 100,0 
634 Dopravné     860      895      495 55,3 
634001 Palivo, mazivá, oleje 750 350 290 82,9 
634002 Servis, údržba, opravy - 105 101 96,2 
634003 Poistenie 100 107 100 93,5 
634005  Karty, známky, poplatky  - 3 2 66,7 
634006  Pracovné odevy          10 10 2 20,0 
635 Rutinná a  štandardná 

údržba 
  1.500   2.560      154 6,0 

635002 Výpočtovej techniky  - 40 12 30,0 
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635004 Prevádzkových strojov, 
prístrojov 

- 70 63 90,0 

635006 Budov, priestorov a objektov    1.500 2.450 79 3,2 
636  Nájomné   30       25        20 64,0 
636001 Budov, objektov, priestorov         30 25 20 80,0 
637 Služby  1.600  2.300   2.449 106,5 
637001 Školenia, kurzy, sympóziá  - 20 13 65,0 
     
     
637003 Propagácia, reklama - 55 39 70,9 
637004 Všeobecné služby  750 1.300 1.168 89,8 
637012 Poplatky a odvody - 35 35 100,0 
637014 Stravovanie 700 355 340 95,8 
 637015 Poistné budov - 50 41 82,0 
637016 Prídel do sociálneho fondu 150 175 166 94,9 
637018 Vrátenie príjmov min. rokov - 150 150 100,0 
637022 Mylné platby - - 342 - 
637023 Spotreba kolkových známok - 10 9 90,0 
637027  Odmeny zamestnancov mimo 

prac. pomeru 
- 150 146 97,3 

642 Transfery jednotlivcom  
a neziskovým práv.  osobám 

   100     100       61 61,0 

642013 Odchodné 100 50 11 22,0 
642015 Nemocenské dávky - 50 50 100,0 
     
 Kapitálové výdavky    650   1 350     886 65,6 
716 Prípravná a projekt.dokumentácia - 500 150 30,0 
713004 Nákup prevádzkových. strojov -  

Fond reprodukcie  DHM 
- 114 0      0 

714001 Nákup osobných automobilov 650 657 657 100,0 
717002 Rekonštrukcia a modernizácia 

-Fond reprodukcie DHM  
- 79 79 100,0 

           Výdavky celkom 38.493    39.914 34.555 86,6 
 
        V sledovanom období bola skutočne dosiahnutá výška príjmov na bežné výdavky  36.887 tis. 
Sk. Čerpanie príjmov vo výške 33.669 tis. Sk  predstavuje plnenie  91,3  %. 

 
Komentár k plneniu výdavkovej časti rozpočtu za rok 2007 

Položka 611 - mzdy, platy, služobné príjmy a  ostatné osobné vyrovnania             
zahŕňa  výplatu miezd v  prepočítaní 98,4 zamestnancov organizácie za sledované obdobie. 
Evidenčný stav v sledovanom období bol 113 pracovníkov. Celková výška mzdových výdavkov je 
16.453 tis. Sk.  Čiastka predstavuje doplatok miezd za mesiac december 2006 a výplatu miezd za 
január  až november a záloh za mesiac december  2007, z toho  účelových prostriedkov  
poskytnutých ÚPSVR NR na úhradu miezd pracovníkov CTV bolo vyčerpaných 433 tis. Sk. 
Priemerná mzda za sledované obdobie činí 13.993,-  Sk. 

Položka 620  - poistné a  príspevok zamestnávateľa do SP a zdravotných  poisťovní   -  
čerpanie    položky  vo  výške 5.290 tis. Sk predstavuje platby do zdravotných  poisťovní 
a sociálnej  poisťovne organizácie za sledované obdobie roku 2007.       

Z celkových výdavkov na mzdy a odvody do poisťovní prispelo MPSVR čiastkou 5.181 
tis. Sk, NSK – 4.586 tis. Sk a  ÚPSVR 953 tis. Sk.      
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     Položka 630 -  tovary a služby  - čerpanie celkom                  11.865  tis. Sk  
v tom : 
              631  -  Cestovné náhrady vo výške                                   23   tis. Sk 

             632  -  Energie, voda a komunikácie celkom         2.693  tis. Sk  

             -  energie - položka predstavuje zálohové  platby  na   spotrebu  elektrickej  energie 
v sledovanom období   619  tis. Sk, zálohové platby na spotrebu  plynu v Útulku,  DPOR    vo 
výške 365 tis. Sk,  113 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  724 tis. Sk.  
Zúčtovanie spotreby elektrickej energie, plynu a dodávky tepla a teplej úžitkovej vody bude 
vykonané v mesiaci január 2008. 
          - vodné, stočné 540 tis. Sk  - v položke sú zahrnuté platby za odber vody  Útulku, DPOR 
a objektu na Baničovej ulici. Zálohové platby za spotrebu  v  ZOS J. Kráľa, Chráneného bývania,  
DOS 1, DOS 2,3 a DOS 4 budú zúčtované v mesiaci január 2008. 
          - poštovné a telekomunikačné služby 332 tis. Sk  - položka zahŕňa poplatky              za 
výkony spojov,  internet, poštovné, poplatky za rozhlas a televíziu.  
           
          633 -  materiálové   výdavky  v celkovej výške                  6.031   tis. Sk 
                    v tom :   
                                -  interiérové vybavenie                                   1.319    tis. Sk  
V položke sú zahrnuté platby za interiérové vybavenie spoločenských miestností Centra    pre 
seniorov a telocvične v hodnote  178 tis. Sk, vybavenie kuchyne bolo doplnené nákupom 
drobného inventáru v hodnote  42 tis. Sk, v hodnote 143 tis. Sk bol  vybavený interiér  
novozriadeného  strediska sociálnych služieb -  Chránené bývanie, ďalej boli zakúpené  
antidekubitné matrace do ZOS v hodnote 98 tis. Sk, posteľná bielizeň,   nemocničné lôžka  so 
zábranami v hodnote 431 tis. Sk, za 56 tis. Sk sa zabezpečovali bezpečnostné nadstavce do 
sociálnych zariadení a 27 tis. Sk, 83 tis. Sk za interiérové  vybavenie ZOS, DOS 2,3          - 28 tis. 
Sk, drobný inventár v Útulku a DPOR. Do novozriadeného Klubu dôchodcov   „Staré mesto“ sme 
dodali vybavenie za 84 tis. Sk. Jedáleň,  zasadacia miestnosť, kancelárske a skladové priestory 
SZSS v celkovej v hodnote  149 tis. Sk.                         
            -  výpočtová technika                                              117  tis. Sk  
Položka predstavuje platby za  nákup kopírky, tlačiarní, monitora a  PC pre vybavenie SZSS vo 
výške 79 tis. Sk, 38 tis. Sk ostatné zariadenia. 
                              -  telekomunikačná technika                     6   tis. Sk 
              -  prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia        445  tis. Sk 
V položke je zahrnutý nákup prevádzkových strojov pre ZOS  v hodnote 39 tis. Sk (chladnička, 
umývačka riadu, vysávač) a 35 kusov signalizačných ovládačov v hodnote         105 tis. Sk, ďalej 
boli zakúpené 2 motorové kosačky na údržbu priestranstva objektu          na Baničovej ul. 
v hodnote 23 tis. Sk,  ozvučovacie zariadenie pre Centrum pre seniorov  v hodnote   38 tis. Sk, 
klimatizačná jednotka do kuchyne za 30 tis. Sk, 61 tis. Sk,  vybavenie Klubu dôchodcov „Staré 
mesto“  a ostatné  prístroje a zariadenia v hodnote  114 tis. Sk. Chránené bývanie bolo vybavené  
elektrospotrebičmi a  drobným  inventárom v  hodnote   35 tis. Sk  z  prostriedkov,  ktoré  
poskytla Slovenská sporiteľňa. 
               -  všeobecný materiál                                  1.215  tis. Sk 
Položka predstavuje nákup čistiacich, hygienických potrieb a  kancelárskeho materiálu, náterové 
látky, materiál pre údržbu budov, pracovné náradie a pomôcky – SZSS vo výške 395 tis. Sk., 
Útulok a DPOR 247 tis. Sk,  192 tis. Sk  ZOS a DOS J. Kráľa,  140 tis. Sk v Centre pre Seniorov, 
122 tis. Sk pre prevádzku kuchyne, 48 tis. pre Chránené bývanie   a 71 tis. Sk pre zabezpečenie 
prevádzok Klubov dôchodcov a OS. 
                             - knihy, časopisy, noviny                                       79  tis. Sk 
V položke je zahrnutý nákup kníh, predplatné dennej tlače, časopisov a odbornej literatúry   
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          - pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky 107  tis. Sk 
Pre opatrovateľky a zamestnancov kuchyne boli zakúpené pracovné odevy a pracovné pomôcky, 
ktoré organizácia poskytuje v zmysle platných smerníc. 
                             - potraviny                                   2.684  tis. Sk 
                             - softvérové vybavenie, licencie                      49  tis. Sk 
          - reprezentačné                      10  tis. Sk 
         
        Položka 634 - dopravné v celkovej výške 495 tis. Sk  - v položke sú zahrnuté platby           
za nákup pohonných hmôt  pre 4 vozidlá na  rozvoz stravy,  referentské vozidlo                    a 
sociálneho taxíka v hodnote 290 tis. Sk,  2 tis. Sk za karty na odber pohonných hmôt        a  101 
tis. Sk za bežné údržby motorových vozidiel. Zákonné a havarijné poistenie motorových vozidiel 
činí 100 tis. Sk . Pracovné odevy vodičov tvoria 2  tis. Sk. 
        Položka 634 - rutinná a štandardná údržba   –  celkové čerpanie 154 tis. Sk zahŕňa 
platby za opravu výpočtovej techniky vo výške 12 tis. Sk, opravu prevádzkových strojov 
a prístrojov na jednotlivých prevádzkach organizácie 63 tis. Sk,  37 tis. Sk za drobnú úpravu 
interiéru objektu DPOR, 29 tis. Sk elektroinštalácia v novozriadenom Klube dôchodcov „Staré 
mesto“     -  13 tis. Sk výmena radiátorov v Útulku. 
        Položka 636 - nájomné - vo výške 20 tis. Sk predstavuje platbu za prevádzkové náklady 
Klubu dôchodcov v Horných  Krškanoch v sledovanom období. 
        Položka 637 - služby  vo   výške 2.449  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,  
zriadenie športovej a oddychovej zóny  pre seniorov v CpS , bankové poplatky, daň z úrokov, 
príspevok na stravné zamestnancov, poistné za budovy  a  pracovníkov na aktivačné práce,  prídel 
do sociálneho fondu vo výške 1,25 % z vyplatených miezd a odvod  nevyčerpaných finančných 
prostriedkov z roku 2006 vo výške 150 tis. Sk  do rozpočtu Mesta Nitry.  
       Položka 642 -  transfery   jednotlivcom a  neziskovým právnickým osobám             vo 
výške  61 tis. Sk    - položka predstavuje odchodné vo výške 11 tis. Sk a 50  tis. Sk  náhrady 
mzdy pri dočasnej pracovnej neschopnosti  zamestnancov organizácie. 
      
        Kapitálové výdavky  
 

         Položka 716 - prípravná a projektová dokumentácia – v štvrtom štvrťroku bola čiastočne 
realizovaná platba vo výške 150 tis. Sk  za vyhotovenie projektovej dokumentácie  na výstavbu 
Útulku pre bezdomovcov.  V súčinnosti s  Mestom Nitra sme vypracovali projekt na čerpanie 
finančných prostriedkov Európskeho  sociálneho fondu k financovaniu výstavby daného objektu.  
       Položka 714001 - nákup osobných motorových vozidiel  - na rozvoz stravy bolo zakúpené 
vozidlo RENAULT v hodnote 650 tis. Sk z  prostriedkov rozpočtu obce. Vybavenie auta sme 
dofinancovali vo výške 7 tis. Sk z  fondu reprodukcie. 
 
       Položka 717002 - rekonštrukcia a modernizácia -79 tis. Sk  - boli vykonané  stavebné 
úpravy priestorov v budove Baničova  č.12  – skladové a  kancelárske priestory. 
 

        Kapitálové výdavky vo výške 886 tis. Sk predstavujú plnenie upraveného rozpočtu        na 
65,6 % .Plnenie je nižšie z toho dôvodu, že PD na výstavbu Útulku pre bezdomovcov bola do 
konca sledovaného obdobia čiastočne spracovaná. Odovzdanie PD bude realizované        do konca 
apríla 2008. 
 
       Rozdiel medzi skutočne dosiahnutými príjmami a výdavkami za rok 2007 vo výške  5.014 tis. 
Sk za sledované obdobie predstavuje tvorbu fondu reprodukcie (odpisy dlhodobého hmotného a 
 nehmotného majetku a zostatku z  minulého roku)  vo výške  2.997 tis. Sk, zostatok   na bežných 
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účtoch  a  pokladničnej hotovosti 1.773 tis. Sk  a   účelových prostriedkov - doplatok miezd 
a platieb do  poisťovní  výške  242  tis. Sk pracovníkov CTV. 
     Zostatok na bežnom účte predstavuje finančné prostriedky na  výdavky budúcich období  vo 
výške  1.001 tis. Sk, ktoré zahŕňajú rezervu na nevyčerpanú dovolenku za rok 2007, platby do 
sociálnej a zdravotnej poisťovne,  záväzky voči  dodávateľom za služby poskytnuté v roku 2007, 
 prijaté preddavky za služby vo výške  86 tis. Sk a hospodársky výsledok za hlavnú 
a podnikateľskú činnosť vo výške 662 tis. Sk z hlavnej činnosti a 14 tis. Sk z podnikateľskej.. 
                        
 
                                    
 
 
 

            
Príloha č.1 

FOND REPRODUKCIE 
    Stav k 01.01.2007                                                                    1.052  tis. Sk    

1. Príjmy 

   – tvorba fondu reprodukcie  z odpisov                                      2.330  tis. Sk 
   - kapitálový transfer na obstaranie vozidla                             650  tis. Sk  2 . Výdavky  

                           1.035  tis. Sk 

      v tom : nákup osob. mot. vozidla                                              657  tis. Sk 
                   stavebné úpravy Baničova 12                                        78   tis. Sk 
                   vrátenie účel. prostriedkov r. 2006 Mesto Nitra          150   tis. Sk 
                   projektová dokumentácia  
                  „Útulok pre bezdomovcov“                                          150   tis. Sk 
   ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Stav k 31.12.2007                                             2.997  tis. Sk   

                                          
  ÚČELOVÉ PROSTRIEDKY 

    Stav k 01.01.2007                                                                     906   tis. Sk 

  Výdavky : 

-     Mzdy a platby do poisťovní za rok 2007 
       pracovníkov CTV                                                    664    tis. Sk                
       Zostatok k 31.12.2007:                                             242    tis. Sk 
(Finančné prostriedky sú účelovo viazané MPSVR na doplatok miezd a odvodov platieb        do 
poisťovní  za pracovníkov Centra tiesňového volania). 

 
FOND REZERVNÝ 

Stav k 1.1.2007:                                             442    tis. Sk 
Príjmy : 
- vrátená záloha na nákup RENAULTA         30     tis. Sk 
- finančný dar                 15     tis. Sk 
Výdavky  : 
- pre zabezpečenie sviatkov Veľkej noci v Útulku          1     tis. Sk  
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- kultúrno-spoločenská akcia - Bojnice                                          7     tis. Sk 
- na prípravu vianočných a novoročných sviatkov          5     tis. Sk 

Zostatok k 31.12.2007                            474    tis. Sk  

Kultúrno-spoločenské akcie pre ubytovaných v Útulku a DPOR boli hradené z prostriedkov 
finančných darov od sponzorov.  
Stav účtov k 31.12.2007 

-  bežný účet  :      1.764     tis. Sk 
-  účet prostriedkov NSK                                                              4     tis. Sk 
-  účelové prostriedky             242     tis. Sk 
-  účet SF                            189     tis. Sk 
-  peniaze v pokladni                               5     tis. Sk  
-  účet fondu reprodukcie DM                       2.997     tis. Sk 
-  účet rezervného fondu                             474     tis. Sk 

 

Rozbor hospodárenia 

príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre            na 

základe nákladov a výnosov 

 za rok  2007 

Náklady:              hlavná  činnosť        podnik. činnosť 
 

Spotreba materiálu         6.233  25 
Spotreba energie         2.183 
Opravy a udržiavanie            190 
Cestovné               22 
Náklady na reprezentáciu             10 
Ostatné služby         1.829     5 
Mzdové náklady       16.380   14                        
Náklady na zdravotné a soc. poistenie       5.426 
Zákonné sociálne náklady           715 
Ostatné sociálne náklady (náhrady PN)            47 
Ostatné dane a poplatky           102      1 
Iné ostatné náklady (poistné)                               47 
Odpisy DHM majetku                                            2.330 
Tvorba rezerv (mzdy na dovolenku, odvody, energie)      1.001 
c e l k o m :                             36.515  44 

Výnosy: 
Tržby z predaja služieb              8.041   59   
Úroky   prijaté                                                                                    5 
Aktivácia vnútro organizačných služieb                                        372 
Prevádzkové dotácie                          28.567 
Zúčtovanie fondov                                 15 
Výnosy z dobropisov                               177 
c e l k o m :                                    37.177  59 

Hospodársky výsledok                                               + 662              + 14  
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Správa zariadení sociálnych služieb ako príspevková organizácia hospodári  podľa  svojich   
nákladov a  výnosov v zmysle Zákona o rozpočtových pravidlách. Na základe uvedeného 
organizácia v sledovanom období dosiahla kladný hospodársky výsledok  662 tis. Sk,      ktorý 
pozostáva z  úspory na nákladoch vo výške 137 tis. Sk, zabezpečením stravovania zamestnancov 
vo vlastnom stravovacom zariadení, na platbách do zdravotnej a sociálnej   262  tis. Sk  
zamestnávaním  občanov s  ŤZP a  úsporou na materiálových nákladoch  a spotreby energií vo 
výške 263 tis. Sk.   
 
V zmysle zákona o dani z príjmu č. 592/2003 Z.z. § 12 odst. 2 organizácie nezriadenej         za 
účelom podnikania príjmy organizácie z činnosti, ktorými dosahujú alebo sa dá  dosiahnuť zisk 
podliehajúci 19 % zdaneniu.  Daň z príjmu predstavuje  26 tis. Sk. 
  
Hospodársky výsledok hlavnej činnosti po odvedení dane z  príjmu navrhujeme vo výške 
636 tis Sk odviesť do rozpočtu Mesta Nitra, ako prebytok hospodárenia za rok 2007. 
 
 
Hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti po zdanení organizácia odvedie             
vo výške  11 tis. Sk  do rezervného fondu.  

      Pohľadávky a záväzky k 31.12.2007 
 
                 Pohľadávky                                                            Záväzky  

-     SP a ZP                594 tis. Sk                    -   SP a ZP                            667  tis. Sk  
-     odberatelia           120 tis. Sk                    -   zamestnanci                     365   tis. Sk 
-     za služby                20 tis. Sk                    -   NSK                                    4   tis. Sk 
-     zamestnanci             4 tis. Sk                    -   nevyfakturované 
                                                                             dodávky energií              696  tis. Sk 
                                                                        -    rezervy na nevyčer. 
                                                                             dovolenku a platby  
                                                                             do ZP a SP                      305  tis. Sk    
    
       ––––––––––––––––––––––––––-–             ––––––––––––––––––––––––––––––––– 
      Spolu :                738 tis. Sk                          Spolu :                        2.032  tis. Sk 
      =========================´           ============================== 
 
       V priebehu mesiaca  január  2008 záväzky a pohľadávky voči sociálnej  a zdravotným  
poisťovniam a  pohľadávky   za  poskytnuté sociálne služby  boli vysporiadané. 
 
        Dodávatelia elektrickej energie, plynu, tepla a teplej úžitkovej vody poskytnuté zálohy 
zúčtujú do konca mesiaca február 2008. 
 
 
 
 
 
      Podnikateľská činnosť  

      V mesiaci jún 2007 organizácia zahájila podnikateľskú činnosť v  poskytovaní stravovacích 
služieb.  
       V sledovanom období bolo celkom vydaných 9.717 obedov, z toho 8.784 vlastným 
zamestnancom  a  933 ostatným  klientom 



 14

 v celkovej hodnote 674 tis. Sk, z toho zamestnanci uhradili 615 tis. Sk a 59 tis. Sk uhradili  
ostatní klienti 
Náklady celkom  činili 522 tis. Sk, z  toho 478 tis. Sk za stravovanie zamestnancov             a  44  
tis. Sk  ostatných klientov. 
      Dosiahnutý zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 14 tis. Sk a zdaniteľný príjem z hlavnej 
činnosti  137 tis. Sk podlieha  19 %. dani z príjmu  vo výške 29 tis. Sk. 
      Voľná denná kapacita na poskytovanie stravovacích služieb je v súčasnosti cca 120 až 150 
obedov denne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mestská príspevková organizácia - Správa zariadení sociálnych služieb Nitra má  21 

pracovných úsekov, ktoré poskytujú ambulantné, terénne a rezidenčné sociálne 

služby, sociálnu pomoc a poradenstvo pre občanov mesta, ktorí sú na tieto služby a pomoc 

odkázaní. 

 
 
 
 
1. Starostlivosť o starších ľudí a ťažko zdravotne postihnutých občanov.  
      Zdravotné postihnutie, starnutie a staroba, zmena sociálneho statusu 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. Taktiež vybočenie a odklon od normálneho, bežného života prináša nové, zložité 
životné situácie, ktoré sa človek snaží riešiť sám, alebo s pomocou iných, vynakladajúc 
úsilie, aby nebola obmedzená kvalita jeho života.   
 
1.1. Opatrovateľská služba v domácnosti - Občania mesta, ktorí sú poberateľmi týchto 

sociálnych služieb, sú spravidla starší občania zmyslovo, duševne a zdravotne postihnutí. 
Najrozšírenejšími problémami a 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 rodinnom kruhu, je menej traumatizujúca, nevystavuje ho bezprostredne stresu, 
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spôsobenému zmenou prostredia a skvalitňuje jeho prežívanie primerane k dosiahnutému 
veku a zdravotnému stavu. Klienti opatrovaní v domácnosti v dennom režime mali 
možnosť využívať poskytovanie pohotovostnej opatrovateľskej služby v domácnosti. 

 Celkový príjem organizácie za opatrovateľskú službu v domácnosti v roku  2007 tvoril    
 finančnú čiastku vo výške 560 tis. Sk. V roku 2007 zomrelo v starostlivosti terénnej    
 opatrovateľskej služby 7 opatrovaných,  z toho 4 ženy a 3 muži. 
 
        Občanom s  ťažkým zdravotným postihnutím a občanom zotavujúcim                  sa po 
úrazoch a operáciách organizácia dlhodobo 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 roku 2007 bolo v ZOS 
opatrovaných 106 klientov, novoprijatých bolo 74, ukončený pobyt bol 73 klientom. 28 
opatrovaných klientov v zariadení zomrelo. Za služby v ZOS v tomto období zaplatili 
klienti 1.362 tis. Sk, z toho za bývanie 579 tis. Sk a opatrovanie 783 tis. Sk.  Klientom bolo 
podaných 25.359 obedov a večerí za ktoré bolo odvedených na účet organizácie SZSS 
Nitra 695 tis.  Sk. Ostatnú stravu pripravovali pre klientov opatrovateľky v zariadení. Od 
10/2007 nastala zmena v tom, že raňajky a olovrant dodáva do Zariadenia opatrovateľskej 
služby Kuchyňa z Baničovej ul. v Nitre.  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 23,7 týždňa. T. č. na 
umiestnenie v zariadení čaká   53 občanov mesta (38 žien, 15 mužov).  

V roku 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, vymenené postele pre 
klientov ZOS, prebehla výmena okien v ZOS, bolo dobudované únikové požiarne schodisko 
v celom komplexe.  
DOS 1 – Dom s opatrovateľskou službou J. Kráľa 2 – 81 bytov, / z toho                 61 
garzóniek, 19 dvojgarzóniek, 1 byt pre Chránené bývanie/. Opatrovateľská služba bola  
poskytovaná 57 obyvateľom a 4 klientom v teréne. Z toho  40 odoberalo obedy   za 
sledované obdobie v počte 5.433 porcií. Za poskytované služby klienti zaplatili          35 tis. 
Sk, za dovoz klienti zaplatili 57 tis. Sk. Spolu bolo na účet organizácie             za sledované 
obdobie odvedených 92 tis. Sk za poskytované služby v DOS 1.  Na účet organizácie SZSS 
Nitra bolo odvedených za stravovanie spolu  267 tis. Sk.  
V priestoroch DOS 1 od marca 2007 začalo rozvíjať svoju činnosť zariadenie       
Chráneného bývania (viď podkapitola 1. 9). 

1.3. DOS 2   –  Dom s opatrovateľkou službou Hollého č. 9 –  počet bytov 92, počet  
opatrovaných v sledovanom období - 36 obyvateľov,  strava bola denne dovážaná pre 2 
obyvateľov.  K 31.12.2007 bolo opatrovaných 25 klientov. Obyvatelia     DOS 2, ktorí 
platia za služby a bývanie v zariadení (40), budú v ďalšom období postupne presťahovaní 
do iných zariadení mesta podobného charakteru. Ostatní obyvatelia (23) a obyvatelia, ktorí 
sa zdržujú - bývajú v zariadení neoprávnene (37), neplniaci             si záväzky voči mestu, 
budú nútení hľadať si náhradné bývanie sami, nakoľko je toto zariadenie plánované 
k odpredaju a perspektívne bude nahradené zriadením mestského Domova dôchodcov 
v časti Zobor. Ďalšou možnosťou  vysťahovania „neplatičov“ zo zariadenia DOS 2 je ich 
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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 46. Zariadenie použili obyvatelia DOS 781 krát. Obyvateľom 
zariadenia je k dispozícii  práčovňa, ktorú využívalo na pranie bielizne 32 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 december 2007 bolo 11 opatrovaných  klientov, strava bola 
denne dovážaná pre 4 obyvateľov.  

 Terénnu opatrovateľskú službu (TOS) organizácia poskytovala v sledovanom 
        období 57 občanom a  denne bola donášaná strava  25 klientom.  

 
        Úhrada DOS 2, DOS 3 a TOS za opatrovateľskú službu bola vo výške 359 tis. Sk  
        poukázaná na účet  organizácie,  úhrada za stravovanie bola vo výške 21tis. Sk.  
        Počet  rozvezených obedov : 2.429 . 
 
1.5. DOS 4 – Dom s opatrovateľskou službou, Misionárska č. 3, počet bytov 27, počet 

opatrovaných 8 osôb.  Úhrada za opatrovateľskú službu 18 tis. Sk na účet organizácie, 
z toho kompletná OS 8 tis. Sk a strava 10 tis. Sk .  

 Terénna kompletná opatrovateľská služba bola poskytovaná 23 opatrovaným  
 a denne dovážaná strava 21 klientom. Úhrada za opatrovateľskú službu 237 tis. Sk  
 na účet organizácie, z toho kompletná OS 180 tis. Sk a strava 580 tis. Sk  
 6.578 obedov/. Úhrada za stravu celkom : 346 tis. Sk. 

         
       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.  
Úhrada do pokladne organizácie činila sumu 52 tis. Sk / 23 klientov k 31.12.2007. Počet klientov 
sa mení v súvislosti s ich prijímaním do ďalších zariadení sociálnych služieb s celoročným 
pobytom. Celkovo bolo zmluvne evidovaných 32 klientov. Počet alarmov: 836, z toho : kontrola 
stavu klienta – 456, rozhovor – 249, iná pomoc (pitný režim) – 114, lekár – 17.  Podľa vyjadrení 
odborníkov – lekárov záchrannej služby 7 zásahov u klientov na podnet CTV bolo priamo život 
zachraňujúcich. 
Prevádzka CTV je zabezpečovaná v priestoroch Mestského úradu v Nitra ako chránené 
pracovisko pre ŤZP pracovníkov.  
     Prevádzku Prepravnej služby a  sociálneho taxíka, zabezpečuje 1 vodič. V roku 2007 bolo 
odvedených na účet organizácie 35 tis. Sk za 923 výjazdov pre klientov prepravnej služby (3 tis. 
Sk/146 výjazdov) a sociálneho taxíka (32 tis. Sk / 777 výjazdov). 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. Záujem klientov vysoko prevyšuje 
ponuku tejto sociálnej služby. 
Pracovníčkam CTV, v rámci využitia pracovného času, pribudla  v roku 2007 obsluha         a 
 poskytovanie služieb pre novozriadenú krízovú linku pre seniorov. 
Krízová linka pre seniorov evidovala  : poradenstvo poskytnuté 70 klientom, z toho –         67 
žien a 3 muži. 
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Túto službu poskytujú po odbornom psychologickom preškolení a získaní certifikátu.  
 
1.6. Jedáleň s kuchyňou Senior a rozdeľovňa stravy – prevádzka  poskytuje svoje služby 

klientom – seniorom mesta Nitry. V období roka  2007 vyformovala svoju činnosť 
a prispôsobila ju požiadavkám klientov v rámci kvality poskytovania služieb mesta svojim 
obyvateľom – seniorom a ŤZP.  Organizácia taktiež začala podnikateľskú činnosť v oblasti 
poskytovania stravovania pre záujemcov o tento druh služby a prenájmu priestorov jedálne 
na spoločenské a zábavné podujatia.  

       Priemerne bolo vydaných raňajky, obedy, večere : 450/1 deň. Počet rozvezených obedov do 
terénu bol  30 747. Príjem za stravovanie na účet organizácie činí 1.576 tis. Sk  (v príjme nie 
je zahrnutý príspevok mesta za seniorov s nízkymi príjmami). 

       Od 10/2007 Kuchyňa s jedálňou a rozdeľovňa stravy zabezpečuje pre Zariadenie 
opatrovateľskej služby na J. Kráľa 2 v  Nitre okrem obedov a večerí i raňajky a olovranty.  
Do konca roka 2007 pre toto zariadenie dodali 2.929 raňajok a 2.929 olovrantov.             
Úhrada za opatrovateľskú službu činila sumu 326 tis. Sk. 

       Organizácia v priebehu roku 2007 zabezpečovala stravovanie pre zamestnancov          vo 
vlastnom zariadení.  

       Na rozvoz stravy SPP Bratislava bezplatne poskytol motorové vozidlo SEAT INCA 
 
1.7. Centrum pre seniorov – Baničova č. 12 – zariadenie  pre seniorov mesta Nitry. Poskytuje 

rôznorodé služby a aktivity 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 31.12.2007 bolo evidovaných 621 pravidelných členov a návštevníkov Centra pre 
seniorov.                    Na organizovaní aktivít v Centra 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 svoju činnosť neustále rozvíja, klienti sa neustále menia.  Kapacita prevádzky je 15 
klientov, z dôvodu ich vysokého veku, rôznorodosti diagnóz v priamej úmere ku kvalite 
poskytovaných služieb. Celkovo za rok 2007 bolo v DS evidovaných 16 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, chodia na výlety. 
Všetky aktivity  vedú odborní sociálni pracovníci. Klienti v období roku 2007 zaplatili za 
poskytované služby čiastku 62 tis. Sk. 

1. 9. Chránené bývanie – J. Kráľa č. 2 - zariadenie s denným dohľadom  je novozriadená 
prevádzka od 01.03.2007 s kapacitou  15 klientov. Poskytuje pod odborným vedením denný 
dohľad a aktivity občanom so zdravotným postihnutím podľa prílohy č. 2 zákona č. 
195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších zmien a doplnkov a občanom 
s duševnými poruchami podľa prílohy č. 2 a 3 predmetného zákona. V priebehu 9 mesiacov 
činnosti tohto zariadenia sa práca s klientmi stabilizovala, vykryštalizoval sa denný 
harmonogram práce. Pravidelne v súčasnej dobe navštevuje zariadenie denne 12 až 15 
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klientov. S ďalšími sa priebežne pracuje v domácnosti.  Janka, o chránenom b. sa už písalo 
vyššie,  

       V novembri a decembri 2007 bola prevádzka dovybavovaná spotrebičmi, technikou       a 
ergoterapeutickými pomôckami z príspevku Nadácie Slovenskej sporiteľne vo výške 50 tis. 
Sk, ktorý bol zariadeniu darovaný na základe úspešného projektu Nadácie Slovenskej 
sporiteľne. 

   
 
 
                                                     
   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 obyvateľov Útulku na pracovnom trhu. Prevádzku v sledovanom období roku 2007 
zabezpečovali 4 pracovníci, 4 v strážnej službe a  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 roku 2007 bolo v Útulku pre bezdomovcov 
ubytovaných spolu 139 osôb, z toho 43 žien a 96 mužov, ukončilo pobyt  82 ubytovaných, z toho 
58 mužov a  24 ženy. Zaznamenané bolo úmrtie 2 obyvateľov zo zdravotných dôvodov. 
Nocľaháreň využívali občania v počte 160. Niektorí  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 - 18, vdovci - 2, ľudia v produktívnom veku, závislí na psychotropných 
látkach – 54,  Rómovia - 45, občania  po výkone trestu - 4.  
Časopis NOTA BENE predávalo 12 ubytovaných. Trvalo zamestnaných v pracovnom pomere 
bolo 6 ubytovaných, dávku v hmotnej núdzi poberalo 99 osôb, z toho pracovalo na aktivačný 
príspevok 49 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 absolvovali  4 osoby.   
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, pracovná terapia v záhradke 
a okolí Útulku, sprostredkovanie náborov do zamestnania      pre ubytovaných. 
Ubytovaní v Útulku pre bezdomovcov a v nocľahárni zaplatili za bývanie  558 tis. Sk . 
Budova terajšieho Útulku pre bezdomovcov je v nevyhovujúcom technickom                       a 
prevádzkovom stave, organizácia vyvíja aktivity smerom k výstavbe nového Útulku, ktorý bude 
poskytovať rozšírené služby pre cieľovú skupinu obyvateľov, prostredníctvom financovania 
z projektov  EU fondov. 
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2.2. Domov pre osamelých rodičov, Krčméryho č. 22 – v súčasnej dobe poskytuje  ubytovanie 
rodičom s deťmi do 15 rokov,  ktorí sa ocitli v  nepriaznivej   životnej   situácii, v sociálnej 
a bytovej  tiesni, rodičom s deťmi 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         i na dlhšie. Podmienkou je 
žiadosť klienta o výnimku, schválená primátorom mesta Nitry. Počas  roku 2007  v zariadení 
bývalo spolu 50 osôb, z toho  14 rodičov a  36 detí. K 31.12.2007  bývali v zariadení 4 matky a 7 
detí.  Prestavba a rozšírenie kapacít DPOR, ktorej realizácia prebieha od 9/2007,  pomôže 
uspokojiť dopyt a  nevybavené žiadosti o ubytovanie v tomto zariadení. Plánované ukončenie 
prestavby a rekonštrukcie                  je v 07/2008. Finančné prostriedky na vybavenie nových a 
rekonštruovaných priestorov  bude zabezpečovať SZSS z rozpočtu organizácie a z projektov 
nadácií a sponzorov. 
Platby za ubytovanie boli diferencované  podľa počtu detí, platené v stanovenom termíne - za 
sledované obdobie roku 2007 zaplatili ubytovaní 44 tis. Sk. 
  
3.Kluby dôchodcov – Ľ.Okánika č. 6 + 5 odbočiek (Dolné Krškany, Mlynárce, Čermáň,  
Baničova, Staré mesto ) majú pravidelných členov – v sledovanom období roku 2007  bol ich 
počet  626 členov. Vo všetkých  kluboch dôchodcov boli vytvárané podmienky  na spoločenskú, 
záujmovú  a kultúrnu činnosť a na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity seniorov. V KD 
boli organizované kurzy práce s PC a internetom, venovali sa organizovane a individuálne 
kondičnému telocviku, čítaniu dennej tlače a časopisov, spoločenským hrám, organizovali 
posedenia s priateľmi, prebiehali krsty kníh dvoch vozíčkarok,  boli zapožičiavané knihy. O tieto 
aktivity prejavujú seniori stály 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 i mimo neho. 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.  Od 
12.12.2007 začal svoju činnosť rozvíjať nový KD Staré mesto v Centre voľného času Domino, 
ktorý má pomôcť uspokojiť vzrastajúci dopyt o aktivity a vzdelávanie seniorov a starších ľudí.. 
V Klube dôchodcov na Okánika 6 v Nitre sa stravuje 50 dôchodcov - racionálna strava,     13 
dôchodcov – diétna strava.  
Na Krajskom úrade v Nitre sa stravuje 50 dôchodcov. V KD Mlynárce sa stravuje               7 
dôchodcov – racionálna stra,1 dôchodca poberá diétnu stravu. 
Za rok 2007 bolo uhradené za stravovanie na účet Správy zariadení sociálnych služieb v Nitre 
520 tis. Sk a na účet mesta činila úhrada za stravovanie sumu 508 tis. Sk. 
 
          Z dlhodobého hľadiska plánuje SZSS rozvíjať služby smerované ku prevencii 
patologických javov v rodinách, nakoľko tieto pre rodinne orientované služby v našom meste 
absentujú. Taktiež je nedostatočná pozornosť venovaná sanácii biologickej rodiny, v ktorej sa 
vyskytujú sociálno-patologické javy.  Z dôvodu množstva sociálne odkázaných občanov je 
perspektívne nutné plánovať i rozširovanie už existujúcich sociálnych služieb   na území mesta 
Nitry a zriaďovať a poskytovať ďalšie - nové sociálne služby, napr. nízko prahové zariadenia pre 
deti, domovy  na pol ceste, chránené dielne, denné centrá, podporované bývanie, pre rodinne 
orientované centrá  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. 
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Vypracovali :  
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Mestské zastupiteľstvo v Nitre – útvar hlavného kontrolóra 
 
 

S p r á v a 
 

o výsledku následnej finančnej kontroly č. 3/2008 
 

      V zmysle ustanovenia § 12, ods. 3 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a 
vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 369/1990 Zb. v znení 
zmien a doplnkov a poverenia č. 3/2008 zo dňa 3.1.2008 vykonala Margita Havránková, 
referentka kontroly  následnú finančnú kontrolu zameranú na riadiacu, organizačnú 
a hospodársku činnosť príspevkovej organizácie Správy zariadení sociálnych služieb, 
Baničova 12, Nitra. 
Kontrolované obdobie: rok 2007 
Kontrola bola vykonaná od 7.1.2008 do 30.1.2008. 
Kontrola bola zameraná na: 
-pracovné náplne a výkon kompetencií zamestnancov SZSS v zmysle schválenej organizačnej  
  štruktúry, 
- výkon    kontrolnej   činnosti   organizácie,   vedenie   pracovných   porád   a    oboznámenie  
  pracovníkov s vnútroorganizačnými smernicami a ich dodržiavanie, 
- hospodárenie organizácie v zmysle platných právnych noriem a predpisov za rok 2007, 
- prevádzkovú a ekonomickú činnosť Jedálne s kuchyňou Senior od jej vzniku. 
 
A.   Organizačná štruktúra organizácie, pracovné náplne a výkon kompetencií  
       zamestnancov 
        
       Organizačný poriadok organizácie bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva 
v Nitre č.  136/2006-MZ dňa  29.6.2006. Doplnok č. 1 k organizačnému poriadku bol 
schválený uznesením MZ č. 274/2006-MZ  dňa 23.11.2006. 
Stav zamestnancov organizácie  k 31.12.2007 bol 111. 
Správa organizácie 
Podľa organizačného poriadku v znení dodatku č. 1 sú pracovné pozície obsadené 
nasledovne: 
Funkciu riaditeľky organizácie vykonáva PhDr. Anna Kasanová,PhD.      
Úsek riaditeľa –  asistent riaditeľa    1    
Úsek prevádzkovo-ekonomických činností 
námestník pre prevádzkovo-ekon.činnosti               1  
referent pre účtovníctvo a rozpočet                          1  
referent pre prácu a mzdy                                         1  
referent pre hospodársku agendu                              1  
Pracovné zmluvy týchto zamestnankýň sú uzatvorené na dobu neurčitú. 
referent pre OBZP                                 1     zabezpečované zmluvou o dielo   
vodiči                                                     3    (2 zmluvy uzatvorené na dobu neurčitú, 
                                                                      1 na dobu  určitú)                                                                            
údržbár – správa budov                         2    (1 pracovná pozícia bola v r. 2007 obsadená cca 3 
mesiace, od 1.7.2007 je kumulovaná s funkciou vodiča, jedna pozícia je neobsadená). Prac 
Pracovné náplne zamestnancov boli predložené.                                                                                             
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Úsek pre sociálne služby  
námestník riaditeľa pre sociálne služby                 1                                                        
Jedáleň s kuchyňou Senior, Baničova 12, Nitra 
vedúci kuchyne                                                       1  
vedúci kuchár (podľa organizačného 
 poriadku hlavný kuchár)                                        1  
kuchár, kuchárka                                                     3 pozície                                                                               
pomocnica v kuchyni  (podľa organizačného poriadku pomocný kuchár)       3   
referent pre skladové účtovníctvo       (v r. 2007 bola pracovná pozícia obsadená  1 
zamestnankyňou, pracovný pomer bol ukončený 31.12.2007). 
Pracovné   náplne  uvedených  zamestnancov  boli  predložené.  V pracovných  náplniach  sú 
vymedzené kompetencie a zodpovednosť zamestnancov.  
Názov funkcií podľa pracovných náplní sa nezhoduje s názvom funkcií podľa 
organizačného poriadku, časť  III. bod 3.17. Doplnku č. 1 Organizačného poriadku. 
Ďalej bolo zistené, že v pracovných náplniach je uvedený úsek do ktorého sú 
zamestnanci jedálne s kuchyňou zaradení  ako Úsek námestníka riaditeľa pre 
prevádzkovo – ekonomickú činnosť. Podľa organizačného poriadku je názov tohto 
úseku  „Úsek prevádzkovo-ekonomických činností“,  avšak Jedáleň s kuchyňou Senior 
podľa organizačného poriadku je začlenený do Úseku pre sociálne služby. Uvedené 
nedostatky boli odstránené v čase kontroly zosúladením s organizačným poriadkom.  
 
B. Výkon kontrolnej činnosti organizácie, vedenie pracovných porád a oboznámenie      
      zamestnancov s vnútroorganizačnými smernicami a ich dodržiavanie 
Zriaďovacia listina  
Organizáciou boli predložené tieto interné predpisy, poriadky, pokyny a smernice: 
1.  Zriaďovacia listina s účinnosťou od 1.1.2005  v znení doplnku č. 1 zo dňa   26.1.2006,  
     doplnku č. 2 zo dňa 29.6.2006, doplnku č. 3 zo dňa 23.11.2006 a doplnku č. 4  zo dňa  
     10.5.2007.  
2. Organizačný  poriadok   +   dodatok  č.  1 (účinnosť   a  spôsob   schválenia   je   uvedený  
     v bode A.)    
3. Pracovný poriadok  zo dňa 12.7.2005, prerokovaný s radou zamestnancov dňa 12.7.2005 –    
    prezenčná listina  priložená, 
4. Poriadok odmeňovania – zo dňa 1.4.2005,  
5. Smernica pre vedenie evidencie depozít v Zariadení opatrovateľskej služby, ul. J.Kráľa     
    č.  2, Nitra zo dňa 2.1.2005 
6. Smernica pre vedenie evidencie depozít v Útulku pre bezdomovcov v Nitre, Štúrova č. 55 
    zo dňa 2.1.2005  
7. Smernica pre vedenie evidencie depozít v Domove pre osamelých rodičov v Nitre,  
     Krčméryho č. 22 zo dňa 2.1.2005 
8. Smernica o aplikácii a stanovení postupu obstarávateľa pri realizácii zákona o verejnom  
     obstarávaní č. 25/2006 Z.z.  zo dňa 1.3.2006 
9. Smernica k poskytovaniu osobných ochranných pracovných prostriedkov zo dňa 3.5.2005 
    a dodatok č. 1 zo dňa 15.10.2006 
10. Smernica o finančnej kontrole zo dňa 1.1.2005 
11. Interná smernica pre tvorbu a čerpanie sociálneho fondu zo dňa 2.1.2005 
12. Vnútorná smernica č. 2/2005 zo dňa 1.1.2005  
       - odmeňovanie zamestnancov, 
       -  pracovná náplň zamestnancov,  
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       -  sociálny fond – tvorba a čerpanie 
       -  evidencia, účtovanie a odpisovanie majetku 
       -  inventarizácia a archivácia 
13. Smernica o účtovaní a obehu účtovných dokladov č. 1/2005 zo dňa 1.1.2005  
14. Smernica pre vykonávanie inventarizácie č. 2/2006 zo dňa 15.11.2006 
15. Smernica zo dňa 2.1.2007, doplnená k 1.8.2007 – operatívna evidencia k zúčtovaniu –  
      úsek Kuchyňa – jedáleň a rozdeľovňa stravy + dodatok č. 1  
16. Smernica pre poskytovanie prác a služieb právnickým a fyzickým osobám zo dňa  
     1.6.2007 
17. Prevádzkový poriadok zariadenia spoločného stravovania zo dňa 1.12.2006 
      Pri kontrole formálnych a vecných náležitostí predložených interných smerníc bola 
zistená potreba ich aktualizácie v súvislosti so zmenou organizačného poriadku 
organizácie, vznikom nových úsekov (napr. smernica o účtovaní a obehu účtovných 
dokladov, smernica o finančnej kontrole, pracovný poriadok).  
     Preukazný spôsob oboznámenia zamestnancov s niektorými internými smernicami sa 
kontrolnými metódami nedal zistiť, podľa ústneho vyjadrenia riaditeľky organizácie  
zamestnanci boli s internými smernicami oboznámení na pracovných poradách, 
novoprijatí zamestnanci  individuálne. Dodatočne bola predložená Zápisnica z porady 
prevádzkovo-ekonomického úseku zo dňa 27.02.2007. Na porade bol daný pokyn pre 
vedúcich úsekov, aby sa oboznámili s internými smernicami organizácie s tým, že 
smernice majú byť umiestnené na viditeľnom mieste a prístupné všetkým 
zamestnancom úseku tak, aby sa mohli s ich obsahom oboznámiť.   
 
      Na základe kontrolovaným subjektom predložených zápisníc z  pracovných porád 
a odborných seminárov bolo zistené, že v roku 2007 sa uskutočnilo 11  porád. Náplňou 
pracovných porád boli organizačné, personálne a finančné okruhy činnosti organizácie 
a odborné semináre. 
      Zápisnice boli spracované stručne a heslovite. K zápisniciam sú priložené prezenčné 
listiny zúčastnených. Podľa ústneho vyjadrenia riaditeľky organizácie operatívne pracovné 
porady riaditeľky organizácie s vedúcimi zamestnancami sa konali každý pondelok. Z týchto 
pracovných porád nie sú vyhotovované zápisnice. 
      V roku 2006 sa podľa predložených zápisníc konalo 7 pracovných porád.  
      V roku 2005 sa  podľa  predložených  zápisníc konalo 5 pracovných porád.  
 
Kontrolná činnosť vedúcich zamestnancov 
      Na základe ústneho pokynu daného riaditeľkou organizácie je vedúcimi zamestnancami 
predkladaný plán kontrolnej činnosti za nimi riadený úsek na bežný kalendárny rok. Ku 
kontrole bol predložený plán kontrolnej činnosti na rok 2007  za jednotlivé úseky. Kontroly 
boli zamerané na tieto oblasti: finančná kontrola, kontrola dodržiavania pracovnej disciplíny, 
kvality poskytovaných služieb, dochádzky, vykonávania opatrovateľskej služby 
v domácnostiach opatrovaných, dodržiavanie fondu pracovného času, pracovného prostredia, 
kontrola zameraná na používanie alkoholických nápojov, dodržiavanie bezpečnostných 
predpisov, dodržiavanie hygienických predpisov a iné. Vykonanie predmetu kontroly bolo 
termínované a bolo stanovené aj kontrolované obdobie.  
      O výsledku kontrolných akcií boli spracované záznamy aj s návrhom opatrení na 
odstránenie zistených nedostatkov. Ku kontrole bolo predložených 78 záznamov o kontrolách 
vykonaných   na   úseku   sociálnych   služieb. Predložené   záznamy   sú   prehľadné,  adresné   
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a opatrenia na odstránenie nedostatkov, alebo prijaté ako preventívne na zlepšenie činnosti,  
konkrétne. 
     S výsledkami kontrolných akcií bola v každom prípade oboznámená riaditeľka 
organizácie, boli prerokované na operatívnych poradách vedúcich zamestnancov.  
     Pre zabezpečenie efektívneho a hospodárneho chodu jednotlivých úsekov organizácie boli 
riaditeľkou organizácie vydávané príkazné listy riaditeľky, zamerané napr. na ekonomické 
a hospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami klientov určenými na nákupy potravín, 
čerpanie dovolenie, stanovenie mesačných limitov telefónnych poplatkov, vykonanie 
inventarizácie. 

 
D. Hospodárenie organizácie v zmysle platných právnych noriem a predpisov 

             Prevádzková a  ekonomická činnosť Jedálne s kuchyňou SENIOR  
 
      Organizácia hospodárila podľa mestským zastupiteľstvo schváleného rozpočtu na rok 
2007 a počas roka schválených  rozpočtových opatrení. 
 
      Rozpočet na rok 2007, rozpočtové opatrenia a skutočnosť /v tis. Sk/: 
 
Rozpočet             schválený    upravený skutočnosť 
Príjmy 
- za ubytovanie 
-  za opatr.službu 
- za služby 
  Centra tiesň.volania 
- za prepravu 
- za stravovanie 
- účelové prostriedky 
  z ÚMPSR 
- z rozpočtu obce 
- z rozpočtu NSK 
- iné príjmy 
- príjmy z dobropisov 
- granty 

38 493 
541 
1 500 

 
300 
208 

                 7 670 
 

770 
25 000 
2 500 
  4 
  0 
  0 

38 851 
541 

2 300 
 

300 
208 

6 170 
 

250 
24 332 
4 596 

4 
150 
0 

37 537 
602 

2 462 
 

52 
35 

4 944 
 

289 
24 332 
4 596 

5 
155 
65 

Príjmy rozpočtu boli zložené z vlastných príjmov za služby, účelových  prostriedkov 
z Ústredia práce soc. vecí a rodiny a  na aktivačné práce, príjmy z rozpočtu obce ( v tom aj 
kapitálový transfer na nákup motorového vozidla vo výške 650 tis. Sk) a  príjem z rozpočtu 
Nitrianskeho samosprávneho kraja.  Príjmy za vlastné služby neboli naplnené v príjmoch za 
službu Centra tiesňového volania (malý počet klientov)  a prepravné služby (sociálne sadzby). 
Denná kapacita kuchyne je 500 obedov, priemerný počet  pripravovaných jedál  bol cca 350.  
Jedlá boli pripravované a poskytované  denne, v sobou a nedeľu  boli pripravované jedlá pre 
ZOS J. Kráľa – jedlá (raňajky, obed, olovrant, večera) pripravované pre cca  33 klientov. 
                                
Rozpočet v tis. Sk schválený upravený skutočnosť 
Výdavky                  38 493         39 914 34 555 
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Rozpočtované výdavky neboli prekročené ani v jednej položke. Úprava položiek 
navyšovaním bola z titulu potreby dovybavenia priestorov a zriadenia nových úsekov 
(interiérové vybavenie, výpočtová, telekomunikačná technika, všeobecný materiál, pracovné 
odevy a obuv.  
                            
Výsledok hospodárenia za rok 2007 podľa Výkazu ziskov a strát  /v tis. Sk/: 
 
 Hlavná 

činnosť 
Podnikateľská 

činnosti 
         Spolu 
 

Náklady 36 515 45 36 560 
Výnosy 37 177 59  37 236 
Hospodársky výsledok  - zisk 662 14 676 
 
Prevádzková a  ekonomická činnosť Jedálne s kuchyňou SENIOR  
 
        Činnosť Jedálne s kuchyňou SENIOR a rozdeľovňa stravy na Baničovej č. 12 začala 
dňom 20.12.2006. Kuchyňa zabezpečuje prípravu a výdaj jedál  pre : 
-  klientov, ktorí sa stravujú v jedálni na Baničovej ul.č. 12 (klienti, zamestnanci) 
- klientov, ktorým je strava dovážaná (DOS-y, ZOS, kluby dôchodcov a do domácností), 
- cudzích klientov v rámci podnikateľskej činnosti.  
       Organizácia je oprávnená dňom 22.5.2007 vykonávať aj podnikateľskú činnosti a to 
v predmete  pohostinská činnosť  a prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než 
základných služieb spojených s prenájmom. 
 
      Náklady a výnosy – podnikateľská činnosť v roku 2007  
                                                                                                                                             v  Sk 

 Náklady Výnosy Zisk 
 44.649,00 58.912,55 14 263,55 

spotreba surovín 25.021,00   
propagácia a inzercia  5.236,–   
Režijné mzdy  13.875,–   
Bankové poplatky      517,–   
Za odber stravy  58.900,–  
Bankové úroky           12,55  
 
Prehľad príjmov a výdavkov týkajúcich sa finančného hospodárenia kuchyne s jedálňou 
SENIOR za rok 2007  

        v tis. Sk 
                       Rozpočet Položka 

schválený upravený 
Skutočnosť 

 
Príjmy 
223 003 
za stravovanie 

7.670 6 170 4 944 
 
 

Výdavky 
633 011 potraviny 

 
6 840 

 
4 650 

 
2 684 
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V príjmoch za stravovanie sú zahrnuté príjmy od klientov a príjmy  za stravovanie 
zamestnancov. 
Jedáleň s kuchyňou  a rozdeľovňa strany pripravila  a vydala v roku 2007 jedlá v počtoch ako 
je uvedené v nasledujúceho tabuľke: 
 
Sumár vydaných jedál za rok 2007 podľa členenia na klientov SZSS a podnikateľskú 
činnosť :  
 

                     SZSS         Podnikateľská činnosť Druh jedla 
klienti vlastní zamestnanci  klienti cudzí      vojaci 

Spolu 
obed 
večera 
raňajky 
olovrant 

 
73 758 
11 215 
2 929 
2 929 

 
8 784 

 
543 
200 

 
      190 

 
Organizácia  pracovného času kuchyne:  
pondelok – piatok                       6,00  - 14,00 h. 
sobota – nedeľa                          7,00 –  11,00 h. 
 
Spôsob zabezpečovania potravín pre prevádzku kuchyne: 
V roku 2007 bola dodávka potravín pre prevádzku kuchyne zabezpečovaná týmito 
dodávateľmi: 

1. Šesták B+L Galanta – trvanlivé potraviny (výber dodávateľa na základe vykonaného 
prieskumu trhu) 

2. Miloš Krajčík, Veľké Ripňany mäsové výrobky (výber dodávateľa na základe 
vykonaného prieskumu trhu) 

3. Pohostinstvo Nitrianske Hrnčiarovce – buchty na pare, knedle (výber dodávateľa na 
základe vykonaného prieskumu trhu) 

4. Folk Slovakia s.r.o. Vodná 19, Nitra – zelenina a ovocie (výber dodávateľa na základe 
vykonaného prieskumu trhu) 

5. HSH Veľké Zálužie – hydina (dodávky realizované na základe objednávok) 
6. Ing.Karol Černák – Sniežik, Murániho 2 Nitra – mrazené výrobky (výber dodávateľa 

na základe vykonaného prieskumu trhu) 
7. NIPEK Nitra – pekárenské výrobky ((výber  dodávateľa na  základe  vykonaného 

prieskumu trhu) 
8. Levická mliekáreň Levice – mliekárenské výrobky(výber dodávateľa na základe 

vykonaného prieskumu trhu) 
9. Radoma, s.r.o. Sokolovce,  mrazené potraviny (dodávky realizované na základe 

objednávok) 
10. Bohuš  Šesták, Priemyselná 830,  Galanta –trvanlivé potraviny (výber dodávateľa na 

základe vykonaného prieskumu trhu) 
 
Drobné nákupy potravín (celková finančná čiastka drobných nákupov 4.366,– Sk) boli 
zabezpečované v maloobchodnej sieti. 
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Verejné obstarávanie 
V príprave verejného obstarania bolo stanovené, že predpokladané dodávky jednotlivých 
komodít od jedného dodávateľa nepresiahnu hodnotu 1 mil. Sk a bola stanovená metóda 
obstarania ako obstaranie zákazky s nízkou hodnotou. Vykonaný bol prieskum trhu  u dvoch 
dodávateľov s určením jednotlivých komodít. Prieskum trhu bol vykonaný dňa 4.12.2006. 
O vykonanom prieskume boli vyhotovené záznamy, v ktorých bolo uvedené na základe čoho 
(cenníky) a akým spôsobom bol vykonaný prieskum trhu. 
Zistené nedostatky: 
- v dokumentácii o výbere obstarávateľa na dochucovadlá, bujóny, závarky do polievok, 
koreniny ( Bohuš Šesták, Galanta a FOOD service, Trnava) nebol súčasťou dokumentácie 
cenník týchto komodít od dodávateľa Bohuš Šesták, Galanta,. 
- výber dodávateľa na mäso a mäsové výrobky, cenník vybraného dodávateľa (M. Krajčík, V.   
   Ripňany) nie je súčasťou dokumentácie,  
- múka, ryža, cukor, olej cestoviny, ocot zaváraniny –cenová ponuka vybratého dodávateľa    
  (Šesták + B+L,  Galanta) nie je súčasťou dokumentácie. 
      Kontrolou bola zistená neúplnosť príloh – cenníkov, na základe ktorých bol 
vykonaný prieskum trhu. Posúdenie výhodnosti vybratého dodávateľa sa z tohto dôvodu 
vykonať nedalo. 
      Podľa ustanovenia § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní verejný 
obstarávateľ eviduje všetky doklady a archivuje ich päť rokov po uzavretí zmluvy. 
     Na základe vykonaného prieskumu trhu o výbere dodávateľov rozhodla komisia 
a s vybratými dodávateľmi boli uzatvorené zmluvy: 
 
1. Dodávka mäsa a mäsových výrobkov 
    Kúpna zmluva č. 07/2007 zo dňa 1.1.2007, predávajúci Miloš  Krajčík,    Mäso  -  údeniny,  
    Piešťany, prevádzka Veľké Ripňany,  zmluva  uzatvorená  na    dobu  neurčitú.    Prílohou       
    zmluvy je cenník tovaru.  Cena bola stanovená ako maximálna a je možné ju meniť len na  
    základe zdôvodnenia doručeného aspoň dva týždne pred úpravou cien.  Dodávka tovaru  
    bude realizovaný na základe objednávok.    V zmluve  nie  je  uvedené  množstvo    tovaru,      
    ktoré  bude odobraté. Od uzavretia zmluvy boli ceny dodaného tovaru menené predložením       
    nových cenníkov. 
    Objem nakúpeného tovaru za rok 2007 vo finančnom vyjadrení  podľa účtovnej evidencie  
    739.781,90 Sk. 
2. Dodávka kysnutých výrobkov – knedle, parené buchty 
    Hospodárska zmluva zo dňa 27.12.2006- uzatvorená na dobu neurčitú. Dodávateľ Jolana   
    Kráľovičová, Pohostinstvo Hrnčiarovce, Jelenecká 86, Nitrianske Hrnčiarovce.  Prílohou  
    zmluvy je cenník výrobkov. Dodávka tovaru bude zabezpečovaná na základe objednávok.       
    Cena dodávok sa v kontrolovanom období menila na základe preložených cenníkov. 
    Objem nakúpeného tovaru za rok 2007 vo finančnom vyjadrení  podľa účtovnej evidencie  
    78.325,80 Sk. 
3. Dodávka ovocia a zeleniny 
    Kúpna zmluva na dodanie tovaru zo dňa 11.05.2007 na dodávku ovocia a zeleniny.     
    Predávajúci FOLK Slovakia,  Vodná č. 19, 949 01   Nitra, zmluva  je  uzatvorená  na  dobu    
     určitú., pričom doba na ktorú je zmluva uzatvorená  nie je v zmluve uvedená. Kúpna  cena    
     je  stanovená    ako   cena  v    čase podpisu   tejto  zmluvy.   Množstvo   tovaru, periodicita       
     dodávok  nie je v zmluve  uvedená.  
     Od dátumu uzatvorenia zmluvy  sa  nákupná  cena  niekoľkokrát zvyšovala  na  základe  
     predložených cenníkov. 



- 8 - 
 
    Objem nakúpeného tovaru za rok 2007 vo finančnom vyjadrení podľa účtovnej evidencie   
    272.344,50 Sk 
4. Dodávka chladených, mrazených a iných výrobkov.  
   Obchodná zmluva zo dňa 7.12.2006. Dodávateľ Sniežik  –   Ing. Karol Černák,    Murániho  
    2, Nitra. V zmluve nie je uvedené na akú dobu je uzatvorená,   nie   sú    uvedené možnosti  
    vypovedania zmluvy. Cena dodaného tovaru  podľa   cenníka platného  v     deň dodávky.  
    Druh a množstvo dodávaného tovaru nie je  v   zmluve   uvedené,    dodávky     tovaru  sa  
    uskutočnia na základe záväznej objednávky   odberateľom  buď písomne, alebo telefonicky  
    24 hodín vopred.  
   Objem nakúpeného tovaru za rok 2007 vo finančnom vyjadrení  podľa účtovnej evidencie   
   449.050,50 Sk 
5. Opakované dodávky drogistického, potravinárskeho,  prípadne iného tovaru 
    Kúpno- predajná zmluva – Šesták B+L, s.r.o. Galanta zo  dňa  17.1.2007 uzatvorená  na  
    dobu neurčitú. Dodávky na základe   objednávky   kupujúceho, cena   tovaru   sa  stanovuje   
    podľa cenníka predávajúceho platného v čase potvrdenia objednávky.      
    Objem nakúpeného tovaru za rok 2007 vo finančnom vyjadrení  podľa účtovnej evidencie   
    221.568,40 Sk 
6. Dodávka potravinárskeho, drogistického, prípadne iného tovaru     
    Kúpno-predajná      zmluva  zo   dňa   1.12.2006,  dodávateľ   Bohuš  Šesták,  Veľkosklad,  
    Priemyselná 8,  Galanta. Predmetom zmluvy ja dodávka   drogistického,   potravinárskeho,  
    prípadne   iného    tovaru  z  obchodnej  ponuky  na  základe  objednávky,  podľa    cenníka  
    predávajúceho   platného   v   čase   potvrdenia   dodávky.   Zmluva  je uzatvorená na dobu  
   neurčitú. 
   Objem nakúpeného tovaru za rok 2007 vo finančnom vyjadrení podľa účtovnej evidencie                            
   511.132,80 Sk 
7. Dodávka  pekárenských výrobkov 

Zmluva o dodávateľsko – odberateľských vzťahoch č. 67/2007 zo dňa 2.1.2007, dodávateľ   
NIPEK a.s. Nitra. Predmetom zmluvy je dodávka   pekárenských  a cukrárskych  výrobkov  
v cenách podľa platného cenníka, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.  Dodávka 
tovaru sa realizuje na základe objednávok, množstvo, periodicita dodávok nie je v zmluve 
uvedená.  Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú.  

   Nákupná cena dodávaného tovaru sa počas platnosti zmluvy menila (zvyšovala). 
   Objem nakúpeného tovaru za rok 2007 vo finančnom vyjadrení podľa účtovnej evidencie   
  180.027,50 Sk 
8. Dodávka mliekarenských výrobkov 
   Kúpna zmluva zo dňa 13.12.2006,   dodávateľ   Levické  mliekarne  a.s.  Levice.  Dodávka  
   tovaru na základe písomnej objednávky na týždenné zásobovanie z rozvozu predávajúceho,  
   pričom záväzná cena je uvedená na dodacom liste.  Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú.  
   Objem nakúpeného tovaru za rok 2007 vo finančnom vyjadrení podľa   účtovnej  evidencie   
   180.027,50 Sk 
Ďalší dodávatelia bez zmluvného vzťahu: 
HSH Veľké Zálužie                  objem tovaru vo finančnom vyjadrení       29.893,20 Sk  
RADOMA s.r.o. Sokolovce     objem tovaru vo finančnom vyjadrení          6.763,30 Sk                                    
 
Evidencia objednávok 
 
Pri  kontrole spôsobu objednávania potravín bolo zistené, že  kuchyňou sú pre jednotlivé 
dodávky spracovávané objednávky, ktoré tvoria prílohu   faktúry  a  kópie  sú  archivované  v   
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evidencii kuchyne. Vo väčšine objednávok  nie sú uvedené konkrétne druhy a množstvá 
objednávaného   tovaru,    druh   a množstvo   je   objednávané   podľa   dohovoru, čo  je takto  
v objednávkach aj zaznamenané.  Pri objednávkach nie je vyznačované vykonanie 
predbežnej finančnej kontroly. 
      Náhodilým výberom bola vykonaná kontrola žiadaniek na potraviny a výdajok 
potravín v konkrétne dni. Kontrolou bolo zistené, že žiadanky na potraviny boli 
vyhotovené neprehľadne   a   nepreukazne, údaje uvedené   na   dokladoch   sú   
prepisované,   nečitateľné, upravované. Párovaním údajov    na   žiadanke a   výdajke   
bol    zistený   nesúlad   v  číslach skladových kariet, názvoch tovarov,  ako aj 
v množstvovom vyjadrení (rozdielne gramáže balení). Pri dopisovaných názvoch 
žiadaných potravín nie sú zmenené čísla skladových kariet a merné jednotky, resp. tieto 
údaje sú nepreukazné (nečitateľné).  
      Uvedené kontrolné zistenie je porušením zák.č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, § 8, odst. 
(1) Účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukazne, 
zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov. 
 K uvedenému podala ústne vyjadrenie vedúca kuchyne. Žiadanky na potraviny boli 
vyhotovované referentkou pre skladové účtovníctvo ako pomocná evidencia.  Na žiadankách 
sú uvádzané normované množstvá potravín. Tieto množstvá sú upravované na základe 
skutočného počtu stravníkov, ktorí sa ešte pred prípravou jedla môžu svoju objednávku na 
jedlo zrušiť, alebo sa môžu na stravu prihlásiť. Množstvo konkrétneho druhu suroviny na 
prípravu jedla môže byť upravené aj vzhľadom ku gramáži balenia. 
     Porovnaním žiadaného a vydaného množstva jednotlivých druhov surovín po zohľadnení 
všetkých úprav neboli v náhodne vybraných dokladoch zistené rozdiely. Žiadanky na 
potraviny vyhotovovala referentka pre skladové účtovníctvo, na žiadankách chýba jej podpis 
ako vyhotovujúceho. Žiadanky boli schvaľované vedúcou kuchyne. Vykonanie predbežnej 
finančnej kontroly nebola na žiadankách vyznačené. 
     Na nedostatky v plnení povinností vyplývajúcich z pracovného zaradenia bola referentka 
pre skladové účtovníctvo viackrát ústne upozornená. Ku kontrole boli predložené dve 
písomné upozornenia a to z 2.8.2007 a 7.8.20074, ktorými bola ref. pre skladové účtovníctvo  
upozornená na povinnosť zabezpečiť prenosnú elektronickú registračnú pokladnicu.   
     Pre zabezpečovanie drobných nákupov potravín a iných potrieb pre jedáleň a kuchyňu 
/napr. drogéria, náradie,  kancelársky materiál) bol poskytovaný preddavok v hotovosti  vo 
výške 3.000,- (resp.  4.000,- Sk) mesačne.  
      Preddavok bol vyúčtovávaný mesačne, doklady sú súčasťou účtovnej dokumentácie 
pokladne. Predbežná finančná kontrola bola vykonávaná a zaznamenaná bola na 
pokladničných dokladoch. Pri kontrole vyúčtovania preddavku neboli zistené nedostatky. 
      Ku kontrole boli predložené doklady o vykonaní kontroly v pokladni Jedálne s kuchyňou, 
ktorá bola zameraná na predaj stravných lístkov  klientom za mesiac január a február 2007 
(12.4.2007). Pri kontrole boli zistené nedostatky v tom, že klienti nemali vydané rozhodnutie 
o výške príspevku na stravu a boli im predané lístky v inej hodnote ako bolo určené. Kontrolu 
vykonala vedúca kuchyne.  
      Inventarizácia skladových zásob bola vykonaná pri odovzdaní agendy (14.12.2007) pri 
odchode ref. pre skladové účtovníctvo  (rozviazanie pracovného pomeru). Pri kontrole 
odovzdania agendy bolo zistené, že skladová evidencia nebola preukazne spracovaná, 
podklady k spotrebe potravín, odobratej strave, evidencii stravníkov neboli odovzdané. 
Inventarizácia skladových zásob bola vykonaná aj ku dňu 31.12.2007, vykonané bolo 
náhradné zúčtovanie spotreby surovín.  
Účtovné rozdiely budú vysporiadané ku dňu 31.1.2008. 
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Kontrolovaným subjektom boli predložené dva záznamy z kontroly dodržiavania čistoty 
a hygieny v kuchyni s jedálňou a to zo dňa  3.9.2007 a 21.12.2007. Pri kontrolách neboli 
zistené nedostatky. 
       Správa o výsledku kontroly bola vypracovaná dňa 31.1.2008. 
       S obsahom správy bola oboznámená a správu v počte 1 výtlačok prevzala dňa  1.2.2008 
PhDr. Anna Kasanová PhD. riaditeľka organizácie.  
     Kontrolovaný subjekt ku kontrolným zisteniam  doručil  svoje  stanoviská  dňa  12.2.2008, 
kedy bola správa prerokovaná. 
     V predloženom vyjadrení bolo uvedené, ktoré nedostatky  zistené  kontrolou boli  ku  dňu 
prerokovávania správy odstránené. Vykonanie zosúladenia názvov pracovných pozícií 
s organizačným poriadkom, preukazné oboznámenie zamestnancov úseku prevádzkovo-
ekonomických činností s platnými internými smernicami bolo do správy zaznamenané.  
      Na základe predložených stanovísk nebolo potrebné meniť kontrolné zistenia. Nedostatky 
v procese verejného obstarávania boli zdôvodňované nedostatkom informácií pre túto 
činnosť, ktorá sa rozbiehala ako nová činnosť. Výber dodávateľov bol podmienený tým, že 
tovar bude dodávaný bez účtovania dopravného. 
     Riaditeľka organizácia prijala na odstránenie nedostatkov  zistených kontrolou  6 opatrení 
s termínom odstránenia nedostatkov do 19.2.2008 a s určením osoby zodpovednej za splnenie 
opatrení:.  

1. Predložiť aktuálne interné smernice Smernica o účtovaní a obehu účtovných dokladov, 
Smernica o finančnej kontrole, Pracovný poriadok. 
Termín: do 19.2.2008                             Zodpov.: Libuša Majtanová 

                      námestník pre PEČ 
2. Preukazným spôsobom oboznámiť vedúcich pracovníkov SZSS s obsahom aktuálnych  
      interných smerníc organizácie. 

            Termín: do 19.2.2008                             Zodpov.: Libuša Majtanová 
                      námestník pre PEČ 

3. Doplniť dokumentáciu o verejnom obstarávaní – chýbajúce cenníky na základe 
ktorých bol vykonaný prieskum trhu a zabezpečiť naplnenie ustanovenia § 102 zákona 
č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. 
Termín: do 19.2.2008                             Zodpov.: Libuša Majtanová 

                      námestník pre PEČ 
4. Zabezpečiť dôsledné dodržiavanie ustanovenia § 8, ods. (1) zák.č. 431/2002 Z.z. 

o účtovníctve zodpovednými pracovníkmi – vedúca Jedálne s kuchyňou a referentka 
pre skladové účtovníctvo. 
Termín: do 19.2.2008                             Zodpov.: Libuša Majtanová 

                      námestník pre PEČ 
5. Zabezpečiť vykonávanie predbežnej finančnej kontroly žiadaniek zodpovednou 

pracovníčkou – vedúca kuchyne s jedálňou SENIOR. 
Termín: do 19.2.2008                             Zodpov.: Libuša Majtanová 

                      námestník pre PEČ 
6. Určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené následnou finančnou 

kontrolou a uplatniť voči nim opatrenia podľa osobitného predpisu. 
Termín: do 19.2.2008                             Zodpov.: PhDr. Anna Kasanová, PhD. 

                      riaditeľka organizácie 
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       Vzhľadom k termínu splnenia prijatých opatrení bola SZSS predložená aj správa 
o kontrole plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených  následnou 
finančnou kontrolou. V správe bolo konštatované, že všetky opatrenia boli splnené. Za 
nedostatky zistené kontrolou boli uplatnené postihy voči dvom zamestnankyniam. 
S referentkou pre skladového hospodárstvo kuchyne bol ku dňu 31.12.2007 ukončený 
pracovný pomer. Námestníčka pre prev. ekonom. činnosti  bola upozornená na 
dodržiavanie ustanovení jednotlivých zákonov týkajúcich sa verejného obstarávania 
a zákona o účtovníctve.  

           Kontrola splnenia prijatých opatrení zo strany ÚHK bude vykonaná ku dňu 
30.4.2008. 
           Správa o výsledku kontroly bola prerokovaná Mestskou radou v Nitre dňa 11.3.2008. 
Mestská rada v Nitre odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre vziať správu a opatrenia na 
vedomie a uložiť hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu plnenia opatrení k 30.4.2008. 
 
 
 
 
 
 
 



Mestské zastupiteľstvo v Nitre  -  útvar hlavného kontrolóra 
 
 
 
                                                                                                      V Nitre, 11.3.2008 
 

                                                                                                      Číslo materiálu: 779/08 
 
 
Mestskému zastupiteľstvu  
v Nitre 
 
k bodu:  Správa o výsledku kontroly poistenia majetku mesta 
              za roky 2005 – 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 
 
Spracoval: 
Ing. Karol Ormis                                              Správu  o výsledku kontroly poistenia majetku 
referent kontroly ÚHK                                     mesta za roky 2005 – 2007 
 
 
 
 
 
                                                                          berie správu na vedomie 
 
 
 
Napísal: 
Ing. Karol Ormis 
referent kontroly ÚHK 
 
Prizvať: 
Ing. Margarétu Némovú 
ved. oddel. správy majetku 
 
 
                                                                                ......................................................... 
                                                                                       podpis predkladateľa 
 
 



Správa 
z vykonanej kontroly poistenia majetku mesta za roky 2005 – 2007 

 
     Na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra na I. polrok 
2008  a poverenia hlavného kontrolóra č. 4/2008 vykonal Ing. Karol Ormis referent kontroly 
útvaru hlavného kontrolóra kontrolu s týmto zameraním: 
Predmet kontroly: kontrola poistenia majetku mesta – kontrola uzatvorených zmlúv a výber 
                                zmluvných partnerov 
Kontrolovaný subjekt: oddelenie správy majetku MsÚ v Nitre 
Kontrolované obdobie: 2005 – 2007 
     Podľa § 8 ods. (6) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  majetok obce  
a nakladanie s ním upravuje osobitný zákon  a to zákon SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. 
V tretej časti  zákona Hospodárenie s majetkom obce , § 7 ods. (2) ukladá orgánom obce 
majetok zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Písm. b) chrániť majetok pred poškodením, 
stratou alebo zneužitím, písm. c) používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, 
vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými 
orgánmi. Dôležitou formou plnenia týchto ustanovení zákonov je využívanie  rôznych 
spôsobov poistenia vo forme služieb poisťovní na poisťovacom trhu. 
     Predmetom poistenia je hnuteľný a nehnuteľný majetok vo výlučnom vlastníctve Mesta 
Nitra, ktorý v zmysle Metodického usmernenia MF SR k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. 
decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie patrí pod 
číselné označenie ekonomickej klasifikácie 637 015 služby – poistné. 
 
     Pre zastrešenie poisťovacích činností potrebných pre Mesto Nitra podpísal  vtedajší 
primátor mesta p. Ferdinand Vítek dňa 20.10.2003 Zmluvu o spolupráci č. 768/03/O.Práv. 
s poisťovacím maklérom Prvá Maklérska spoločnosť, s.r.o. Nitra. Poisťovací maklér 
vykonával svoju činnosť na základe povolenia Úradu pre finančný trh číslo GRUFT-
181/2003/PMPO.  
Podľa článku II. Zmluvy poisťovací maklér vykonával nasledovné služby: 
- analýzu existujúcich a v budúcnosti uzatvorených zmlúv 
- zisťovanie a hodnotenie poistného rizika 
- správu už existujúcich poistných zmlúv 
- spoluprácu pri spracovaní súťažných podmienok pre výber poskytovateľa poisťovacích 
služieb a spolupráca pri realizácii s tým súvisiacich verejných obstarávaní 
- aktualizácia a modifikácia poistných zmlúv 
- spolupráca pri likvidácii poistných udalostí 
- prerokovanie náhrady škody s poisťovňou 
- poskytovanie odborného poradenstva oblasti poisťovníctva 
 
Podľa článku IV. odstavca 3) Zmluvy poisťovací maklér je povinný každoročne vždy k 30.6. 
predkladať záujemcovi Správu o analýze aktuálneho stavu na poistnom trhu. Oddelenie 
správy majetku nepredložilo ku kontrole žiadnu takúto správu.  
Podľa článku VI. Uvedené služby bude poisťovací maklér poskytovať záujemcovi bezplatne.  
Podľa článku VII. ods. 1) Zmluva je účinná dňom podpisu a uzatvára sa na dobu neurčitú 
s výpovednou lehotou tri mesiace.  
 
     V kontrolovanom období rokov 2005 – 2007 Mesto Nitra využívalo poisťovacie služby, 
ktoré poskytovala UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava. Táto poisťovňa bola vybraná na základe 
vykonaného verejného obstarávania metódou verejnej súťaže, ktorú Mesto Nitra vyhlásilo 
podľa zákona č. 523/2003 Z.z.  zákona o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001  
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Z.z. o organizovaní činnosti vlády  a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších 
predpisov. Konanie verejnej súťaže bolo oznámené dňa 28.5.2004 vo Vestníku verejného 
obstarávania pod č. 05079-MSS. Podľa Zápisnice z rokovania komisie pre vyhodnotenie 
ponúk predložených vo verejnej súťaži pod názvom „Poistné zmluvy na poistenie majetku 
a zodpovednosti za škodu“ zo dňa 8.7.2004 boli predmetom súťaže ponuky 5 poisťovní (R+V 
poisťovňa, a.s., Kooperatíva poisťovňa, a.s., Generali poisťovňa, a.s., Komunálna poisťovňa, 
a.s. a Allianz, Slovenská poisťovňa,a.s.) V priebehu konania súťaže došlo k zlúčenie R+V 
poisťovne s poisťovňou UNIQA o čom bolo komisii predložené Čestné vyhlásenie, ktoré 
komisia akceptovala. Komisiu dňa 1.7.2004 menoval primátor mesta v zložení 3 zástupcovia 
mesta a 2 zástupcovia poisťovacie makléra. Komisia vyhodnotila ako najvýhodnejšiu ponuku 
od R+V poisťovne, a.s. Bratislava. Uchádzači boli o výsledku vyhodnotenia ponúk písomne 
informovaní a výsledok verejnej súťaže bol zverejnený vo Vestníku verejného obstarávania 
pod č. 05234-VVS v zmysle platného zákona.  
Na základe vyhodnotenia verejnej súťaže a jej výsledku bola s víťazom podpísaná Rámcová 
poistná zmluva č. 1400029310 pre poistenie majetku, poistenie všeobecnej zodpovednosti 
a poistenie strojov Mesta Nitry. Účinnosť tejto zmluvy začala  dňa 1.8.2004 a dojednaná bola 
na dobu neurčitú. Rámcová zmluva obsahuje dohodu o rozsahu poistenia, poistných sadzbách 
a spoluúčasti poistníka, spôsob zabezpečenia predmetu poistenia, splatnosť poistného ako aj 
spôsoby likvidácie poistných udalostí. 
 
Ku kontrole oddelenia správy majetku predložilo tieto poistné zmluvy: 
1) Rámcová poistná zmluva č. 1400059310, účinná od 1.8.2004. Prílohu tejto zmluvy tvorili: 
všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku, poistné podmienky poistenia pre prípad 
poškodenia alebo zničenia živelnou udalosťou alebo vodou z vodovodných potrubí, poistné 
podmienky pre prípad krádeže,  pre prípad poškodenia alebo zničenia skla, pre prípad 
vandalizmu, pre poistenie všeobecnej zodpovednosti a podmienky pre poistenie strojov 
a zariadení.  
2) Poistná zmluva č. 9107027870, účinnosť od 1.8.2004. Ročné poistné bolo vo výške 
864 700,- Sk, štvrťročná splátka vo výške 216 175,- Sk. Zmluvu môžme označiť za hlavnú, 
prílohu tvorí zoznam nehnuteľností Mesta Nitra 
3) Poistná zmluva č. 9107027870, dodatok č. 1, účinnosť od 13.9.2004. Ročné poistné vo 
výške 1 051 984,- Sk, štvrťročná splátka  262 996,- Sk. Príloha k tejto zmluve obsahuje 
zoznam nehnuteľností ZŠ a MŠ, CVČ, atď. 
4) Poistná zmluva č. 9107027870, dodatok č. 2, účinnosť od 1.1.2005. Ročné poistné vo 
výške 86 972,- Sk, štvrťročná splátka činí 21 743,- Sk. Príloha k tejto zmluve obsahuje súbor 
nehnuteľností určených pre šport a bytový dom C 110 a C 111. 
5) Poistná zmluva č. 9107027870, dodatok č. 3, účinnosť od 16.2.2005. Ročné poistné vo 
výške 179 780,- Sk, štvrťročná splátka činila 44 945,- Sk. Príloha obsahuje zoznam 
nehnuteľností rôzneho určenia napr.: AB Nitra Tehelná ulica, budova  Orbis, kiná Lipa, 
Palace, atď.. Súbory hnuteľného majetku v budove Orbis, Nisys, CVČ Na Hôrke. 
6) Poistná zmluva č. 9107027870, dodatok č. 4, účinnosť od 1.3.2005. Ročné poistné vo 
výške 46 000,- Sk, štvrťročná splátka 11 500,- Sk. Predmetom tohto poistenia je škoda na 
majetku, živote a zdraví tretej osoby. 
7) Poistná zmluva č. 9107027870, dodatok č. 5, účinnosť od 1.4.2005. Ročné poistenie          
10 884,- Sk, štvrťročná splátka vo výške 2 721,- Sk. Príloha k tejto PZ obsahuje zoznam 
nehnuteľností ako sú Domy smútku, požiarna zbrojnica, sklady. 
8) Poistná zmluva č. 9107027870, dodatok č. 6, účinnosť od 15.5.2005. Ročné poistenie za 
dodatok č. 6 predstavuje sumu 86 474,- Sk, štvrťročná splátka 21 619,- Sk. Príloha obsahuje  
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zoznam nehnuteľností obytný dom C 108 a C 109, poistenie skla na budove Synagógy 
a budove Zimného štadióna. 
Predložené poistné zmluvy resp. dodatky sú spracované v zmysle ustanovení Rámcovej 
zmluvy č. 1400059310, ktorá nadobudla účinnosť dňa 1.8.2004. 
Poisťovni  UNIQA, a.s.  za  kontrolované  obdobie  rokov 2005 – 2007 bolo zaplatené poistné 
(ekonomická klasifikácia  637 015 – poistné) vo výške : 
Rok 2005    2 375 001,- Sk 
Rok 2006    2 379 613,- Sk 
Rok 2007    2 386 979,- Sk 
 
     Mesto Nitra listom zo dňa 31.7.2006 zn.: 87312/06/O-Práv vypovedalo Zmluvu 
o spolupráci č. 0100903 s poisťovacím maklérom Prvá Maklérska Spoločnosť, s.r.o. Nitra. 
Stalo sa tak v súlade s súlade s článkom VII. ods. 1 – 3 predmetnej zmluvy. Predmetný list 
podpísal vtedajší primátor mesta . 
     Pre ďalšie zabezpečovanie poistenia hnuteľného a nehnuteľného majetku a činností s tým 
spojených Mesto Nitra uzatvorilo dňa 1.2.2007 Zmluvu o zabezpečení poistného servisu č.: 
221/2007/PaZP s poskytovateľom tejto služby firmou Respect Slovakia, s.r.o. so sídlom 
v Piešťanoch, ktorú podpísal primátor mesta. Poskytovateľ vykonáva svoju činnosť na 
základe rozhodnutia Národnej banky Slovensko číslo: UDK – 137/2006/PAGP. S účinnosťou 
od 1.9.2005 sa podľa zákona č. 340/2005 Z.z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní 
zaistenia a o zmene a doplnení zákonov sa zriadil register  sprostredkovateľov poistenia, ktorý 
vedie Národná banka Slovenska. Predtým registráciu zabezpečoval Úrad pre finančný trh. 
     Podľa článku I. zmluvy sa zaviazal zabezpečovať v prospech objednávateľa nasledovné      
služby: 
- revízia a preskúmanie poistných zmlúv 
- vypracovanie analýzy poistiteľných rizík 
- vypracovanie projektu zamestnaneckých výhod a kapitálového životného poistenia 
- spracovanie návrhu poistných zmlúv  
- aktualizácia a modifikácia poistných zmlúv podľa skutočného stavu majetku a želania 
poisteného po celú dobu platnosti poistnej zmluvy 
- zabezpečenie uzatvorenia poistných zmlúv s vybranou poisťovňou 
- správa poistných zmlúv, uzatvorených pred dobou účinnosti tejto zmluvy 
- konzultačné a poradenské služby v oblasti poistenia po dobu platnosti poistnej zmluvy 
- príprava a zabezpečenie verejných súťaží v oblasti poistenia 
- asistencia pri likvidácii poistných udalostí 
- prejednanie náhrady škody s poisťovňou 
- ďalšie služby v oblasti poistenia po vzájomnej dohode.  
     Podľa článku II. bude Poskytovateľ za všetky služby definované v č. I.  odmeňovaný zo 
strany poisťovne v rozsahu dohôd, ktoré má Poskytovateľ uzatvorené s jednotlivými 
poisťovňami. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú, t.j. jeden rok od podpísania zmluvnými 
stranami.  
 
Dňa 27.7.2007 podpísal primátor Mesta s rovnakým poskytovateľom Zmluvu o poskytovaní 
odbornej pomoci pri verejnom obstarávaní č.: 828/07/ÚPredn., podľa ktorej sa Poskytovateľ 
zaväzuje , že zabezpečí pre Klienta po dobu účinnosti Zmluvy výkon činností súvisiacich 
s verejným obstarávaním v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní na predmet 
zákazky – poistenie majetku, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, poistenie 
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a havarijného poistenia 
motorových vozidiel. 
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 Mesto Nitra listom zo dňa 6.9.2007 č.: PZ/07/OM vypovedalo Rámcovú poistnú zmluvu č. 
1400059310 s UNIQA  poisťovňa, a.s.. Podľa článku 9 bod 9.5 tejto zmluvy je výpovedná 
lehota  trojmesačná. Poistná zmluva zanikla dňa 1.1.2008. 
 
     Pre kontinuálne zabezpečenie poisťovacích činností od roku 2008 Mesto Nitra vyhlásilo 
verejnú súťaž na  predmet zákazky „ Rámcová dohoda o poistení majetku, zodpovednosti za 
škodu, havarijné poistenie motorových vozidiel a povinné zmluvné poistenie zodpovednosti 
za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla“. Oznámenie bolo zverejnené vo 
Vestníku verejného obstarávania č. 181/2007 pod číslom 04232-MMS dňa 20.9.2007. 
Na vyhodnotenie ponúk verejnej súťaže menoval primátor mesta  komisiu v zložení: JUDr. 
Buranská, Ing. Horská, Ing. Keselyová, Ing. Baláž, Mgr. Kršiak, p. Glézl a p. Beták ako 
zástupca poisťovacieho makléra  obaja bez práva vyhodnocovať. Podľa Zápisnice 
z vyhodnotenia ponúk zo dňa 7.11.2007 boli do verejnej súťaže v stanovenej lehote 
predložené 3 ponuky ( Allianz – Slovenská poisťovňa a.s. Bratislava, Komunálna poisťovňa 
a.s. Bratislava a Kooperatíva poisťovňa a .s. Bratislava ). Úspešným uchádzačom sa stal 
uchádzač Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava, ktorý ponúkol najnižšiu cenu za ponúkané 
služby. Oznámenie o výsledku verejnej súťaže bolo zaslané všetkým účastníkom a bolo 
v zmysle platného zákona zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 248/2007 pod 
číslom 06130-VVS dňa 28.12.2007. 
Na základe výsledku verejnej súťaže Mesto Nitra uzatvorilo a podpísalo s úspešným 
uchádzačom Rámcovú dohodu o poistení.... č.: 1491/07/Ú.Pred dňa 3.12.2007. Rámcová 
dohoda sa dojedala na dobu určitú od 1.1.2008 do 31.12.2010. V súčasnosti poskytovateľ 
poistného servisu v spolupráci s oddelením správy majetku mesta spracovávajú v zmysle 
ustanovení rámcovej zmluvy konkretizáciu hnuteľného a nehnuteľného majetku 
podliehajúcich poisteniu. 
     K výberu  poisťovacieho  makléra v  roku  2004  Prvá  maklérska spoločnosť , s.r.o. a 
výberu poskytovateľa poistného servisu v roku 2007 firmu Respect Slovakia, s.r.o. útvar 
hlavného kontrolóra požiadal o výklad Úrad pre verejné obstarávania – odbor legislatívy 
a metodiky v Bratislave k otázke či výber týchto subjektov nemal byť predmetom verejného 
obstarávania. Podľa metodického usmernenia zo dňa 20.2.2008 nie je potrebné subjekty, ktoré 
poskytujú takéto služby vyberať podľa zákona o verejnom obstarávaní nakoľko sa nejedná 
o zákazku v zmysle § 3 ods. 1 tohto zákona cit.: „1) Zákazka na účely tohto zákona je zmluva 
s peňažným plnením ........“ 
     Z dôvodu, že vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky, v zmysle § 21 zákona č. 
502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite bol z vykonanej kontroly vypracovaný 
záznam o výsledku kontroly. 
     Záznam z vykonanej kontroly bol dňa 21.2.2008 doručený a prerokovaný s  ved. oddelenia 
správy majetku Ing. Margarétou Némovou a Ing. Martou Pospišovou, ktorá bola vedúcou 
oddelenia správy majetku v období, za ktoré bola vykonaná predmetná kontrola.  
 
Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí dňa 11.3.2008 prerokovala predloženú správu 
a odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre vziať správu na vedomie. 
 
V Nitre,11.3.2008 
 



Mestské zastupiteľstvo v Nitre  -  útvar hlavného kontrolóra 
 
 
 
                                                                                                      V Nitre,11.3.2008 
 

                                                                                                      Číslo materiálu: 780/08 
 
 
Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre 
 
k bodu:  Správa o výsledku kontroly vybavovania stavebných 
              povolení so zameraním na včasnosť vybavovania za rok 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 
 
Spracoval: 
Ing. Karol Ormis                                             Správu  o výsledku kontroly vybavovania 
referent kontroly ÚHK                                    stavebných povolení so zameraním na  
                                                                         včasnosť vybavovania za rok 2007 
 
                                                                         berie správu na vedomie 
 
 
 
 
 
 
 
 
Napísal: 
Ing. Karol Ormis 
referent kontroly ÚHK 
 
Prizvať: 
Ing. Máriu Jančovičovú 
ved. oddel. stavebného poriadku 
                                                                         
                                                                                ......................................................... 
                                                                                       podpis predkladateľa 
 



S p r á v a 
o výsledku kontroly vybavovania stavebných povolení so zameraním na včasnosť 

vybavovania  
 
 
     Na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2008 a poverenia č. 7/2008 
hlavného kontrolóra vykonal Ing. Karol Ormis referent kontroly útvaru hlavného kontrolóra 
kontrolu vybavovania stavebných povolení so zameraním na včasnosť vybavovania na 
Oddelení stavebného úradu Mestského úradu v Nitre za rok 2007. 
 
     Od 1.1.2003 v zmysle zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností orgánov 
štátnej správy na obce a vyššie územné celky sú všeobecnými stavebnými úradmi obce. 
Mesto Nitra ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
zastúpené primátorom mesta Nitra, ako príslušným správnym orgánom podľa  § 13 ods. 5 
zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení vydáva okrem iného  stavebné povolenia. 
Základnou normou pre výkon štátnej správy na stavebnom úrade je stavebný zákon č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Podrobnejšie úpravy 
o všeobecných požiadavkách, o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej 
dokumentácii a o podobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku pojednávajú 
všeobecné záväzné právne predpisy – predovšetkým vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z.z. a jej 
novely, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.  
 
     Vzťah stavebného zákona k správnemu poriadku rieši § 140 tohto zákona  takto cit.: „ Ak 
nie je výslovne ustanovené inak, vzťahujú sa na konanie podľa tohto zákona všeobecné 
predpisy o správnom konaní t.j. zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok). Predmet vykonávanej kontroly t.j. doba vybavovania stavebných povolení 
upravuje § 49 uvedeného zákona takto: „ ods. (2) V ostatných prípadoch, ak osobitný zákon 
neustanovuje inak, je správny orgán povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; 
vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní. Za zvlášť zložité je potrebné 
s ohľadom na § 60 až 65 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) považovať aj stavebné 
konanie. Hovorí o tom komentár k § 49 Lehoty pre rozhodnutie zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní.  
     Pre vnímanie kvality  práce oddelenia  stavebného poriadku ako správneho orgánu 
sú pre verejnosť dôležité práve tieto lehoty. Jednak ide o lehoty, ktoré priamo stanovuje 
stavebný zákon, napr. lehoty na vyjadrenia účastníkov stavebného konania, na zverejnenie 
oznamov, alebo lehoty, ktoré môže určiť stavebný úrad ( napríklad na doplnenie neúplných 
žiadostí).  
 
Prekontrolované  boli  všetky  „Žiadosti  o  vydanie  stavebného  povolenia“,  ktoré  došli od 
fyzických a právnických osôb bývajúcich a podnikajúcich na území mesta Nitra na oddelenie  
 
stavebného úradu v roku 2007 a ktoré boli aj v roku 2007 právoplatne ukončené, bolo vydané 
právoplatné rozhodnutie. 
  
     Pri kontrole boli použité výstupy, ktoré poskytuje používaný Informačný systém 
samosprávy  (ISS) špeciálne podsystém „písomnosti“ časť, ktorú spravuje oddelenie 
stavebného poriadku MsÚ v Nitre. Pri analýze získaných výstupov s vybranými spismi 
u ktorých boli zistené dlhšie lehoty vyhotovenia stavebného povolenia bolo zistené, že 
výstupy nie celkom objektívne vyjadrujú tieto lehoty. Stáva sa to najmä z dôvodu, že sa  
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v niektorých prípadoch neskôr nahrajú údaje z listinných dokumentov, PC do výstupu 
spracuje napr. dátum kedy bolo do spisu založené oznámenie stavebníka o začatí stavby.  
Preto boli postupne otvárané jednotlivé spisy z dôvodu aby boli lehoty vyhodnotené reálne 
a objektívne vystihovali včasnosť vybavovania stavebných povolení na oddelení stavebného 
poriadku.  
 
     Cieľom kontroly bolo dokumentovať dĺžku stavebného konania, ktorého výsledkom je 
rozhodnutie - vydanie stavebného povolenia. Prekontrolovaných bolo 299  rozhodnutí 
o vydaní stavebného povolenia za obdobie roku 2007. 
 

 
 
 

Rozhodnutie 

 
 
 

Počet 
rozhodnu

tí 

 
Počet 

spracovaných 
rozhodnutí 

do 
60 dní 

(%)    x) 

 
Priemerný počet 

dní na spracovanie 
rozhodnutia  /  

priem. počet dní bez 
dní prerušenia xx) 

 
Priemerný 

počet 
dní na 

doručenie 
rozhodnuti

a 

 
Priemerný počet 

dní celkom od 
doručenia žiadosti   / 

prie. počet dní bez 
dní prerušenia xx) 

 
1 2 3 4 5 6 

TS 1 a  -  
rod. domy 

 
196 

 
62,8 / 71,9 

 
62,1 /  54,3 

 
4,8 

 
66,9 / 59,1 

TS 1 c  -  
 pozemné 
stavby 

 
90 

 
52,2 / 65,5 

 
67,5 / 59,2 

 
12,0 

 
79,5 / 71,2 

TS 1 d – 
inžinierske 
siete 

 
13 

 
30,1 / 38,5 

 
75,2 / 59,7 

 
12,5 

 
87,7 / 72,2 

 
S p o l u 

 
299 

 
58,2 / 68,6 

 
64,3 / 56,0 

 
7,3 

 
71,6 / 63,3 

 
x) – v stĺpci 3 je za lomítkom uvedený podiel vydaných stavebných rozhodnutí do 60dní 
z celkom vydaných stavebných povolení v % po kompenzácii dokladovaných dňoch 
prerušenia. 
xx) – v stĺpci 4 sú za lomítkom uvedené dni, ktoré sú očistené o dni prerušenia, ktoré uplynuli 
z dôvodu výzvy na doplnenie žiadosti na vydanie stavebného povolenia a rozhodnutia 
o prerušení stavebného konania. Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam oddelenie stavebného 
poriadku v súlade s § 60 ods. 1 stavebného zákona vyzval stavebníka k doplnenie žiadosti 
predpísanými náležitosťami a dokladmi a stanovil lehotu na doplnenie žiadosti. Súčasne 
v súlade s § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
stavebné konanie prerušil rozhodnutím. Počas prerušenia konania lehoty na rozhodnutie 
podľa § 49 neplynú, spočívajú. V konaní sa pokračuje po doplnení žiadosti. 
 
Keď posudzujeme priemerne počty dní na spracovanie rozhodnutia  po ich očistení o dni 
oficiálneho prerušenia (stĺpec č. 4 údaj za lomítkom) hodnoty sa dostali do intervalu, ktorý 
predpokladá § 49 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní t.j. do 60 dní. 
 
V  roku  2006 vykonal  útvar  hlavného  kontrolóra podobnú  kontrolu  za  obdobie roku 2005 
a I. Q. 2006. Porovnanie vývoja niektorých dosiahnutých ukazovateľov : 
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Ukazovateľ 

Rok  2005 
a I.Q.2006 

Rok 
2007 

 
Ix 

1 2 3 4 
Priemerný počet dní na vybavenie rozhodnutia 
spolu  (k dátumu na rozhodnutí) 

68,4 64,3 94,0 

z toho:  -  rodinné domy 62,4 62,1 99,5 
          -   pozemné stavby  a inžinierske siete  75,5 68,5 90,7 
Priemerný počet dní potrebných na doručenie 
stavebníkovi  spolu 

13,0 7,3 56,1 

z toho:  -  rodinné domy 13,1 4,8 36,6 
           -  pozemné stavby a inžinierske siete  12,9 12,1 93,8 
 
      Na skutočnosť, že priemerný počet dní na doručenie rozhodnutia stavebníkovi pri 
pozemných stavbách a inžinierskych sieťach je vyšší ako pri rodinných domoch má  vplyv aj 
fakt, že keď pri rodinných domoch je priemerne 15-20 účastníkov stavebného konania 
a dotknutých orgánov štátnej správy (§ 59 stavebného zákona), tak pri pozemných stavbách a 
inžinierskych sieťach , ktoré sú v poslednej dobe často veľkého rozsahu  je priemerne  40 
a viac  účastníkov stavebného konania. 
Z uvedeného prehľadu možno konštatovať, že v roku 2007 došlo k skráteniu lehôt 
vybavovania stavebných povolení najmä vo fáze expedície rozhodnutí stavebníkom. Určitý 
priestor na ďalšie skrátenie však aj v tejto fáze je (písanie obálok. kopírovanie rozhodnutí , 
odovzdanie do podateľne). Vo fáze spracovania rozhodnutia napr. vybavenie oddelenia 
stavebného poriadku skenerom, ktorý by mohol podstatne urýchliť spracovanie vyjadrení 
dotknutých orgánov štátnej správy do konečného rozhodnutia.   
 
     Z dôvodu, že vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky, v zmysle § 21 zákona č. 
502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite bol z vykonanej kontroly vypracovaný 
záznam o výsledku kontroly. 
 
Správa o výsledku kontroly bola ukončená a napísaná dňa 26.2.2008  doručená prednostovi 
MSÚ v Nitre a vedúcej oddelenia stavebného poriadku MsÚ. Prerokovanie predmetnej správy 
sa uskutočnilo dňa 27.2.2008 v kancelárii hlavného kontrolóra.  
 
Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí dňa 11.3.2008 prerokovala predloženú správu 
a odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre vziať správu na vedomie. 
 
V Nitre,11.3.2008 



M e s t s k ý    ú r a d     v     N i t r e 
 
 
        V Nitre 12.03.2008 

        Číslo materiálu: 781/08 
 

Mestskému zastupiteľstvu  

v Nitre 
 
 
K bodu: Návrh na majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností v katastrálnom území Dolné  
              Krškany za účelom rozšírenia cintorína               
              
                          
Predkladá:                       Návrh na uznesenie: 
 
Ľubomír Martinka                              „na osobitnej strane“  
prednosta                  
Mestského úradu v Nitre            

    
     

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 majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností v katastrálnom území Dolné Krškany 
za účelom rozšírenia cintorína 
 
s c h v a ľ u j e  
 
- odkúpenie nehnuteľností parc. č.  339 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 301 m2,  
   parc. č. 340 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 76 m2, domu súp. č. 235 na parc. č.  
   340,  parc. č. 341 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 43 m2, domu súp. č. 235 na  
   parc. č. 341, parc. č. 342 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2, parc. č. 343 –  
   zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m2, parc. č. 345 – záhrady o výmere 623 m2,  
   parc. č. 348/2 –    záhrady o výmere 12 m2 od Jozefa Križana a Márie Križanovej, rod.  
   Bónovej, Liesková 11, Nitra za cenu 2,4 mil Sk  
 
- odkúpenie pozemkov parc. č. 338 – záhrada o výmere 1071 m2 a parc. č. 344 – záhrada  
   o výmere 173 m2 od  Petra Odrášku a Romany Odráškovej, rod. Nožinovej, Tribečská 1,  
   Nitra za cenu 995 200,--Sk (t. j. 800,--Sk/m2) 
 
- odkúpenie nehnuteľností parc. č. 335 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 363 m2,  
   domu súp. č. 236 na    parc. č. 335, novovytvorenej parcely č. 337/2 – záhrada o výmere  
   1054 m2 podľa geometrického plánu č. 6/2008 zo dňa 05.02.2008 od Petra Chudovana,  

Na Tŕnie 72, Lukáčovce za cenu 708 500,--Sk             
 
u k l a d á  
vedúcemu oddelenia majetku 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnych zmlúv podľa schvaľovacej časti uznesenia 
 
         T: 30.09.2008 
                    K: MR 
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Návrh na majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností v katastrálnom území Dolné 
Krškany za účelom rozšírenia cintorína  
 
V súlade s § 15 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 1/2006 o hospodárení 
s majetkom mesta Nitry predkladáme návrh na majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností 
v katastrálnom území Dolné Krškany za účelom rozšírenia cintorína. 
 
Výbor mestskej časti č. 1 Dolné Krškany, Horné Krškany plánuje riešiť nedostatok hrobových 
miest rozšírením jestvujúceho cintorína v Dolných Krškanoch na ul. Na Priehon pri 
železničnej trati. K tomuto účelu je potrebné realizovať výkup nasledovných nehnuteľností 
v katastrálnom území Dolné Krškany od súkromných vlastníkov: 
1. Jozefa Križana a Márie Križanovej, rod. Bónovej, Liesková 11, Nitra 
    ktorí budú po zápise  prechodu  vlastníckych práv  výlučnými  vlastníkmi  pozemkov  parc.   
    č. 339 – zastavané  plochy a nádvoria o výmere 301 m2, parc.  č.  340  –  zastavané   plochy 
    a nádvoria o výmere 76 m2, domu súp. č. 235  na  parc.  č.  340,  parc.  č.  341  –  zastavané  
    plochy a  nádvoria  o  výmere  43  m2,  domu súp. č. 235  na  parc.  č.  341,   parc.  č.  342 –   
    zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2, parc. č. 343  –  zastavané  plochy  a  nádvoria     
    o  výmere  16  m2,  parc.  č.  345  –  záhrady  o výmere  623  m2,  parc. č. 348/2 – záhrady o 
    výmere 12 m2    
2. Petra Odrášku a Romany Odráškovej, rod. Nožinovej, Tribečská 1, Nitra 
    parc. č. 338 – záhrada o výmere 1071 m2 a parc. č. 344 – záhrada o výmere 173 m2  
3. Petra Chudovana, Na Tŕnie 72, Lukáčovce 
    parc. č. 335 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 363 m2, domu súp. č. 236 na  parc.   
    č. 335, novovytvorenej parcely č. 337/2 – záhrada o výmere 1054 m2 (podľa geometrického  
    plánu č. 6/2008 zo dňa 05.02.2008). 
 
Podľa výsledkov rokovaní vlastníkov nehnuteľností so zástupcami Mesta Nitry a VMČ č. 1 
budú realizované výkupy nehnuteľností v celkovej sume 4 103 700,--Sk nasledovne: 
- Jozefovi Križanovi a Márii Križanovej - sumu 2,4 mil.Sk za nehnuteľnosti uvedené v bode 1 
- Petrovi   Odráškovi  a  Romane  Odráškovej  -  sumu   995 200,--Sk   (t.  j.  800,--Sk/m2)   za  
   nehnuteľnosti uvedené v bode 2 
- Petrovi Chudovanovi 708 500,--Sk  za nehnuteľnosti uvedené v bode 3. 
Výbor mestskej časti č. 1 Dolné Krškany, Horné Krškany 
vyjadril súhlas s realizáciou výkupu nehnuteľností podľa predloženého návrhu. 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre podnikateľskú činnosť a správu majetku 
na zasadnutí konanom dňa 11.02.2008 uznesením č. 69/2008 odporučila schváliť výkup 
nehnuteľností podľa predloženého návrhu. 
 
Vzhľadom k potrebe majetkovoprávne usporiadať pozemky pre uvedený účel sme na 
rokovanie mestskej rady predložili návrh na majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností 
v katastrálnom území Dolné Krškany a to schváliť 
- odkúpenie nehnuteľností parc. č.  339 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 301 m2, parc. 
   č. 340 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 76 m2, domu  súp.  č.  235  na  parc.  č.  340,  
   parc. č. 341 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 43 m2,  domu  súp.  č.  235  na  parc.  č.  
   341, parc. č. 342 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 20  m2,  parc.  č.  343 –  zastavané  
   plochy a nádvoria o výmere 16 m2, parc. č. 345 – záhrady o výmere 623 m2, parc. č. 348/2 –  
   záhrady  o výmere 12 m2 od Jozefa Križana a Márie Križanovej, rod. Bónovej, Liesková 11,  
   Nitra, za  cenu 2,4 mil Sk  
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- odkúpenie  pozemkov  parc.  č.  338  –  záhrada o výmere 1071 m2 a parc. č. 344 – záhrada o  
   výmere 173 m2 od  Petra Odrášku a Romany Odráškovej, rod. Nožinovej, Tribečská 1, Nitra 
   za cenu 995 200,--Sk (t. j. 800,--Sk/m2)  
 
- odkúpenie nehnuteľností parc. č. 335 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 363 m2, domu  
   súp. č. 236 na    parc. č. 335, novovytvorenej parcely č. 337/2 – záhrada o výmere 1054 m2  
   podľa geometrického plánu č. 6/2008 zo dňa 05.02.2008 od Petra Chudovana, Na Tŕnie 72,  
   Lukáčovce za cenu 708 500,--Sk.             
 
Mestská rada v Nitre na zasadnutí konanom dňa 11.03.2008 odporučila Mestskému 
zastupiteľstvu v Nitre schváliť  
- odkúpenie nehnuteľností parc. č.  339 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 301 m2, parc. 
   č. 340 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 76 m2, domu  súp.  č.  235  na  parc.  č.  340,  
   parc. č. 341 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 43 m2,  domu  súp.  č.  235  na  parc.  č.  
   341, parc. č. 342 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 20  m2,  parc.  č.  343 –  zastavané  
   plochy a nádvoria o výmere 16 m2, parc. č. 345 – záhrady o výmere 623 m2, parc. č. 348/2 –  
   záhrady  o výmere 12 m2 od Jozefa Križana a Márie Križanovej, rod. Bónovej, Liesková 11,  
   Nitra, za  cenu 2,4 mil Sk  
 
- odkúpenie  pozemkov  parc.  č.  338  –  záhrada o výmere 1071 m2 a parc. č. 344 – záhrada o  
   výmere 173 m2 od  Petra Odrášku a Romany Odráškovej, rod. Nožinovej, Tribečská 1, Nitra 
   za cenu 995 200,--Sk (t. j. 800,--Sk/m2)  
 
- odkúpenie nehnuteľností parc. č. 335 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 363 m2, domu  
   súp. č. 236 na    parc. č. 335, novovytvorenej parcely č. 337/2 – záhrada o výmere 1054 m2  
   podľa geometrického plánu č. 6/2008 zo dňa 05.02.2008 od Petra Chudovana, Na Tŕnie 72,  
   Lukáčovce za cenu 708 500,--Sk.             
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M e s t s k ý    ú r a d    v    N i t r e 
 
                                                
 
                                                                                                   V Nitre, dňa : 10.03.2008 
                                                                                                   Číslo materiálu : 782/08 
 
Mestskému zastupiteľstvu 
v  Nitre      
 
 
K bodu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
             ( bývalé garáže adaptované na predajne za Slovenskou sporiteľňou ) 
 
 
 
 
Predkladá :                                                                       Návrh na uznesenie :  
Ľubomír Martinka                                                           „ na osobitnej strane “ 
prednosta  
MsÚ 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 
( bývalé garáže adaptované na predajne za Slovenskou sporiteľňou ) 
 
 
s c h v a ľ u j e  
odpredaj  stavby a KN parciel zapísaných na LV č.3681 vo vlastníctve Mesta Nitry v kat. 
území Nitra a to nasledovne: 
- parc. č.1369 - zast. plochy a nádv. o výmere 18m2, parc.č.1370 - zast. plochy a nádv. 
o výmere 18m2, parc.č. 1371 - zast. plochy a nádv. o výmere 18m2 Ing. Ladislavovi 
Kyslerovi,  Mudrochova 30, Nitra, 
- parc. č. 1372 - zast. plocha a nádv. o výmere 18m2, parc.č.  1373-zast. plochy a nádv. 
o výmere 19m2, parc.č.1374 – zast. plochy a nádv. o výmere 19m2, parc.č.1375/1 zast. plochy 
a nádv. o výmere 19m2 Pavlovi Vančovi, Damborského 7, Nitra  
za cenu podľa znaleckého posudku 3213,-Sk/m2  
- časť stavby súp. č. 1687 na parc. č.1369, č.1370, č.1371  Ing. Ladislavovi Kyslerovi , 
Mudrochova 30, Nitra a  
- časť stavby súp. č. 1687 na parc. č.1372, č.1373, č.1374, č.1375/1 Pavlovi Vančovi, 
Damborského 7, Nitra,  
za cenu 1 700 000,-Sk  v zodpovedajúcich podieloch 
 
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: 31.07.2008   
                                                                                                                     K: MR                                               
 
u r č u j e  
stratu účinnosti uznesenia ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 30.09.2008 
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                 Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
               ( bývalé garáže adaptované na predajne za Slovenskou sporiteľňou ) 
 
 
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 obnovenej žiadosti Ing. Ladislava Kyslera a Pavla Vanča, nájomcov  
pozemkov parc.č.1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375/1 a stavby s.č. 1687 v kat. území 
Nitra.  
Jedná sa o bývalé garážové jednotky na Štefánikovej ul. č.12 vo vlastníctve Mesta Nitry, ku 
ktorých odpredaju sa správca Službyt Nitra ,s.r.o., ul. J. Kráľa 122, Nitra  dňa 20.6.2007 
vyjadril nasledovne : „ Službyt Nitra, s.r.o. spravuje nebytové priestory na Štefánikovej ulici 
č. 12, súp. č. 1687 na základe nájomnej zmluvy uzatvorenej s mestom Nitra. Jedná sa 
o komplex bývalých garážových  jednotiek, adaptovaných na predajne, ktoré sú využívané na 
obchod a služby nasledovnými podnájomníkmi :   
- Pavel Vančo CYKLOSERVIS 
- Jng. Ladislav Kysler - predajňa 
- Silvia Šelingerová ZANZIBAR – predajňa korenín. 
Uživatelia v minulosti viackrát žiadali o odpredaj priestorov do vlastníctva, ktoré riešilo 
Oddelenie správy majetku MsÚ Nitra. Službyt Nitra s.r.o. ako nájomca týchto priestorov 
neodporúčal odpredaj nehnuteľností  z dôvodu, že patria k súboru nehnuteľností, ktoré boli 
dané mestom Nitra ako vlastníkom do nájmu našej spoločnosti, sú určené na podnikanie 
a vybratý nájom umožňuje rozvoj a obnovu ďalších nehnuteľností vo vlastníctve mesta Nitry, 
ktoré spravuje spoločnosť Službyt Nitra, s.r.o.“. 
V priebehu riešenia žiadosti nastala zmena v užívaní objektu a to Ing. Ladislav Kysler je 
nájomcom parciel č.1369, č.1370, č.1371 a stavby s.č. 1687 na parc. č. 1369, č. 1370, č. 1371 
a Pavol Vančo je nájomcom parciel č.1372, č.1373, č.1374, č.1375/1 a stavby s. č. 1687 na 
parc. č. 1372, č.1373, č.1374, č.1375/1.      
Mestský úrad v Nitre 
Podľa  Územného plánu Centrálnej mestskej zóny mesta Nitry schváleného Mestským 
zastupiteľstvom  v Nitre, uznesením č. 190/2007-MZ zo dňa 21.6.2007 a Všeobecne      
záväzného nariadenia (VZN) mesta Nitry č.14/2007 zo  dňa 21.6..2007, ktorým sa  vyhlasuje 
záväzná časť Územného plánu mesta Nitry  sú predmetné nehnuteľnosti funkčne určené pre 
vybavenosť. Pozemky sú určené pre stavby s funkciou občianskej vybavenosti určenej pre 
sústredenie do centrálnych častí mesta. Existujúce stavby a pozemky pod stavbami sú 
situované v CMZ Nitra vo vnútrobloku Štefánikova, Kupecká.  
Prístup a napojenie na IS sú obmedzené na existujúci priechod Štefánikova – Kupecká, ktorý 
nie je vo vlastníctve Mesta Nitry. Spevnená plocha pred objektami je vlastníctvom 
Rímskokatolickej cirkvi Nitra.  
Výbor mestskej časti č.2 – Staré Mesto - súhlasí s odpredajom podľa žiadosti. 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre podnikateľskú činnosť a správu majetku na 
mimoriadnom zasadnutí konanom dňa 19.11.2007 prerokovala predloženú žiadosť a odporúča 
odpredaj pozemkov a stavby žiadateľom za cenu podľa znaleckého posudku. 
Všeobecná hodnota pozemkov a stavieb, uvedená v návrhu na uznesenie bola stanovená na 
základe vypracovaného znaleckého posudku č. 28/2008,  ktorý dalo oddelenie majetku 
vypracovať na základe odporúčania komisie.   

 

 

3. 



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 ( bývalé garáže adaptované na predajne za 
Slovenskou sporiteľňou ) 
s c h v á l i ť 
odpredaj  stavby a KN parciel zapísaných na LV č.3681 vo vlastníctve Mesta Nitry v kat. 
území Nitra a to nasledovne: 
- parc. č.1369 - zast. plochy a nádv. o výmere 18m2, parc.č.1370 - zast. plochy a nádv. 
o výmere 18m2, parc.č. 1371 - zast. plochy a nádv. o výmere 18m2 Ing. Ladislavovi 
Kyslerovi,  Mudrochova 30, Nitra, 
- parc. č. 1372 - zast. plocha a nádv. o výmere 18m2, parc.č.  1373-zast. plochy a nádv. 
o výmere 19m2, parc.č.1374 – zast. plochy a nádv. o výmere 19m2, parc.č.1375/1 zast. plochy 
a nádv. o výmere 19m2 Pavlovi Vančovi, Damborského 7, Nitra  
za cenu podľa znaleckého posudku 3213,-Sk/m2  
- časť stavby súp. č. 1687 na parc. č.1369, č.1370, č.1371  Ing. Ladislavovi Kyslerovi , 
Mudrochova 30, Nitra a  
- časť stavby súp. č. 1687 na parc. č.1372, č.1373, č.1374, č.1375/1 Pavlovi Vančovi, 
Damborského 7, Nitra,  
za cenu podľa znaleckého posudku 698 536,-Sk  v zodpovedajúcich podieloch 
 
Mestská rada na zasadnutí dňa 11.03.2008 prerokovala návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou 
vo vlastníctve Mesta Nitry (bývalé garáže adaptované na predajne za Slovenskou sporiteľňou) 
schváliť 

odpredaj  stavby a KN parciel zapísaných na LV č.3681 vo vlastníctve Mesta Nitry v kat. 
území Nitra a to nasledovne: 

- parc. č.1369 - zast. plochy a nádv. o výmere 18m2, parc.č.1370 - zast. plochy a nádv. 
o výmere 18m2, parc.č. 1371 - zast. plochy a nádv. o výmere 18m2 Ing. Ladislavovi 
Kyslerovi,  Mudrochova 30, Nitra, 
- parc. č. 1372 - zast. plocha a nádv. o výmere 18m2, parc.č.  1373-zast. plochy a nádv. 
o výmere 19m2, parc.č.1374 – zast. plochy a nádv. o výmere 19m2, parc.č.1375/1 zast. plochy 
a nádv. o výmere 19m2 Pavlovi Vančovi, Damborského 7, Nitra  
za cenu podľa znaleckého posudku 3213,-Sk/m2  
- časť stavby súp. č. 1687 na parc. č.1369, č.1370, č.1371  Ing. Ladislavovi Kyslerovi , 
Mudrochova 30, Nitra a  
- časť stavby súp. č. 1687 na parc. č.1372, č.1373, č.1374, č.1375/1 Pavlovi Vančovi, 
Damborského 7, Nitra,  
za cenu 1 700 000,-Sk  v zodpovedajúcich podieloch 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 



 
 
  



M e s t s k ý    ú r a d    v    N i t r e 
 
                                                
 
 
 
                                                                                                   V Nitre, dňa: 12.03.2008 
                                                                                                   Číslo materiálu :  783/08 
Mestskému zastupiteľstvu 
v  Nitre      
 
 
K bodu:  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra  
               (Inet Media, s.r.o., Nitra)  
               
              
 
 
Predkladá :                                                                       Návrh na uznesenie :  
Ľubomír Martinka                                                           „na osobitnej strane“ 
prednosta Mestského úradu 
v Nitre                                                                              
 
 
 
Spracovala :                                                                    
Ing. Marta Pospišová 
referent majetkoprávneho usporiadania                                                                       
 
 
Napísala : 
Jana Jablonická 
referent evidencie                                                                       
majetku 
 
 
Prizvať :  
    - 
 
 
 
 
 
                                                                                       _________________________  
                                                                                            
                                                                                               podpis predkladateľa  
  
 
 
 



 
Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 
 
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra  
(Inet Media, s.r.o., Nitra)  
 
s c h v a ľ u j e 
 
odpredaj nehnuteľnosti vedenej na LV č. 3079 v kat. území Zobor pozemok parc. č. 1940/7 – 
zast. plocha o výmere 19 m2 spol. Inet Media, s.r.o., Hornozoborská 5, Nitra za cenu 1500,- 
Sk/m2 + DPH. 
 
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: 30.04.2008 
                                                                                                 K: MR 
                                                                                                  
u r č u j e 
 
stratu účinnosti uznesenia, ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 31.5.2008. 
        
                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           



Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra  
(Inet Media, s.r.o., Nitra) 

 
                          
        V súlade s § 9 zákona o majetku obcí č. 138/19991 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 Nitra 
o odpredaj, ktorej požiadal  
Inet Media, s.r.o., Hornozoborská 5, Nitra 
Ide o parc. č. 1940/7– zast. plocha o výmere 19 m2 v kat. území Zobor. Pozemok sa nachádza 
na spojnici ulíc Kláštorská a Chmeľová dolina.  
Žiadateľ odkúpil nehnuteľnosti, ktoré tvoria parc. č. 1937, 1938 a 1939, vrátane domu na 
parc. č. 1939 s tým, že parc. č. 1940/7  bola súčasťou pôvodného oplotenia. Po zameraní bolo 
zistené, že pozemok parc. č. 1940/7 je vo vlastníctve mesta, ale časť parc. č. 1938 o výmere 
12 m2 z vlastníctva žiadateľa je súčasťou Chmeľovej doliny a časť parc. č. 1937 o výmere 116 
m2 a 7 m2 je súčasťou chodníka a spojnice medzi Chmeľovou dolinou a Kláštorskou ul. Táto 
spojnica, kde sú uložené i inžinierske siete a tvorí ju parc. č. 1936/3 a citované diely z parc. č. 
1937, je celá vo vlastníctve fyzických osôb. 
Mestský úrad v Nitre – nemá výhrady k odpredaju parc. č. 1940/7 žiadateľovi. 
 
Výbor mestskej časti č. 6 – Zobor a Dražovce – žiadosť prerokoval a odporúča odpredať 
pozemok parc. č. 1940/7 žiadateľovi. 
 
Komisia pre podnikateľskú činnosť a správu majetku MZ v Nitre – zaoberala sa 
žiadosťou na zasadnutí konanom dňa 4.2.2008 a odporučila odpredať parc. č. 1940/7 
o výmere 19 m2 za cenu 1500,- Sk/m2 + DPH. 
 
Na základe predloženej žiadosti a stanovísk predkladáme spracovaný materiál na zasadnutie 
Mestskej rady v Nitre  
s c h v á l i ť  
odpredaj nehnuteľnosti vedenej na LV č. 3079 v kat. území Zobor pozemok parc. č. 1940/7 – 
zast. plocha o výmere 19 m2 spol. Inet Media, s.r.o., Hornozoborská 5, Nitra za cenu 
............... Sk/m2 + DPH. 
 
Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí konanom dňa 11.3.2008 návrh prerokovala 
o odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť odpredaj parc. č. 1940/7 – zast. 
plocha o výmere 19 m2 v kat. území Zobor spol. Inet Media, s.r.o., Hornozoborská 5, Nitra za 
cenu 1500,- Sk/m2 + DPH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
  
 
 
 



Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry, Kúpeľná 4, 949 01  Nitra 
 
 
 

v Nitre dňa : 29. 02. 2008 
 

číslo materiálu:  784/08 
 
 
 
Mestskej rade 
 
v Nitre  
 
 
K bodu:  Návrh na rozpočtové opatrenie príspevkovej organizácie SŠaRZ na rok 2008 
 
 
 
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 rozpočtové opatrenie   
        príspevkovej organizácie SŠaRZ na rok 2008 
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  
                                                                         rozpočtové opatrenie     
Napísala:                                                          príspevkovej organizácie SŠaRZ na rok 2008 
Kristína Blaškovičová                                      podľa predloženého návrhu  
ekonomická referentka      

   
 
 
 
Prizvať:  –– 
 
 
                                                                                         podpis predkladateľa 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh na rozpočtové opatrenie príspevkovej organizácie SŠaRZ na rok 2008  
 
 
Rozpočet príspevkovej organizácie SŠaRZ  
 
Príjmy / v tis. Sk /  
       rozpočet úprava  upravený  

2008 rozpočet  
 

312007  grant z rozpočtu obce   30 600  + 2 000 32 600 
 
Spolu príjmy       43 714  + 2 000 45 714 
 
Výdavky / v tis. Sk /  
 
633001 interiérové vybavenie   250  + 2 000 2 250 
 
Spolu výdavky      43 714  + 2 000 45 714 
 
 
Rozpočet príspevkovej organizácie SŠaRZ – Športová hala  
 
Príjmy / v tis. Sk /  
 
312007  grant z rozpočtu obce   10 238  + 2 000 12 238 
 
Spolu príjmy      14 842  + 2 000 16 842 
 
Výdavky / v tis. Sk /  
 
633001 interiérové vybavenie   100  + 2 000 2 100 
 
Spolu výdavky      14 842  + 2 000 16 842 
 
 
Dôvod 
 
Finančné prostriedky vo výške 2 000 tis. Sk budú použité na nákup interiérového vybavenia 
Mestskej haly: vybavenie šatní, WC, kancelárie, miestností rozhodcov, trénerov, prvej pomoci 
a ochranný povrch na zakrytie palubovky ihriska.  
 
Transfer finančnej čiastky vo výške 2 000 tis. Sk pre SŠaRZ bol schválený uznesením  
MZ č. 10 /2008 dňa 31. 01. 2008  
 
 
 
 
 
 
 



Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry, Kúpeľná 4, 949 01  Nitra 
 
 
 

v Nitre dňa : 29. 02. 2008 
 

číslo materiálu:  784/08 
 
 
 
Mestskému zastupiteľstvu  
 
v Nitre  
 
 
K bodu:  Návrh na rozpočtové opatrenie príspevkovej organizácie SŠaRZ na rok 2008 
 
 
 
Predkladá:                                                        Návrh  na uznesenie: 
Juraj Kollár       v prílohe č. 1 
riaditeľ SŠaRZ                                                  
                                                                          
                                                                            
         
Spracoval:                                                         
Juraj Kollár                                                       
riaditeľ SŠaRZ                                                  
        
                                                                          
Napísala:                                                           
Kristína Blaškovičová                                       
ekonomická referentka      

   
 
 
 
Prizvať:  –– 
 
 
                                                                                         podpis predkladateľa 
 
 
 
   
 
 
 
 



Príloha č. 1 
 
Návrh na uznesenie:  

Mestské zastupiteľstvo v Nitre  

p r e r o k o v a l o  

Návrh na rozpočtové opatrenie  

príspevkovej organizácie SŠaRZ na rok 2008 

s c h v a ľ u j e   

Rozpočtové opatrenie  

príspevkovej organizácie SŠaRZ na rok 2008 

 
 
Príjmy / v tis. Sk /  
       rozpočet úprava  upravený  

2009 rozpočet  
 

312007  grant z rozpočtu obce   30 600  + 2 000 32 600 
 
Spolu príjmy       43 714  + 2 000 45 714 
 
Výdavky / v tis. Sk /  
 
633001 interiérové vybavenie   250  + 2 000 2 250 
 
Spolu výdavky      43 714  + 2 000 45 714 
 
 
Rozpočet príspevkovej organizácie SŠaRZ – Športová hala  
 
Príjmy / v tis. Sk /  
 
312007  grant z rozpočtu obce   10 238  + 2 000 12 238 
 
Spolu príjmy      14 842  + 2 000 16 842 
 
Výdavky / v tis. Sk /  
 
633001 interiérové vybavenie   100  + 2 000 2 100 
 
Spolu výdavky      14 842  + 2 000 16 842 
 
 
 
 
 
 



Návrh na rozpočtové opatrenie príspevkovej organizácie SŠaRZ na rok 2008  
 
 
Rozpočet príspevkovej organizácie SŠaRZ  
 
Príjmy / v tis. Sk /  
       rozpočet úprava  upravený  

2010 rozpočet  
 

312007  grant z rozpočtu obce   30 600  + 2 000 32 600 
 
Spolu príjmy       43 714  + 2 000 45 714 
 
Výdavky / v tis. Sk /  
 
633001 interiérové vybavenie   250  + 2 000 2 250 
 
Spolu výdavky      43 714  + 2 000 45 714 
 
 
Rozpočet príspevkovej organizácie SŠaRZ – Športová hala  
 
Príjmy / v tis. Sk /  
 
312007  grant z rozpočtu obce   10 238  + 2 000 12 238 
 
Spolu príjmy      14 842  + 2 000 16 842 
 
Výdavky / v tis. Sk /  
 
633001 interiérové vybavenie   100  + 2 000 2 100 
 
Spolu výdavky      14 842  + 2 000 16 842 
 
Dôvod 
 
Finančné prostriedky vo výške 2 000 tis. Sk budú použité na nákup interiérového vybavenia 
Mestskej haly: vybavenie šatní, WC, kancelárie, miestností rozhodcov, trénerov, prvej pomoci 
a ochranný povrch na zakrytie palubovky ihriska.  
 
Transfer finančnej čiastky vo výške 2 000 tis. Sk pre SŠaRZ bol schválený uznesením  
MZ č. 10 /2008 dňa 31. 01. 2008  
 
Komisia pre financovanie a rozpočet prerokovala Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte 
prísp. org. SŠaRZ na rok 2008 a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť 
Rozpočtové opatrenia v rozpočte prísp. org. SŠaRZ na rok 2008 podľa predloženého návrhu.  
 
Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí dňa 11. 03. 2008 prerokovala Návrh na rozpočtové 
opatrenia prísp. org. SŠaRZ na rok 2008 odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť 
Rozpočtové opatrenia prísp. org. SŠaRZ na rok 2008.   



M e s t s k ý    ú r a d     v     N i t r e 
 
 
 
        V Nitre, dňa 12.03.2008 
        Číslo materiálu:    785/08 
Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre 
 
 
K bodu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry 
              (Jiří Magyar) 
               
 
                          
Predkladá:                                                            Návrh na uznesenie:  
                                                                                Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
Ľubomír Martinka                                                   p r e r o k o v a l o 
prednosta                                               návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo 
Mestského úradu v Nitre                                         vlastníctve Mesta Nitry (Jiří Magyar) 
                               
Spracovala:                                   

                                  n e s ch v a ľ u j e 

Ing. Marta Pospišová                                               odpredaj v kat. území Chrenová pozemkov 

referent majetkoprávneho                                        parc. č. 1244  –  zast.  plocha  o  výmere  

usporiadania                                                             252 m2 a časť parc. č. 1242/1 o výmere cca 

                               490 m2  žiadateľovi  Jiřímu  Magyarovi, 

                                                     Žilinská 38, Nitra                                                         

Napísala:                                                                  

Jana Jablonická                                                    
referent evidencie                                      
majetku                 
 
 
                                   
Prizvať:                                                                         

-  
                            
 
  

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



 
Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra  

(Jiří Magyar) 
 

                          
        V súlade s § 9 zákona o majetku obcí č. 138/19991 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 nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry na 
základe žiadosti, ktorú predložil 
Jiří Magyar, Žilinská 38, Nitra  o odkúpenie v kat. území Chrenová pozemkov parc. č. 1244 
– zast. plocha o výmere 252 m2 a časť parc. č. 1242/1 o výmere cca 490 m2, ktorá je oplotená 
k objektu tlačiarne súp. č. 986 na parc. č. 1244, ktorého vlastníkom je žiadateľ. Objekt 
odkúpil od Ing. Petra Hetényiho – Verko, ktorému odpredaj pozemkov nebol schválený.  
Ing. Hetényi odkúpil budovu 19.11.1998 a zároveň so Službytom bola uzatvorená „Dohoda“ 
o bezplatnom užívaní pozemku z 27.11.1998, preto Ing. Hetényi odmietol uzatvoriť nájomnú 
zmluvu s mestom.  
Pán Magyar požiadal Mestský úrad v Nitre – odbor strategických činností o zmenu funkčného 
využitia a z 19.3.2007 citovaný odbor nemal námietky s čistou prevádzkou montáže 
elektrospotrebičov z hotových komponentov so zachovaním bezodpadovej montáže a na 
skladové účely využiť iba priestory objektu na parc. č. 1244. 
 
Mestský úrad v Nitre – nemá námietky k odpredaju pozemkov v oplotení stavajúceho 
objektu so zachovaním podmienok vo vyjadrení k funkčnému využitiu. 
 
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s., Nitra – nemá námietku k odpredaju pozemkov tak, 
ako sú oplotené. 
 
Výbor mestskej časti č. 7 – Chrenová, Janíkovce – na svojom zasadnutí konanom dňa 
20.02.2008 žiadosť prerokoval a súhlasí s odpredajom pozemkov podľa predloženej žiadosti 
a odporúča cenu na úrovni 1600,- Sk/m2. 
 
Komisia pre podnikateľskú činnosť a správu majetku MZ v Nitre na svojom zasadnutí 
konanom dňa 10.3.2008 návrh prerokovala a odporúča  
1. rokovať s vlastníkom budovy o jej odpredaji mestu (uvažovaný paroplyn)  
2. odpredaj pozemku len pod budovou 
 
Na základe žiadosti a stanovísk predkladáme na zasadnutie Mestskej rady v Nitre 
vypracovaný materiál 
s c h v á l i ť   
odpredaj v kat. území Chrenová pozemkov  parc. č.  1244  –  zast.  plocha  o  výmere  252 m2 
a časť parc. č. 1242/1 o výmere cca  490 m2 (presnú výmeru určí geometr. plán) za cenu 
........... Sk/m2 + DPH žiadateľovi Jiřímu  Magyarovi, Žilinská 38, Nitra 
u l o ž i ť 

vedúcemu  oddelenia  majetku  zabezpečiť vypracovanie  kúpnej  zmluvy  podľa  
schvaľovacej časti uznesenia s úhradou  kúpnej ceny po vystavení faktúry 

 
                                                                                                T: 31.5.2008 
                                                                                                K: MR                                                
u r č i ť       
stratu účinnosti uznesenia, ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 30.06.2008  



Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí konanom dňa 11.3.2008 návrh prerokovala 
o odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre neschváliť odpredaj v kat. území Chrenová 
pozemkov  parc. č.  1244  –  zast.  plocha  o  výmere  252 m2 a časť parc. č. 1242/1 o výmere 
cca  490 m2  žiadateľovi Jiřímu  Magyarovi, Žilinská 38, Nitra. 
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Napísala:                                                                
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mjr. Ing. Jozef  Zelenka 
riaditeľ OR HsZZ v Nitre 
npor. Ing. Marián Maksi 
odborný inšpektor 
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Správa o požiarovosti na území mesta Nitry v roku 2007 
 

       Na základe uznesenia MR č. 222/2003-MR zo dňa 11.marca 2003 Vám predkladám    
„Správu o požiarovosti na území mesta Nitry v roku 2007, ktorá tvorí prílohu tohto materiálu. 
 
 
 

Dôvodová správa 
 
 
     Uznesením Mestskej rady v Nitre č. 222/2003-MR zo dňa 11.marca 2003 mestská rada 
odporučila 1/ primátorovi mesta Nitry rokovať s Okresným riaditeľstvom  PZ v Nitre 
a s Okresným riaditeľstvom  Hasičského a záchranného zboru v Nitre za účelom predkladania 
správ o vývine bezpečnostnej situácie na území mesta, 2/ prednostovi MsÚ zabezpečiť 
predloženie polročných správ na zasadnutia MR a MZ. V zmysle vyššie uvedeného uznesenia 
Vám predkladám  „ Správu o požiarovosti na území mesta Nitry v roku 2007“           
a odporúčam  MZ vziať predmetnú správu na vedomie. 
 
Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí dňa 11.3.2008 prerokovala správu o požiarovosti    
na území mesta Nitra v roku 2007 a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre správu vziať                        
na vedomie. 
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Požiarovosť  na území  mesta Nitra v roku 2005 

 
 

V roku 2005  bolo na území mesta Nitra zaevidovaných celkom 177 požiarov. 

Pri týchto požiaroch boli spôsobené materiálne škody vo výške 6 501 800,- 

slovenských korún. Pri uvedených požiaroch 3 osoby utrpeli rôzne zranenia. 

 Uchránené hodnoty občanmi ale predovšetkým profesionálnymi hasičmi 

predstavujú 43 580 000,- slovenských korún. Následné škody neboli vyčíslené. 

 
 

Počet požiarov 177

Priame škody v Sk 6 501 800

Počet usmrtených osôb 0

Počet zranených osôb 3

Uchránené hodnoty v Sk  43 580 000

Následná škoda 0
 
 
 

V porovnaní s rokom 2004  bolo v meste Nitra zaevidovaných o 25 požiarov 

viacej t.j. o 16,45%. Priame škody spôsobené požiarmi sú nižšie, 

 a to 356 000,- slovenských korún. V roku 2005 nebola usmrtená žiadna osoba 

a počet zranených osôb pri požiaroch je nižší o 1 prípad.  

 

Najviac  požiarov  vzniklo v mesiaci apríl (28). Z celkového  počtu požiarov je 

to 16,66 %. Ďalej v mesiaci máj (23) a najmenej v mesiaci február  (7) t.j. 4,16 %. Na 

zvýšenej požiarovosti počas apríla mali značný podiel požiare spôsobené 

nedbalosťou a neopatrnosťou dospelých osôb pri vypaľovaní trávy a suchých 

porastov.  

 

Podľa výšky spôsobenej škody, prvý bol požiar, ktorý vznikol dňa 14.10.2005 

na Ďumbierskej ulici, v katastrálnom území mesta Nitra. Požiar vznikol požiar  

v sklade materiálov firmy Senega. Požiarom bola podľa vyjadrenia majiteľa 



spôsobená škoda vo výške 1 224 800,- slovenských korún, ktorá je krytá poistením. 

Príčina vzniku požiaru je v šetrení.  

 

Druhý podľa výšky škody bol požiar, ktorý vznikol dňa 11.10.2005 na parcele 

Kynek, v katastrálnom území mesta Nitra, okres Nitra. Už spomínaný požiar vznikol 

v  obilnom kombajne John Deere 2064 a podľa vyjadrenia majiteľa požiar spôsobil 

škodu na kombajne vo výške 1 000 000,- Sk, ktorá je krytá poistením. Príčinou 

vzniku požiaru bola prevádzkovo – technická porucha.   

 

Tretí podľa výšky škody bol požiar Autopressa Nonstop na Chrenovskej ulici č. 11, v 
katastrálnom území mesta Nitra, ktorý vznikol 22.5.2005. Podľa vyjadrenia majiteľa 
požiar spôsobil škodu 700 000,- Sk. Príčinou vzniku požiaru bola prevádzkovo – technická 
porucha.   

 

Zo základných údajov o požiarovosti vyplýva, že na území krajského mesta 

Nitra vzniklo v priemere denne 0,5 požiarov. Priame škody vzniklé požiarmi boli  

v priemere na deň vo výške 17 813,15 slovenských korún. 

 

Najčastejšou príčinou vzniku požiarov bolo v 54 prípadoch (30,51 %) fajčenie 

so škodou 225 900,- Sk, nedbalosťou a neopatrnosťou dospelých osôb pri zakladaní 

ohňov na skládkach odpadu a odpadkov bolo spôsobených 21 požiarov (11,85 %) so 

škodou 13 600.- Sk. Úmyselne  zapálených požiarov nezistenou osobou bolo 18 

prípadov (10,17 %) so škodou 3 524 300.- Sk, nedbalosťou a neopatrnosťou 

dospelých osôb pri vypaľovaní trávy a suchých porastov bolo spôsobených 15 

požiarov (8,47 %) so škodou 6 900.- Sk, elektrickým skratom celkom 10 požiarov 

(5,65 %) so škodou 340 200,- Sk, nedbalosťou a neopatrnosťou dospelých osôb pri 

manipulácii s otvoreným ohňom bolo spôsobených 9 požiarov (5,08 %) so škodou vo 

výške 16 400,-Sk,  ďalej sú to požiare nedbalosťou a neopatrnosťou dospelých osôb 

pri obsluhe tepelného spotrebiča pri varení 7 prípadov so škodou 12 700 Sk  

a požiare spôsobené deťmi celkom 7 prípadov so škodou 38 000.- Sk. 

 

 



Štatistika požiarovosti na území mesta Nitra 
 za roky 1994 – 2005 
 
 
 

NITRA 

ROK 
Počet Priama škoda 

/Sk/ 
Uchránené hodnoty 

/Sk/ U Z 

1994 143 8 058 200 13 286 00 0 4 

1995 153 3 788 200 29 430 300 0 7 

1996 141 15 392 600 24 004 000 1 1 

1997 182 7 734 700 40 238 000 0 7 

1998 233 6 917 500 39 594 000 0 1 

1999 199 3 260 100 27 732 000 0 4 

2000 242 59 384 600 105 756 000 0 6 

2001 197 9 989 900 40 377 000 1 4 

2002 144 2 525 300 150 695 000 0 5 

2003 203 28 447 100 18 598 000 0 2 

2004 152 6 857 800 37 268 000 0 4 

2005 177 6 501 800 43 580 000 0 3 

 



Počet požiarov v jednotlivých mestských častiach  
mesta Nitry 
 

Prehľad prezrádza že najväčší počet 45 požiarov bol zaznamenaný v mestskej 
časti Staré mesto, ďalej je to mestská časť Klokočina s počtom požiarov 34, 
v mestskej časti Párovské Háje nevznikol v roku 2005 žiadny požiar. V meste Nitra 
pri požiari nebola usmrtená žiadna osoba, zranené boli 3 osoby. 

 
 

Mestská časť Počet Škoda (Sk) U Z 

 Nitra – Staré mesto 45 1079500 0 0 

 Nitra – Zobor 7 51 000 0 0 

 Nitra – Čermáň 15 519 200 0 1 

 Nitra – Chrenová 31 2199400 0 1 

 Nitra – Klokočina 34 1038900 0 1 

 Nitra – Diely 16 239 500 0 0 

 Nitra – Horné Krškany 3 20 000 0 0 

 Nitra – Dolné Krškany 8 205 100 0 0 

 Nitra – Janíkovce 3 6 100 0 0 

 Nitra – Drážovce 3 101 000 0 0 

 Nitra – Mlynárce 11 42 100 0 0 

 Nitra – Párovské Háje 0 0 0 0 

 Nitra – Kynek 1 1000000 0 0 

SPOLU 177 6501800 0 3 
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Prehľad požiarov podľa mestkých častí



Prehľad požiarov podľa príčin vzniku na území mesta Nitry 
 

Príčina Počet Škoda (Sk) U Z 

cudzí predmet v stroji 1 1 000 000 0 0 

deti od 6 do 15 rokov 7 38 000 0 0 

dopravná havária 2 105 000 0 0 

elektrický skrat 10 340 200 0 0 

fajčenie 54 225 900 0 0 

manipulácia s otvoreným ohňom 9 16 400 0 0 
manipulácia so zdrojom tepla (lampy, žehlička a 
pod.) 1 10 000 0 0 

nezistená 1 6 800 0 0 

obsluha tepelného spotrebiča pri varení 7 12 700 0 0 

obsluha vykurovacieho  telesa 2 120 000 0 0 

opotrebenie (porušenie celistvosti) dymovodu 1 50 000 0 0 

porušenie tesnosti spoja, upchávky a pod. 2 55 000 0 1 

preťaženie elektrickým prúdom 2 715 000 0 0 

rozbrusovanie kovových materiálov 3 11 000 0 2 
spaľovanie odpadu a odpadkov (mimo skládok) 1 500 0 0 

umiestnenie (inštalácia) vykur. telesa; dymovodu 1 40 000 0 0 

úmyselné zapálenie neznámou osobou 18 3 524 300 0 0 

vypaľovanie trávy a suchých porastov 15 6 900 0 0 

zakladanie ohňov na skládkach odpadu a odpadkov 21 13 600 0 0 

zakladanie ohňov v prírode 4 2 000 0 0 

znovurozhorenie požiaru 3 0 0 0 

zváranie a rezanie vrátane spätného šľahnutia 4 55 500 0 0 

zvýšené prehriatie 3 18 000 0 0 

zvýšený elektrický prechodový odpor 5 135 000 0 0 

Spolu 177 6 501 800 0 3 
  



Štruktúra technických zásahov v meste Nitra v roku 2005. 
 
 

Jednotka Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre 
z celkového počtu 685 technických zásahov uskutočnila na území mesta Nitry 
celkom 477 výjazdov čo predstavuje 69,64 % z celkového počtu výjazdov 
uskutočnených v roku 2005.  

 
Najviac výjazdov hasiči absolvovali k dopravným nehodám 194 (40,67 %)  

a otvorili celkom 74 bytov (15,51 %). Najviac výjazdov uskutočnili v mesiaci august 
55 a najmenej v mesiaci február a marec 30. 
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Dopravná nehoda 19 10 14 16 18 14 20 22 15 18 11 17 194
Zdravotnícka 
pomoc             0 

Letecký zásah             0 

Technická pomoc 4 2 1 1 3  2 9 2  3 7 34 
Technologická 
pomoc             0 

Práce pod vodou             0 

Práce na vode      1   1    2 

Povodňové práce             0 
Výšková pomoc       
– mobilná  1   1       1  3 

Výšková pomoc       
– lezecká  1 5 2 2 3 3 3 3 3 2 4 1 32 

Otváranie bytu 4 7 8 5 4 4 7 9 2 9 8 7 74 
Iný technický 
zásah 4 6 5 8 24 20 12 12 14 4 10 19 138

CELKOM 33 30 30 33 52 42 44 55 37 33 37 51 477
 
 
 
 



Celkový počet výjazdov v meste Nitra v roku 2005 
 
Jednotka Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Nitre 

uskutočnila v meste Nitra za rok 2005 celkom 646 výjazdov z tohto počtu bolo 
k požiarom 169 výjazdov, čo predstavuje  26,2 % a k rôznym technickým zásahom 
477 výjazdov, čo predstavuje  73,8 % z celkového počtu výjazdov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Počet výjazdov v meste Nitra

Požiare; 169

Technické 
zásahy; 477



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Mesto Nitra 2005 

Vydal : Okresné riaditeľstvo Hasičského a Záchranného zboru v Nitre 
 

 
• Materiál spracovali :  
 

npor. Ing. Marian MAKSI  - odborný inšpektor  
 

• Náklad : 6 výtlačkov 
 
 
• Len pre vnútornú potrebu 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
p r e r o k o v a l o 
Návrh platu zástupcu primátora a poslanca, ktorý je  
na výkon funkcie dlhodobo uvoľnený zo zamestnania 
s c h v a ľ u j e 
a/ plat pre zástupcu primátora vo výške 
    35.000,- Sk mesačne s účinnosťou dňom zvolenia. 
b/ plat pre  poslanca,  ktorý je na výkon funkcie  
    dlhodobo uvoľnený zo zamestnania vo výške  
    35.000,- Sk mesačne s účinnosťou dňom zvolenia. 
 
 



 
 
 

M e s t s k ý   ú r a d   v   N i t r e 
                                     
 
                                                                                                       Nitra  12.3.2008  
 
                                                                                                       Číslo materiálu: 787/08 
 
Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre 
 
 
k bodu:  Správa o bezpečnostnej situácii v meste Nitra za rok 2007  
 
 
Predkladá:                                                                           Návrh  na uznesenie:  
Ľubomír Martinka                                                              Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
prednosta MsÚ v Nitre                                                       p r e r o k o v a l o   
                                                                                            správu o bezpečnostnej situácii 
                                                                                            v meste Nitra za rok 2007   
Spracoval:                                                                          b e r i e   n a  v e d o m i e  
kpt. Bc. Sebastian Vaňo                                                      správu o bezpečnostnej situácii                      
riaditeľ  OO PZ Nitra                                                          v meste Nitra za rok 2007                                         
 
                                                                                                                              
Napísala:                                                                
Mária  Kováčová                                                    
sekretárka prednostu                                                                                   
 
                                                                                                                                                                            
Prizvať: 
kpt. Bc. Sebastian Vaňo 
riaditeľ OO PZ Nitra  
                                                                                                                                                                               
 
 
 
                                                                                        ........................................... 
                                                                                            podpis predkladateľa 
         
         
 



 
 
 

Správa o bezpečnostnej situácii v meste Nitra za rok 2007  
 

 
       Na základe uznesenia MR č. 222/2003-MR zo dňa 11.marca 2003 Vám predkladám    
„Správu o bezpečnostnej situácii v meste Nitra za rok 2007“, ktorá tvorí prílohu tohto 
materiálu. 
 
 

Dôvodová správa 
 
 
     Uznesením Mestskej rady v Nitre č. 222/2003-MR zo dňa 11.marca 2003 mestská rada 
odporučila 1/ primátorovi mesta Nitry rokovať s Okresným riaditeľstvom  PZ v Nitre 
a s Okresným riaditeľstvom  Hasičského a záchranného zboru v Nitre za účelom predkladania 
správ o vývine bezpečnostnej situácie na území mesta, 2/ prednostovi MsÚ zabezpečiť 
predloženie polročných správ na zasadnutia MR a MZ. V zmysle vyššie uvedeného uznesenia 
Vám predkladám  „Správu o bezpečnostnej situácii v meste Nitra za rok 2007“            
a odporúčam  MZ vziať predmetnú správu na vedomie. 
 
Mestská rada na svojom zasadnutí dňa 11.3.08 prerokovala „Správu o bezpečnostnej situácii 
v meste Nitra za rok 2007“ a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre správu vziať na 
vedomie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



M E  S T S K Ý     Ú R A D      V      N I T R E 
 
  
 
       V Nitre dňa: 11.3.2008 
 

       Číslo materiálu:   788/08 
 
Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre 
 
 
 
k bodu:  Návrh na odpustenie pohľadávky - Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra 
 
 
 
Predkladá:    Návrh na uznesenie 
Ľubomír Martinka 
prednosta MsÚ   Mestské zastupiteľstvo v Nitre  
     p r e r o k o v a l o 
     Návrh na odpustenie pohľadávky - Západoslovenská 
     vodárenská spoločnosť  a.s. Nitra 
Spracovala: 
Ing. Darina Keselyová  o d p o r ú č a  
vedúca ekonomického odd.   

 
      

1/ odpustiť pohľadávku mesta – úroky z omeškania voči  
Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Nitra  
vo výške 88.767,-- Sk za oneskorenú  úhradu nájomného  
v zmysle zmluvy č. 42/05/04686/05 

Napísala: 2/  neodpustiť pohľadávku mesta – úroky z omeškania     
Iveta Adamčíková    voči Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s.  
referent ekonomického odd.  Nitra  vo výške 88.767,--Sk 
     za oneskorenú úhradu nájomného v zmysle  
     zmluvy č. 42/05/04686/05 
 
 
 
Prizvať: 
- 
 
 
 
 
     ........................................................................... 
       podpis predkladateľa 
 



Návrh na odpustenie pohľadávky mesta voči Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Nitra 
 
 
 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra má  uzatvorenú  nájomnú zmluvu 
s Mestom Nitra na  prenájom vodohospodárskeho majetku „Čistička odpadových vôd“. Ročné 
nájomné predstavuje čiastku 10 mil. Sk. Nájomné za obdobie od 1.7.2006 – 31.12.2006  vo 
výške 5 mil. Sk ZVS a.s. mala uhradiť do 15.7.2006. K úhrade však prišlo až 5.10.2006. 
V súlade s článkom IV. ods.3 nájomnej zmluvy  Mesto Nitra vyúčtovalo ZVS a.s.  úroky 
z omeškania vo výške 88.767,-- Sk. 
ZVS a.s.  Nitra  požiadala Mesto Nitra  o odpustenie úrokov z omeškania. Uvedená žiadosť 
tvorí prílohu tohto materiálu. V zmysle VZN č. 1/2006 o hospodárení s majetkom mesta Nitry  
§ 14 ods. 4 na odpustenie dlhu nad 15 tis. Sk je potrebný súhlas mestského zastupiteľstva.  
Na základe uvedeného predkladáme návrh  na odpustenie pohľadávky mesta voči 
Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Nitra  vo výške 88.767,-- Sk, čo predstavuje  
vyúčtovanie úrokov z omeškania z dôvodu oneskorenej  úhrady nájomného. 
 
 
 
 
Stanovisko Komisie pre financovanie  a rozpočet pri MZ 
 
Komisia pre financovanie a rozpočet na svojom  zasadnutí dňa 6.3.2008 prerokovala  
„Žiadosť o odpustenie úrokov z omeškania  Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti  a.s. 
Nitra“  a   odporúča   Mestskému  zastupiteľstvu  v  Nitre odpustiť úroky z omeškania 
Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Nitra vo výške 88.767,-- Sk za oneskorenú 
úhradu nájomného.     
 
 
 
Stanovisko Mestskej rady v Nitre 
 
Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí dňa 11.3.2008 prerokovala materiál „Žiadosť 
o odpustenie úrokov z omeškania  Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Nitra“ 
a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre odpustiť úroky z omeškania Západoslovenskej 
vodárenskej spoločnosti a.s. Nitra vo výške 88.767,- Sk za oneskorenú úhradu nájomného.  
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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 rok 2007. 

 
 
 
 

Útvar hlavného kontrolóra (ďalej ÚHK) centrálne eviduje sťažnosti a petície fyzických 
a právnických osôb, doručené Mestskému úradu v Nitre a súčasne zabezpečuje ich 
vybavovanie.   

Za rok 2007 zaevidoval ÚHK celkom  77 sťažností  a  18 petície. Oproti 
porovnateľnému obdobiu roka 2006 bolo zaevidovaných o 19 sťažností viac – nárast o 33 % 
a o 3 petície viac – nárast  o 20 %. 

 
 

            

102

15

86

18

70

25

58

15

77

18

0

20

40

60

80

100

120

2003 2004 2005 2006 2007

Prehľad počtu sťažností a petícií
 za roky 2003 - 2007

sťažnosti petície
 

        
 

Z prehľadu vidieť, že oproti  minulému roku došlo k zvýšeniu počtu sťažností 
a petícií.  
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Vývoj opodstatnenosti sťažností a petícií v  rokoch 2003 – 2007 je uvedený v  
nasledujúcich grafoch.   
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Z počtu  77 sťažností je 32 opodstatnených a 37 neopodstatnených, 7 sťažností bolo 
odstúpených na priame vybavenie (§ 9 zákona o sťažnostiach) a 1 sťažnosť bola nebola 
preverovaná. Z počtu 18 petícií bolo  8  opodstatnených a 10 neopodstatnených.  U petícií 
je v niektorých prípadoch veľmi ťažko určiť ich opodstatnenosť.               
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Za  rok  2007  bolo  zaevidovaných  celkom  95  podaní,  z nich  počet  sťažností  tvorí   
81 %.  Opodstatnenosť sťažností a petícií z celkového počtu podaní spolu  je 42 %-tná, čo je 
pokles oproti roku 2006 o 13  %.   
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Podiel 
sťažností a petícií na doručených podaniach

81%

19%

sťažnosti petície
 

 
 
ÚHK zaevidoval 13 anonymných sťažností, čo tvorí  cca 17 % z celkového počtu 

sťažností. Oproti porovnateľnému obdobiu roku 2006 je to o  8 anonymných sťažností viac. 
Z anonymných sťažností 7 opodstatnených, 4 neopodstatnené a 2 odstúpené na priame 
vybavenie.  
 
 

  

Percentuálny podiel podpísaných a anonymných sťažností

83%

17%

podpísané anonymné
 

         
 

V opodstatnených sťažnostiach za celý rok 2007 bolo poukazované na stav lesného 
porastu, nezabezpečenie a postup pri  rekonštrukcii miestnych komunikácií, zásobovanie NC 
Kaufland, hospodárenie v ZŠ, prenájom mestského objektu, parkovanie na nepovolených 
miestach a na trávniku, nakladanie s komunálnym odpadom, riešenie dopravnej situácie na 
MK, zmeny v organizácii dopravy,  porušenie  registratúrneho  poriadku a zákona o správnom  
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konaní zamestnancami mesta a spol. zriadenej mestom, záber verejnej zelene občanom, 
nepovolený výkup železného šrotu, neoprávnené stavebné úpravy, znečisťovanie životného 
prostredia, stav chodníkov, neprimeraný hluk spôsobený premávkou po MK, nezabezpečenie 
ochrany mestského objektu, poškodzovanie rod. domu zo strany mestského majetku, vydanie 
potvrdenia o trvalom pobyte, neinformovanie návštevníkov zo strany reštauračného 
zariadenia, postup pri zabezpečovaní opravy bytového domu, problémy v súvislosti s chovom 
psov, zníženie priechodnosti komunikácie a neriešenie problému vyspádovania plochy pred 
bytovým domom. 

Neopodstatnenými sťažnosťami sa občania domáhali konania vo svoj prospech, 
pričom preverením nebolo zistené  porušenie právnych predpisov zo strany  zamestnancov 
mesta, ním zriadených organizácií a komisií MZ.  

Petíciami občania žiadali premiestnenie stojiska na komunálny odpad, zrušenie 
kaviarne, zabezpečenie povrchovej úpravy časti komunikácie, vybudovanie parkovacích 
miest, vybudovanie elektrickej prípojky, nesúhlasili so zriadením kaviarne, ubytovne 
a nízkoprahovej nocľahárne, navrhovaným trasovaním rýchlostnej komunikácie, odpredajom 
bytu jednej rodine, s výstavbou bytových domov, so zmenou organizácie dopravy a riešením 
premávky po MK, nesúhlasili s obmedzením prevádzkovej doby v reštauračných 
a pohostinských zariadeniach a zmenou cestovného poriadku MHD, poukazovali na zhoršenie 
dopravnej situácie a životného prostredia v lokalite Párovce.  
 

Správa o vybavovaní sťažností a petícií za I. polrok 2007 z celkovým počtom 39 
sťažností a 6 petícií bola predmetom rokovania orgánov mesta Nitry v mesiaci august 2007. 
Tieto podania nie sú uvedené v celoročnej správe.  

V správe, zverejnenej na internetovej stránke mesta Nitry sú vynechané mená 
sťažovateľov a zástupcov občanov, uvedených v petíciách.  
 
40.  
- sťažnosť opodstatnená 
- Sťažnosť vo veci poškodzovania rodinného domu poveternostnými vplyvmi a eróziou zo 
strany mestského pozemku. Bol vykonaný ŠSD odd. stavebného poriadku MsÚ. Vyriešenie 
problému  občana bude možné až vtedy, ak budú v rozpočte mesta Nitry vyčlenené finančné 
prostriedky na rekonštrukciu Rolfesovej bane.  Z toho dôvodu mu bolo odporučené, požiadať 
poslancov MZ, aby túto akciu zaradili do návrhu rozpočtu na rok 2008. V stanovisku 
hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2008 boli poslanci na sťažnosť upozornení. 
41.  
 - sťažnosť  opodstatnená 
-  V sťažnosti bolo poukazované na stav chodníka okolo atletického štadióna a na Lomnickej 
ul., čo bolo potvrdené vykonaným tvaromiestnym preverením. Chodník Lomnická, vedúci 
vedľa atletického štadióna bol po rozkopávke vysprávkovaný,  v dĺžke cca 5 m  bola 
preliačená časť pôvodného chodníka. Chodník T.A.Hlinku (vnútorná časť ), vedúci medzi 
atletickým štadiónom a parkoviskom bol  v zlom technickom stave, vysprávkovanie 
vzhľadom na jeho stav, nebolo možné,  rekonštrukcia celého chodníka je možná iba po 
zaradení investičnej akcie do rozpočtu mesta v príslušnom roku. Sťažovateľke bolo 
odporučené, obrátiť sa s touto požiadavkou  na poslancov MZ za časť  Chrenová. Ďalej bolo 
zistené prevalenie chodníka  T.A.Hlinku (medzi parkoviskom a MK) pri vjazde do Lomnickej 
ul.. MsS po dohode zabezpečili  vysprávkovanie chodníka Lomnická a prevaleného chodníka 
na T.A. Hlinku  medzi parkoviskom a MK pri vjazde do Lomnickej ul. 
 



 
 

-6- 
 
42.  
- sťažnosť odstúpená na priame vybavenie 
-Preverenie sťažnosti, v ktorej občan poukazoval na vynechávanie plánovaného 
dvojtýždňového vývozu komunálneho odpadu a neriešenie jeho pripomienok zo strany 
zamestnanca spoločnosti, zabezpečovali  Nitrianske komunálne služby s.r.o. Nitra.  
43.  
- sťažnosť opodstatnená 
- Na základe opakovanej sťažnosti, vo veci neriešenia problému stavu chodníka a premávky 
po MK Pražská, konalo sa na ÚHK rokovanie. Pri prerokovaní sťažnosti bol vysvetlený 
doterajší postup a možnosti mesta vyriešiť problém občanov. Na záver boli prijaté opatrenia – 
ukončiť opravu „chodníka“ a vysprávkovať jamu na MK Pražská (zabezpečené), požiadať 
Komisiu MZ v Nitre pre dopravu, aby sa zaoberala a podľa možností zaradila do návrhu 
rozpočtu na rok 2008 vypracovanie PD investičnej akcie – vybudovanie chodníka na Pražskej 
ul.  (zabezpečené). Ved. odd. komunálnych činností a životného prostredia MsÚ upozornil 
majiteľov pozemkov, susediacich s Pražskou ul. na povinnosť kosiť burinu, zasahujúcu do 
telesa chodníka. 
44.  
- sťažnosť neopodstatnená 
- Sťažnosť na postup ved.  útvaru sociálneho úradu MsÚ v Nitre vo veci  riešenia  bytovej 
situácie občianky. Rodina sťažovateľky je v sociálnej kuratele útvaru od doby, keď vedúca 
Domova pre osamelých rodičov osobne oznámila, že pre porušovanie domového poriadku sa 
musí občianka z domova odsťahovať. Svoje služby a pomoc jej poskytlo OZ Slniečko 
v Krízovom stredisku Štitáre. Ved. útvaru telefonicky i osobne rokovala s riaditeľkou 
Slniečka o možnosti pomôcť jej. Bola zaevidovaná do zoznamu uchádzačov o sociálne 
bývanie. Rodine bol prenajatý byt na Orechovom Dvore s nájmom na dobu určitú. Obvinenia 
z pasivity a nezáujmu riešiť bytový problém rodiny zo strany ved. útvaru neboli potvrdené.  
45.  
- sťažnosť opodstatnená 
- Sťažnosť vo veci nezabezpečenia opatrení zo strany Službytu Nitra s.r.o. na zamedzenie 
prístupu osôb do mestského objektu Priehradná 5. Po vykonaní tvaromiestneho preverenia 
zabezpečil Službyt Nitra s.r.o. ochranu objektu proti neoprávnenému zdržiavaniu sa 
nepovolaných osôb – umiestnenie drevenej výplne do okenných otvorov a príslušníci MsP 
opakovane vykonali kontrolu neporušenia vykonanej opravy. 
46.  
- sťažnosť opodstatnená 

- Sťažnosťou občan vyjadril nespokojnosť s postupom mesta v súvislosti s rekonštrukciou 
MK Hornozoborská. Na rokovaní mu zamestnanci mesta vysvetlili proces realizácie 
rekonštrukcie MK od spracovania pôvodného projektu až po realizáciu akcie a  postup pri 
kolaudačnom konaní. Oznámenie o začatí kolaudačného konania s nariadením ústneho 
pojednávania, miestneho zisťovania a tvaromiestnej obhliadky stavby s prejednaním 
nepodstatných zmien stavby, bolo zvolané verejnou vyhláškou so stretnutím na mieste stavby. 
Zástupcovia MsÚ počas rokovania odmietli v súvislosti s realizáciou stavby akékoľvek 
porušenie právnych noriem a predpisov. Na záver rokovania neboli prijaté žiadne opatrenia. 
Preverením časti sťažnosti, ktorá sa týkala nedoručenia odpovede na niekoľkokrát opakované 
podnety, bola potvrdená jej opodstatnenosť. Z toho dôvodu hlavný kontrolór  požiadal 
prednostu MsÚ,  aby zamestnancov  mesta  upozornil na dodržiavanie lehôt vybavenia podaní  
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občanov, stanovených v platných zákonných ustanoveniach a v Registratúrnom poriadku 
MsÚ.   
47.  
- sťažnosť neopodstatnená 

- Sťažnosť, v ktorej bolo poukazované na poškodzovanie rodinného domu odvádzaním 
dažďovej vody zo susedného rodinného domu, preverovalo odd. stavebného poriadku MsÚ. 
Preverením bolo zistené, že zo susednej nehnuteľnosti sú odvedené dažďové vody zvodmi 
a vypúšťaná dažďová voda neovplyvňuje stavbu domu sťažovateľky. Na základe skúšky 
funkčnosti odpadového potrubia bolo skonštatované, že vlhnutie časti domu nebolo spôsobené 
zo susednej nehnuteľnosti.  
48.  
- sťažnosť odstúpená na priame vybavenie 
- Sťažnosť na nezabezpečenie odpovede na reklamáciu a rozpočítania nákladov za teplo podľa 
vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 630/2005, bola v zmysle § 9 zák.č. 
152/1998 Z.z. o sťažnostiach, odstúpená na priame vybavenie Službytu Nitra s.r.o.  
49.  
 - sťažnosť neopodstatnená 
- Sťažnosť vo veci nepovolenia predaja mäsových výrobkov v pojazdnej predajni na území 
mesta. Podľa § 5 ods. 1 písm. k) VZN č. 5/1998, ktorým sa upravujú podmienky predaja 
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Nitra v znení dodatku, sa na 
trhových miestach zakazuje predávať výsekové mäso, mäso drobných zvierat, zveriny a 
mäsové výrobky. Uvedené je v súlade so zák. č. 178/1998 Z. z.  a Výnosom ministerstva 
pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR č. 981-1996-100. Podľa výpisu zo 
živnostenského registra sťažovateľovi zaniklo živnostenské oprávnenie v roku  1994,  
predmety podnikania sa však netýkali potravinárskych výrobkov. Občan nepodal  písomnú 
žiadosť odd. komunálnych činností a životného prostredia MsÚ v súvislosti s  jeho zámerom. 
Navštívil  klientske centrum, kde ho pracovníci  informovali o VZN č. 5/1998, podľa ktorého 
takýto spôsob predaja nie je povolený. Zároveň mu odporučili, že si môže ich informácie 
overiť v Štátnej veterinárnej a potravinovej správe a Regionálnom úrade verejného 
zdravotníctva.   V sťažnosti ďalej uviedol pripomienku o neriešení bytovej situácie jeho detí. 
Službyt Nitra s r.o. eviduje všetky žiadosti o pridelenie bytov postavených s podporou štátu 
podané od roku 2003 a priebežne pred kolaudáciou a pridelením aktualizuje z titulu príp. 
zmien rodinných pomerov žiadateľa.  Synovia a dcéra sťažovateľa nemali od roku 2003 
podanú žiadosť o pridelenie takéhoto bytu.  
50.  
- sťažnosť  neopodstatnená 
- Sťažnosť odstúpená Vojenskou obvodnou prokuratúrou v Bratislave, zameraná na postup 
zamestnancov MsÚ v súvislosti so zrušením trvalého pobytu a na ich správanie voči jej osobe. 
Ohlasovňa pobytu na návrh vlastníka bytu podľa § 7 ods. 1 písm. f) zák. č. 253/1998 Z. z. 
o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení zák. č. 454/2004 Z. z., zrušila 
sťažovateľke trvalý pobyt na uvedenej adrese. Oznámenie o zrušení trvalého pobytu bolo 
vyvesené na úradnej tabuli mesta. Časť sťažnosti na  správanie sa zamestnancov MsÚ  nebolo 
možné zistiť kontrolnými mechanizmami. Zamestnanci odmietli tvrdenie, že by klientku 
verbálne napádali, oslovovali  ju iba v prípade, že mala v podateľni list, ktorý si treba 
prevziať.  
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51.  
 - sťažnosť opodstatnená 
- V sťažnosti bolo poukazované na  neinformovanie zákazníkov o zmene  prevádzkového 
času v letných mesiacoch v zariadení Keltská pivnica, Štefánikova 4. Tvaromiestnym 
preverením bolo zistené, že majiteľ zariadenia umiestnil pri vstupe do zariadenia informáciu 
o prevádzkovom čase, ktorý má stanovený počas roka, chýbala informácia o prevádzkovom 
čase v mesiacoch jún – august. Odd. komunálnych činností a životného prostredia MsÚ 
upozornilo majiteľa zariadenia na jeho povinnosti – označenie platného prevádzkového času, 
čo bolo následne aj zrealizované. 
52.  
- sťažnosť neopodstatnená 
- Sťažnosť na postup Službytu Nitra s.r.o. v súvislosti s vyúčtovaním spotreby elektrickej 
energie v Bufete Poliklinika Chrenová.  Riaditeľ spol. vo svojom stanovisku uviedol, že pri 
ročných nákladoch a priemernej cene elektrickej energie, zodpovedala hodinová spotreba  
nainštalovaným zariadeniam v prevádzke. Z toho dôvodu bolo potrebné hodnotiť spotrebu 
z pohľadu celkových nákladov na polikliniku. Vyúčtovanie nákladov za spotrebu elektrickej 
energie bolo vypočítané z celkových ročných nákladov za objekt, preto spol. trvala na tom, že 
prepočet bol objektívny. Nainštalovaný elektromer nebol zabezpečený plombou metrologicky 
oprávnenou osobou a jeho montáž nebola schválená. Z toho dôvodu spol. vykonávala 
vyúčtovanie v zmysle nájomnej zmluvy - na základe skutočnej spotreby, ktorá zohľadňuje 
tiež náklady na spoločných častiach a zariadeniach objektu. Podobným spôsobom bolo 
vykonané vyúčtovanie všetkým nájomníkom. Z predložených dokladov nebolo možné  
vykonať záver, že spol. neoprávnene vyúčtovala spotrebu elektrickej energie.  Sťažovateľke 
bolo vysvetlené, že v zmysle § 18d) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien 
a doplnkov, rozsah kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra sa vzťahuje o.i. na právnické 
osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú  s majetkom obce 
alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa 
nakladania s týmito prostriedkami. Z toho dôvodu, že hlavný kontrolór nemá oprávnenie 
riešiť problémy a nedodržiavanie príslušných ustanovení zmluvy o nájme nebytových 
priestorov medzi nájomcom a prenajímateľom -  spol. Službyt.   
53.  
 - sťažnosť opodstatnená  
- V sťažnosti občan poukazoval na nereagovanie spol. Službyt Nitra s r.o. na  žiadosť ohľadne 
termoventilov. V časti, týkajúcej sa oneskorene zaslanej odpovede na žiadosť a urgenciu 
občana, bola sťažnosť opodstatnená, na spol.  sa  však nevzťahuje zákon o správnom konaní. 
Mesačná splátka za termostatické ventily bola vypočítaná z celkových nákladov na 
hydraulické vyregulovanie domu, zohľadnila cenu projektových prác, dodávku a montáž 
ventilov na ležatých častiach, spoločných priestoroch, v byte a samotné vyregulovanie. 
Hydraulické vyregulovanie tepelnej sústavy domu, ktorého súčasťou sú termostatické ventily 
spol. Službyt ukladal zákon o energetike. Keďže bolo zariadenie nainštalované v byte 
užívateľa, náklady musí znášať v celom rozsahu. V bytoch, ktoré spravovala spol. bolo prijaté 
opatrenie - náklad bol hradený z finančných prostriedkov  spol. s tým, že užívatelia bytov 
celkový náklad splatili za 8 rokov.  
54.  
 - sťažnosť opodstatnená  
- V sťažnosti bolo poukazované na neprimeraný hluk premávkou po moste cez rieku Nitra 
v časti Dolné Krškany. Na ÚHK sa uskutočnilo rokovanie a boli prijaté opatrenia – 
zabezpečenie osadenia  spomaľovacích  prahov,  po meraní  hluku prijatie opatrení na riešenie  
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problému a zistenie majetkových pomerov komunikácie Medzi vodami. Po ukončení 
rokovania bol ÚHK predložený čiastočný výpis z LV, podľa ktorého je vlastníkom pozemku 
par.č. 1251/1 Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Banská Štiavnica. Z toho dôvodu bola  
požiadavka o umiestnenie zábrany na pozemku – komunikácii Medzi vodami bola zaslaná 
uvedenému vlastníkovi.  
55.  
- sťažnosť opodstatnená 
- Sťažnosť na postup referátu evidencie obyvateľstva odd. služieb MsÚ pri výbere poplatkov 
za vydanie potvrdení o trvalom pobyte (nesúhlasil s výberom poplatku). Za vydanie 
potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby, v zmysle zák. č. 145/1995 Z.z. 
o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov, v časti „Sadzobník správnych 
poplatkov“ v položke č. 8  je určený poplatok vo výške 100,- Sk. Potvrdenie je úkonom vo 
vzťahu k evidenčnému záznamu konkrétnej osoby. Bolo mu vysvetlené, kto je oslobodený od 
poplatku. Vydaný doklad o prijatí úhrady za potvrdenie o trvalom pobyte bol zmätočný, 
vykazoval formálne a právne nedostatky. V tejto časti bola sťažnosť opodstatnená. Podľa 
vyjadrenia ref. evidencie obyvateľstva, pri vypisovaní potvrdenky o zaplatení vyjadroval 
nespokojnosť s výberom poplatku, preto sa pomýlila. Za chybu sa mu ospravedlnila. 
Preverením evidencie potvrdení bolo zistené, že  výber poplatkov  za vydanie dvoch 
potvrdení o trvalom pobyte boli riadne zaznamenané. 
56.  
- sťažnosť neopodstatnená 
- Sťažnosť vo veci prevádzkovania vrakoviska – zber starých vozidiel na Novozámockej 75 
a v súvislosti s tým porušovanie verejného poriadku hlukom a znečisťovaniu životného 
prostredia. Preverením nebola zistená opodstatnenosť sťažnosti. V čase kontroly sa 
v priestoroch domu nenachádzali žiadne motorové vozidlá. Podľa vyjadrenia vlastníčky domu 
a z predloženého živnostenského oprávnenia bolo zrejmé, že má vydané živnostenské 
oprávnenie na sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu a služieb, v zmysle ktorého 
telefonicky zabezpečuje odvoz vrakov. Vo dvore domu nikdy neprevádzkovala 
autovrakovisko. Občanovi bolo odporučené riešiť rušenie verejného poriadku hlukom cestou 
MsP a neoprávnené podnikanie cestou odb. živnostenského podnikania obvodného úradu. 
57.  
- sťažnosť odstúpená na priame vybavenie 
- Sťažnosť na  postup príslušníkov MsP pri uložení blokovej pokuty, bola v zmysle § 9 zák.č. 
152/1998 Z.z. o sťažnostiach odstúpená sťažnosť na priame vybavenie náčelníkovi MsP. 
 58.  
- sťažnosť opodstatnená  
- Sťažnosť na neriešenie premávky po MK Kluchova riešilo odd. výstavby a rozvoja MsÚ. Na 
rokovaní, konanom z dôvodu vyjadrenia sa viacerých dotknutých organizácií k riešeniu 
zjednosmernenia MK Kasalova, bola  vykonaná zmena organizácie dopravy tak, že MK 
Kasalova bola zjednosmernená, MK Kluchova, Jaskyňová bola zjednosmernená od Kasalovej 
po Hodžovu, MK Robotnícka, Riečna v smere od Hodžovej po Kasalovu a MK Mariánska 
dolina je obojsmerná. Súčasne došlo k zmene trasovania linky č. 25 MHD. 
59.  
- sťažnosť opodstatnená 
- V sťažnosti občan poukazoval na problémy v súvislosti s odpredajom bytu do osobného 
vlastníctva a so správcovstvom  bytov  spol. Službyt.  Námietky   vo  veci  odpredaja  bytu  do  
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osobného vlastníctva a stanovenia ceny bytov nebolo možné akceptovať, nakoľko Zmluvu 
o prevode  vlastníctva  bytu  uzatvoril s  Mestom  Nitra  v   roku 2002, pričom  právne  účinky  
vkladu k bytu do katastra nehnuteľností nastali v jan. 2003. Podľa zmluvy ako kupujúci 
vyhlásil, že pozná stav bytu, a že ho kupuje v takom stave. Prevod bytu bol vykonaný 
v súlade so zák. č. 182/1993 Z.z. a podkladmi o obstarávacej cene objektu, ktorá tvorila 
základ pre výpočet ceny bytov. Pri odpredaji bytov do vlastníctva nájomcov bol odpredaný 
len pozemok pod domom podľa evidencie v katastri nehnuteľností a za cenu stanovenú MZ. 
K časti sťažnosti, týkajúcej sa námietok k účtovaniu dodávky tepla a teplej vody, bolo mu 
odporučené, obrátiť sa priamo na správcu, ktorý mu podá vysvetlenie spôsobu rozúčtovania 
nákladov za užívanie bytu, príp. obrátiť sa na Slovenskú obchodnú inšpekciu Nitra alebo 
Slovenskú energetickú inšpekciu Nitra. V zmluve o dielo na opravu balkónov bola stanovená 
záručná doba na náterové práce podhľadov balkónových konštrukcií na 48 mesiacov, 
reklamáciu, ktorou občan požadoval opravu, nebolo možné uplatniť. Službyt nemal povinnosť 
v čase odpredaja bytov zabezpečiť odstránenie závad, zistených odbornou prehliadkou 
(odborný výklad MF SR k uplatňovaniu zák.č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov v znení zmien a doplnkov). Ďalšia časť sťažnosti sa týkala zmeny 
spol. vykonávajúcej rozúčtovanie nákladov, ktorú odsúhlasili vlastníci bytov. Oprava strechy 
bola zabezpečená na základe zmluvy o dielo. Podľa vyjadrenia riaditeľa spol., oprava bola 
v čase preverenia sťažnosti pred dokončením. Pri  oprave strechy došlo k prieťahom, ktoré 
súviseli s odstránením oceľovej konštrukcie a tiež s komunikáciou medzi zástupcami správcu 
a vlastníkov bytov, preto bola sťažnosť v tejto časti opodstatnená. K problému 
termoregulačných ventilov bol občanovi vysvetlený postup pri výpočte ich ceny, a že priamy 
odberateľ bol povinný zabezpečiť 1-krát za rok overenie hospodárnosti prevádzky sústavy 
tepelných zariadení za odberným miestom na vlastné náklady.  Bolo mu odporučené, pokiaľ 
má výhrady voči správcovstvu spol. Službyt, vlastníci bytov majú možnosť od zmluvy 
odstúpiť a keďže ide o obchodný vzťah medzi vlastníkmi bytov a spol. Službyt, tiež na 
možnosť ochrany práv a právom chránených záujmov cestou súdu.  
60.  
- sťažnosť neopodstatnená 
- Sťažnosť vo veci postupu mesta v súvislosti s pozemkom a  zbúraním rod. domu na 
Podzámskej 60. Požiadavka o vyhľadanie spisu – rozhodnutia, ktoré bolo vydané bývalým 
Mestským národným výborom – odborom výstavby v Nitre v roku 1970 – rozhodnutie 
o vyvlastnení na meno otca sťažovateľky bola vybavená odd. prvého kontaktu s občanmi 
MsÚ v tom zmysle, že jej žiadosti nemôžu kladne vyhovieť, nakoľko požadované rozhodnutie 
sa v registratúrnom stredisku MsÚ nenachádzalo, ale v prípise z Obvodného pozemkového 
úradu v Nitre bolo uvedené, že bývalý Mestský národný  v Nitre vydal v roku 1956 
rozhodnutie o vyvlastnení pozemku na pôvodnú vlastníčku, tieto pozemky boli určené na 
výstavbu II. etapy Predmostia v Nitre. Ďalší list jej bol zaslaný na základe žiadosti v r. 2006 
tým istým oddelením MsÚ, v ktorom bolo uvedené, že sa v registratúrnom stredisku MsÚ 
nenachádza vyvlastňovacie rozhodnutie približne po roku 1980. Z uvedeného nevyplývalo, že 
sa doklady stratili, ako uvádzala v sťažnosti. Keďže na vyžiadanie nepredložila doklady, ktoré 
uvádzala v sťažnosti a v registratúrnom stredisku MsÚ sa doklady nenachádzajú, nebolo 
možné  jej požiadavke vyhovieť.  
61.  
 - sťažnosť neopodstatnená 
- V sťažnosti bolo poukazované  na postup ÚHA MsÚ pri riešení pripomienok k prerokovaniu 
návrhu územného plánu zóny Kynek – Šúdol. Pripomienka, ktorou vyjadril nesúhlas 
s navrhovanou komunikáciou v územ. pláne zóny,  bola  doručená  mestu  Nitra v stanovenom 
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termíne. Po ukončení celého procesu prerokovania, mesto prostredníctvom komisie,  zloženej  
zo  zástupcov  VMČ  a  odborných  útvarov  vyhodnocuje   pripomienky  z verejného 
prerokovania územnoplánovacej dokumentácie zo strany vlastníkov pozemkov, správcov 
a vlastníkov verejného technického vybavenia, samosprávy, atď. Podľa § 22 ods. 4 
stavebného zákona, návrh je potrebné dohodnúť s dotknutými orgánmi štátnej správy. Na 
územnoplánovaciu činnosť sa podľa § 2 ods. 6/ stavebného zákona nevzťahujú všeobecné 
predpisy o správnom konaní (zák. č. 71/1967 Zb.), nakoľko územné plány nie sú 
individuálnymi rozhodnutiami správnych orgánov, ktoré riešia konkrétnu vec, ale programové 
dokumenty všeobecného charakteru. Po dohodnutí a vyhodnotení jednotlivých pripomienok 
vo vzťahu k všetkým pripomienkam a navrhnutej urbanistickej koncepcii riešenia územia, 
v zmysle § 22 ods. 7/ stavebného zákona, orgán územného plánovania, ktorý obstaráva 
dokumentáciu, znova prerokuje stanoviská a písomné pripomienky k návrhu, ktoré neboli 
zohľadnené s tými, ktorí ich uplatnili. Podľa vyjadrenia útvaru hlavného architekta MsÚ 
občan bol o postupe riešenia, pripomienok uplatnených vo verejnom prerokovaní ÚPN zóny 
Kynek Šúdol osobne informovaný a prizvaný na zasadnutie vyhodnocovacej komisie, kde 
bola posudzovaná jeho pripomienka s kladným návrhom na vyhodnotenie požiadavky. 
62.  
- sťažnosť opodstatnená 
- Sťažnosť na parkovanie nákladného vozidla – kamióna na ul. R. Peregrína, čím dochádzalo 
k ohrozovaniu chodcov, poškodzovaniu zelene a obmedzovaniu premávky po MK. MsP vo 
veci začala konať už pred podaním sťažnosti, keď zaznamenala parkovanie tohto vozidla. 
Keďže parkovaním nákladného vozidla došlo k porušeniu § 4 ods. 1 písm. e) zák. č. 168/1996 
Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (po zdokladovaní) MsP záležitosť 
odstúpila  na doriešenie referátu cestného hospodárstva a miestnych komunikácii MsÚ, ako 
oprávnenému vo veci konať. Uvedený ref. zaslal držiteľovi vozidla upozornenie na porušenie 
zákona o cestnej premávke i s  určením príslušných lehôt. Pripomienka na neporiadok v 
priestore po odstránení veľkoobjemového kontajnera na odpad, bola riešená s odd. 
komunálnych činností a životného prostredia MsÚ. V čase podania sťažnosti, Nitrianske 
komunálne služby s.r.o. Nitra zabezpečovali v rámci celého mesta čistenie miest, kde boli 
pristavené kontajnery. Následne vykonali zamestnanci mesta kontrolu, pri ktorej bolo zistené, 
že okolie po odstránení kontajneru bolo vyčistené. 
63.  
- sťažnosť opodstatnená 
- V sťažnosti bolo poukazované na zníženú priechodnosť spoločnej komunikácie, spôsobenú  
obyvateľmi radovej zástavby na uvedenej ul.. Počas prerokovávania sťažnosti bolo 
vysvetlené, že MK nie je uspôsobená pre obojsmernú premávku, nakoľko nemá dostatočné 
šírkové parametre. Trávnaté plochy, na ktoré občan poukazoval, obyvatelia náprotivnej strany 
nezabrali, iba ich  udržiavajú. Parkovaním na MK dochádza k porušovaniu § 24 zák.č. 
315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách, nakoľko pri státí motorového 
vozidla musí zostať voľný jazdný pruh široký min. 3 m pre každý smer jazdy. Občan bol 
upozornený na možnosť oznámiť priestupok štátnej polícii. Riešením problému by mohlo byť 
vybudovanie parkovacieho pruhu. Z   toho dôvodu  odd. majetku MsÚ zabezpečilo zameranie  
skutočnej šírky mestského pozemku a do budúcna  bude mesto v súčinnosti s VMČ  hľadať 
možnosti vyriešenia problému. 
64 .  
- sťažnosť neopodstatnená 

- Sťažnosťou    občania    žiadali   preverenie   úpravy   cestnej   komunikácie    Willermova  a  
vybudovanie  parkoviska   pred  jedným  z  rodinných  domov. Oprava  MK  Willermova bola  
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schválená v rozpočte mesta na rok 2007 ako „Súvislá oprava MK Willermovej ul. asfaltový 
povrch  I.  etapa“.  Odd.  stavebného  poriadku  MsÚ  nemalo  námietky    proti  uskutočneniu  
stavebných úprav v rozsahu ohlásenia. Návrh riešil odstránenie starého povrchu MK, s novým 
asfaltobetónovým kobercom, čo predstavovalo výmeru cca 650 m2.  Išlo o šírku komunikácie 
3,5 m, s tým, že hranica pozdĺžneho úseku bola odsadená od prímuroviek oplotenia 
a ohraničená obrubníkom. Vybudovanie chodníka nebolo predmetom realizácie súvislej 
opravy MK, ktorá bola  riešená v celej dĺžke úseku. Na základe podnetu občana vykonal 
orgán ŠSD obhliadku parkoviska pred rodinným domom, pri ktorej skonštatoval, že nejde 
o parkovisko, ale o chodník zo zámkovej dlažby. Mesto Nitra ako príslušný cestný správny 
orgán v zmysle cestného zákona, rozhodnutím povolilo zriadenie vjazdu z komunikácie 
Willermova k novostavbe rodinného domu.  
65.  
 - sťažnosť opodstatnená 
- V sťažnosti bolo poukazované na problémy v súvislosti s chovom psa – bernardína na 
susednom pozemku. Tvaromiestnym preverením bol zistený rozdiel medzi počtom psov 
evidovaných v evidencii MsÚ a skutočným stavom psov, chovaných podľa oznámenia 
občana. Uvedené  doriešilo odd. miestnych daní a poplatkov MsÚ. Tiež bolo zistené, že 
bernardín reaguje na podnety, ktoré mu dáva malý  psík, preto bol vlastník  upozornený na 
dodržiavanie VZN č. 14/2002 a č. 6/2005 a požiadaný o vykonanie takých opatrení, aby 
nedochádzalo k rušeniu občianskeho spolunažívania. Sťažovateľovi bolo odporučené, pokiaľ 
bude dochádzať k rušeniu chovom psov, obrátiť sa  na MsP, príp. riešiť problém súdnou 
cestou.  
66.  
- sťažnosť nepreverovaná 
- Sťažnosť na nečinnosť odd. stavebného poriadku MsÚ. Uvedené odd. zvolalo ústne konanie 
vo veci podania o zmene stavby pred dokončením, na ktorom žiadatelia zobrali svoju žiadosť 
späť.  Následne písomne požiadali ÚHK MZ, aby sa ich sťažnosť nepreverovala.  
67.  
- sťažnosť neopodstatnená 
- Sťažnosť na postup ref. ekonomického odd. MsÚ v súvislosti s doručením výzvy jeho starej 
matke. Výzvu na zaplatenie  poskytnutej zrážky z ceny bytu, zaslanej starej matke 
sťažovateľa, podpísal primátor mesta oprávnene. Tak, ako bolo uvedené vo výzve, bola jej 
poskytnutá v zmysle zákona  o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 30 % zrážka z ceny 
bytu. Podľa toho istého  zákona, ak kupujúci prevedie vlastníctvo bytu na inú osobu ako na 
manžela, deti, vnukov alebo rodičov do desiatich rokov od uzatvorenia zmluvy o prevode 
vlastníctva, musí predávajúcemu jednorázovo uhradiť do 1 mesiaca od návrhu vkladu 
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností poskytnutú zrážku z ceny bytu. Keďže ref. 
ekonomického odd. MsÚ v dostupnej evidencii mesta, nezistila  príbuzenský vzťah 
sťažovateľa s vlastníčkou bytu, zaslala jej uvedenú výzvu. Následne občan  predložil doklady, 
preukazujúce ich príbuzenský vzťah, čím bola záležitosť zo strany mesta vybavená. Výzva, 
i napriek tomu, že sťažovateľa poburovala, je úradným dokladom, v ktorom je citácia zákona 
a z neho vyplývajúce  povinnosti vlastníka bytu  v súvislosti s úhradou zrážky z ceny bytu. 
68. Vlastníci pozemku Kynek – Šúdol  
- sťažnosť neopodstatnená 
- Sťažnosť vlastníkov  nehnuteľností v časti Kynek – Šúdol na porušenie stavebného zákona 
v súvislosti s funkčným využitím pozemku v k.u. Nitra.  ÚHA od roku 2005 zabezpečuje 
obstarávanie územného plánu zóny Kynek – Šúdol 1. lokalita. Postup prerokovania územného 
plánu  zóny  je  upravený  v stavebnom  zákone  a  v zmysle  neho  ÚHA  oznámil   verejnosti  
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začatie prerokovania návrhu ÚPN zóny a určil lehotu na pripomienkovanie verejnosti, 
súčasne   sa konalo  verejné  prerokovanie  na  MsÚ.  Oznámenie  verejnosti   bolo   vykonané  
vyvesením na úradnej tabuli mesta, uverejnené v tlači a cestou VMČ. Spôsob oznámenia  
umožnil vyjadriť sa verejnosti v určenej lehote i na verejnej prezentácii a získať pripomienky 
vlastníkov pozemkov k predloženému návrhu.  Vydané vyjadrenie ÚHA k funkčnému 
využitiu pozemku bolo spracované na podklade schváleného zadania pre spracovanie návrhu 
ÚPN zóny Kynek Šúdol 1. lokalita. Po ukončení prerokovania boli zapracovávané 
zohľadnené pripomienky a vydané povolenia v riešenom území vo vzťahu k dopravnej 
koncepcii schválenej v zadaní MZ. Funkčné využitie pozemku - komunikácia, ktorá 
sprístupňuje susediace pozemky, je v čistopise návrhu územného plánu rešpektované.  
69.  
- sťažnosť neopodstatnená 
- Sťažnosť proti postupu poslancov MZ v súvislosti so zmenou organizácie dopravy na MK 
Kasalova a priľahlých komunikáciách. Predsedníčka Komisie MZ v Nitre na prešetrenie 
sťažností proti činnosti poslanca MZ, požiadala poslanca MZ o vyjadrenie k sťažnosti, ktorý 
uviedol, že súhlasil so zmenou a novou organizáciou dopravy na Kalvárii  - Špitálska, 
Kasalova a priľahlé ul. – napr. Jaskyňová. Zmena organizácie dopravy bola výsledkom 
kolektívneho posudzovania, kladné stanovisko  vyjadrili ODI PZ v Nitre, Komisia MZ v Nitre 
pre dopravu i VMČ č. 2. Členovia komisie dopravy ako odborníci poznajú dopravné 
problémy v meste a vedeli ju posúdiť. Námietka, týkajúca sa publikovania informácie o tom, 
že občania schválili úpravu dopravného riešenia, sa preverením nepotvrdila. Zverejnená 
informácia sa týkala iba zmeny organizácie dopravy na miestnej komunikácii Kasalova 
a priľahlých komunikáciách. Počas prerokovávania sťažnosti  bol účastníkom vysvetlený 
postup a dôvody  zmeny organizácie dopravy v uvedenej časti mesta. Predseda VMČ vyjadril 
snahu  riešiť  problém nevyhovujúceho stavu komunikácie Jaskyňová návrhom na zaradenie 
jej rekonštrukcie do rozpočtu mesta. Bolo dohodnuté, že zostáva súčasný stav v organizácii 
dopravy tak, ako bola zmena schválená. Prijaté opatrenia sa týkali problému zamedzenia 
vjazdu nákladných vozidiel na MK Jaskyňová a odstránenia dopravného značenia prikázaný 
smer vpravo z Kasalovej. Odd. majetku MsÚ bola zaslaná požiadavka o začatie konania vo 
veci vysporiadania majetku, ktorý by slúžil na prepojenie komunikácie Wilsonovo nábrežie. 
70.  
- sťažnosť neopodstatnená 
-V sťažnosti vlastníci bytov poukazovali na uzatvorenie prechodného priestoru medzi 
domami Lomnická 2, 4, 6, 8 a 34, 36. Na rokovaní bolo občanovi vysvetlené, že uvedený 
priestor je vlastníctvom obyvateľov bytov Lomnická 6, 8, preto mesto nie je oprávnené 
umiestniť do tohto priestoru smetné nádoby. Mesto Nitra je zo zákona povinné zabezpečiť 
smetné nádoby na dostupnom mieste, pričom však nie je určená vzdialenosť od domov. 
Možnosťou  riešenia problému je  vzájomné rokovanie s vlastníkmi priestoru medzi domami, 
príp. doručenie žiadosti MsÚ o dodanie smetných nádob. 
71. Obyvatelia Štúrovej 14 – 16  
- sťažnosť neopodstatnená 
- Sťažnosťou  občania poukazovali na DZ  pred domom, žiadali vyčleniť parkovacie miesta  
na ploche pred domom a zobojsmerniť ul. Palánok v úseku od výjazdu z Hviezdnej doprava 
po vjazd na parkovisko pred domom služieb. Zástupcom občanov vysvetlený dôvod osadenia 
DZ, ktorým je zakázaný vjazd pre obytný dom Štúrova 14, 16 a zjednosmernenia MK 
Palánok. Požiadavku  na zriadenie  parkoviska na ploche pred domom je potrebné predložiť 
MsÚ  s písomným súhlasom nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov. Zástupcovia mesta 
a dopravnej polície  na rokovaní neodporučili zmenu organizácie dopravy v časti MK Palánok  
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(zobojsmernenie). Bolo však dohodnuté, aby príslušné odborné odd. zabezpečilo návrh na 
zmenu organizácie dopravy v časti ul. Párovská – Hviezdna – Palánok. 
72. Anonym 
- sťažnosť opodstatnená 
- V anonymnej sťažnosti bolo poukazované na stav chodníka a nezabezpečenie prístrešku na 
zastávke MHD Štúrova (bývalé Mlyny). Preverením bola potvrdená opodstatnenosť sťažnosti, 
na chodníku boli zistené výtlky, vyčnievala pätka odstráneného označníka a boli uvoľnené 
uzemnenie verejného osvetlenia.  Následne odd. komunálnych činností a životného prostredia 
MsÚ zabezpečilo upevnenie uvoľneného uzemnenia a MsS vysprávkovali chodník liatym 
asfaltom. Z dôvodu výstavby v priestore býv. Mlynov, prístrešok na zastávke MHD nebude 
umiestnený. 
73.  
- sťažnosť neopodstatnená 
- Sťažnosť na postup tech. námestníka Službytu Nitra s.r.o. v súvislosti s vypovedaním 
Zmluvy o výkone správy, odpredajom bytu rómskej rodine a finančným hospodárením spol. 
Preverením bolo zistené, Službytu bola doručená výpoveď zo správy domu Hollého 2, 4. 
Z predloženého dokladu s podpismi nebolo zrejmé, či sa konala schôdza, alebo boli získané 
iba podpisy od užívateľov bytov. V prípade  schôdze by to bolo v rozpore so Zmluvou 
o výkone správy – nebol prizvaný zástupca správcu. Okrem toho mesto v zastúpení 
Službytom, vlastní v dome byty a jeden nebytový priestor, preto bolo povinnosťou na schôdzu 
pozvať zástupcu vlastníka, čo sa nestalo. Túto povinnosť ukladá zákon o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov. Z toho dôvodu  boli vlastníci bytov upozornení na nezákonné 
konanie. Následne sa v dome uskutočnila schôdza vlastníkov bytov za prítomnosti zástupcu 
správcu, na ktorej 2/3 vlastníkov schválili odstúpenie od zmluvy o výkone správy so 
Službytom Nitra s.r.o. Výsledok hlasovania a výpoveď zo zmluvy o výkone správy nebol 
doručený spol.  Službyt. Prevod vlastníctva bytu rómskej rodine bol vykonaný v súlade so 
zákonom a  VZN. Sťažovateľke bolo vysvetlené, že vlastníci bytov majú podľa zmluvy právo 
nahliadať do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo čerpania fondu opráv 
prostredníctvom zvoleného zástupcu. 
74. Obyvatelia a majitelia pozemkov Remeselnícka  
- sťažnosť neopodstatnená 
- Obyvatelia a vlastníci pozemkov Remeselnícka namietali postup  odd. majetku MsÚ. 
V zmysle zák. č. 162/1995 Z.z. Správa katastra  Žilina, ako príslušný kompetentný správny 
orgán, od r. 2002 vykonáva obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním v kat. území 
Mlynárce, obec Nitra. Všetci občania boli postupne podľa pokynov pracovníkov oddielu 
nového mapovania vyzývaní na prešetrenie svojich pozemkov a na trvalé vyznačenie 
lomových bodov hraníc svojich pozemkov. Týkalo sa to aj pozemkov vo vlastníctve mesta. 
Po ukončení mapovania v teréne boli predvolávaní  vlastníci na správu katastra ohľadne 
vznesenia pripomienok k výsledkom merania za účasti pracovníkov Správy katastra Žilina. 
Meraním boli zistené odchýlky vo výmerách jednotlivých parciel. Pri šetrení o námietkach 
mesta Nitra boli zistené rozdiely vo výmere mestských parciel. Bolo zabezpečené trvalé 
vytýčenie hranice parcely a preverená námietka mesta meraním v teréne. Následne sa 
potvrdila jej oprávnenosť, najväčším problémom je, že časť pozemku majú v oplotení, 
v záhradách vlastníci bývajúci na Remeselníckej. Keďže oplotenie zabezpečovala škola, 
vlastníci susedných záhrad sa domnievali, že plot je hranica ich pozemkov. Mesto Nitra 
nadobudlo pozemky školy  v roku 2002 delimitačným protokolom. Mapovaním neprišlo 
k zmene vo vlastníctve pozemku, občania sa dozvedeli, že časť pozemkov, ktoré majú 
v oplotení je vedená na LV  mesta. V snahe vyriešiť  problém občanov, odd. majetku  MsÚ po  
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dohode s poslancom MZ vypracuje v zmysle VZN č. 1/2006 návrh, aby sa vlastníci 
pozemkov, susediacich s mestským pozemkom stali vlastníkmi časti  v oplotení.  
75.  
- sťažnosť opodstatnená 
- Sťažnosť vo veci neriešenia požiadaviek ohľadne vyspádovania plochy ku vchodom domu 
Štúrova 14 – 16 odd. výstavby a rozvoja MsÚ. Na základe vyžiadania a podľa vyjadrenia 
zamestnanca mesta, povereného výkonom funkcie ved., bol problém  doriešený k spokojnosti 
obyvateľov domu. Plocha, kde sú osadené kvetináče nebola upravená, nakoľko na túto časť 
neboli vyčlenené z rozpočtu mesta finančné prostriedky.  
76.  
-  sťažnosť neopodstatnená 
- Sťažnosťou občianka vyjadrila nesúhlas so zmenou dopravného značenia a systémom 
dopravy  pod Kalváriou. Bola informovaná, že ÚHK sa zaoberal petíciou obyvateľov 
Jaskyňovej ul. a sťažnosťou obyvateľky ulice v tej istej veci.  Zmena organizácie dopravy 
bola výsledkom kolektívneho posudzovania, kladné stanovisko  vyjadrili ODI PZ, Komisia 
MZ v Nitre pre dopravu i VMČ. Bolo dohodnuté, že zostáva súčasný stav tak, ako bola zmena 
organizácie dopravy na MK Kasalova a priľahlých komunikácií schválená. Odbornému ref. 
odd. výstavby a rozvoja MsÚ bolo uložené vyriešiť problém zamedzenia vjazdu nákladných 
vozidiel na MK Jaskyňová a zabezpečiť odstránenie dopravného značenia prikázaný smer 
vpravo z Kasalovej ul.  a odd. majetku MsÚ bolo požiadané o začatie konania vo veci 
vysporiadania  majetku,  ktorý by slúžil na prepojenie komunikácie Wilsonovo nábrežie.  
77.  
- sťažnosť neopodstatnená 
- Sťažnosť vo veci podozrenia na zneužitie pečiatky MsÚ v súvislosti s podaním ohlásenia 
drobnej stavby oplotenia iným občanom. Ohlásenie drobnej stavby bolo zaevidované 
v podateľni MsÚ, prevzatie potvrdila podpisom ref. odd. stavebného poriadku a ved. odd. 
pridelila podanie príslušnej ref., u ktorej sa originál tejto písomnosti nachádza. K  vyjadreniu 
k Upovedomeniu o podaní odvolania,  ktorým sa občan obrátil na primátora mesta, mu bolo 
vysvetlené, že kontrolná činnosť hlavného kontrolóra sa podľa  § 18d) zákona o obecnom 
zriadení nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmov 
právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje primátor v správnom konaní. V zmysle 
stavebného zákona, kompetentným vo veci konať je druhostupňový orgán krajský stavebný 
úrad, ktorému bolo odvolanie zaslané.  
 

Útvar  hlavného kontrolóra zaevidoval v  roku 2007  celkom  18 petícií, v  tejto správe 
nie sú uvedené petície (6), ktoré boli súčasťou správy za I. polrok 2007. 
7. Obyvatelia mesta Nitry  
- petícia neopodstatnená 
- Petíciou obyvatelia vyjadrili nesúhlas so zriadením vývarovne a ubytovne pre bezdomovcov 
v objekte Braneckého 12. Počas prerokovania petície boli vysvetlené všetky okolnosti riešenia 
problému občanov bez domova. Zástupca občanov bol informovaný o pripravovanom 
materiáli, ktorý mal byť predmetom rokovania orgánov mesta a o možnosti občanov, 
zúčastniť sa MZ v deň, kedy bude materiál prerokovaný.  Na záver bolo dohodnuté, že útvar 
sociálneho úradu MsÚ v dôvodovej správe materiálu doplní informáciu o vykonaných 
obhliadkach lokalít na umiestnenie útulku a o doručenej petícii proti jeho zriadeniu na 
Braneckého 12.  
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8. Obyvatelia časti mesta Čermáň   
 - petícia neopodstatnená 
- Na základe petície obyvateľov časti Čermáň, ktorou vyjadrili nesúhlas s navrhovaným 
umiestnením  južného  obchvatu  mesta   Nitra  –  rýchlostná    komunikácia   R1  (v  blízkosti  
zastavaného územia časti Čermáň) a požiadavky  prepracovania návrhu tak, aby sa dotknutá 
časť obchvatu spolu s plánovanou križovatkou s Cabajskou cestou, posunula za mestský 
cintorín na Cabajskej ceste, konalo sa rokovanie. Zástupcom občanov bolo vysvetlené, že 
trasa rýchlostnej komunikácie je v súlade s ÚPMN,  s technickou štúdiou z roku 2001 
a záverečným stanoviskom EIA, ako aj aké následky by mala zmena trasy plánovanej 
komunikácie.  Súčasne boli upozornení na  možnosť vyjadriť sa k PD v procese územného 
konania, zverejnenej verejnou vyhláškou. Primátor mesta zástupcov občanov ubezpečil, že 
v procese prípravy stavby a aj realizácie budú vykonané  také opatrenia, aby  hluk z tejto 
komunikácie neobťažoval v okolí žijúcich občanov.  
9.  
- petícia neopodstatnená 
- Petícia, ktorou  sa občan obrátil na primátora mesta sa týkala zámeru na užívanie rodinného 
domu na zriadenie ubytovne. Stavebník požiadal MsÚ o vyjadrenie k PD zmeny účelu 
užívania časti rodinného domu na ubytovňu na ul. Moyzesova. ÚHA pred vydaním vyjadrenia 
vyžiadal stanovisko VMČ č. 2, ktorý aj vzhľadom na petíciu občanov,   nesúhlasil so 
zámerom stavebníka. Na základe tohto vyjadrenia a z dôvodu schvaľovania zmien územného 
plánu, podľa ktorých  by funkcia v tejto lokalite bola stanovená len na bývanie ako aj 
nesplnenie ďalších technických noriem,  neodporučil ÚHA zmenu účelu užívania časti 
rodinného domu na Moyzesovej na ubytovňu. Občanovi bolo oznámené, že informatívna 
správa o evidovaných žiadostiach na zmeny a doplnky ÚPMN bola prerokovaná na zasadnutí 
MR, kde boli vznesené požiadavky na zmeny a doplnky ÚPMN v rámci Starého mesta, medzi 
nimi aj požiadavka týkajúca sa zmeny funkcie v petícii uvádzanej lokalite len na bývanie.         
10. Obyvatelia ul. Hollého 2,4 a Štúrovej 24 - 28   
- petícia neopodstatnená 
- Petíciou vlastníci bytov vyjadrili nesúhlas s odpredajom bytu Hollého 2 rómskej rodine 
a žiadali stornovanie odpredaja. Keďže odpredaj bytu do osobného vlastníctva bol schválený 
MZ v súlade so zákonom  o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, nebol dôvod zahájiť 
konanie vo veci zrušenia odpredaja bytu. Občanom bolo odporučené, pokiaľ dochádza 
k rušeniu verejného poriadku, občianskeho spolunažívania a k poškodzovaniu spoločného 
majetku, riešiť problém v zmysle platných zákonných ustanovení. 
11. Obyvatelia Schurmannovej  
- petícia neopodstatnená 
- Petíciou obyvatelia Schurmannovej poukazovali na zhoršenie dopravnej situácie a životného 
prostredia v časti Párovce, Štúrova a Schurmannova z dôvodu výstavby obchodného centra 
v objekte bývalého Tekosu. Počas prerokovania petície bolo vysvetlené, že zámer spol. LIDL, 
prebudovať objekt Ďurkova 18 na predajňu, je v súlade s ÚPMN. V čase preverovania petície 
spol. pripravovala PD so zapracovaním pripomienok VMČ a príslušných komisií MZ. 
Oprávneným konať v prípade vydania stavebného povolenia na prestavbu časti objektu je 
odd. stavebného poriadku, ktoré bude pri rozhodovaní brať ohľad na petíciu obyvateľov 
Schurmannovej. 
12. Obyvatelia mesta Nitry a zástupcovia firiem sídliacich na Braneckého a Štúrovej  
- petícia neopodstatnená 
- Opakovanou petíciou občania a zástupcovia firiem nesúhlasili so zriadením vývarovne 
a ubytovne pre   bezdomovcov  v objekte  Braneckého 12.  Na riadnom zasadnutí MZ v rámci  
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bodu „Zámer na využitie objektu na Braneckého ulici za účelom poskytovania sociálnych 
služieb v Nízkoprahovej nocľahárni a v Dennom azylovom centre“, boli poslanci MZ 
informovaní o doručení opakovanej petície proti  uvedenému zámeru.  MZ prerokovalo zámer  
na využitie objektu Štúrova 57 za účelom poskytovania sociálnych služieb v Nízkoprahovej 
nocľahárni a v Dennom azylovom centre a odporučilo primátorovi mesta rokovať s majiteľmi 
objektu o podmienkach nájmu, resp. nakladania s majetkom. Z uvedeného vyplynulo, že MZ 
neschválilo zámer na využitie objektu Braneckého 12 pre zriadenie poskytovania sociálnych 
služieb. 
13.Obyvatelia časti mesta Zobor   
- petícia opodstatnená 
- Petíciou občania vyjadrili  nesúhlas so zmenou cestovného poriadku MHD – linky č. 2.  Pri 
prerokovaní petície boli vysvetlené  dôvody zmeny cestovného poriadku, konkrétne linky č. 2. 
Zmeny boli vykonané z ekonomických a racionalizačných dôvodov v rámci celého mesta. 
Keďže nebolo z ekonomických dôvodov možné rozšíriť linku č. 2 o požadované spoje SAD, 
a.s. Nitra  zabezpečila rozšírenie linky č. 9 – spoj s odchodom z Liečebného ústavu v smere 
Klokočina –   Kmeťova  o zachádzanie na  zastávky Šindolka – Dolnohorská – Veterinárska. 
14. Obyvatelia časti mesta Klokočina  
- petícia neopodstatnená 
- Petíciou obyvatelia nesúhlasili s výstavbou bytových domov v lokalite Hviezdoslavova – 
Kmeťova. ÚHA bola v roku 2006 doručená požiadavka vlastníka pozemkov situovaných 
v rámci plôch obytného súboru Klokočina o zmenu funkčného využitia pri obstaraní zmien  
doplnkov územného plánu pre funkciu bývanie a doplnkovo vybavenosť. V platnom ÚPMN 
je táto lokalita určená pre vybavenosť, bývanie  a doplnkovo výrobu. V roku 2007 mesto 
pristúpilo k obstaraniu Zmien a doplnkov č. 2 ÚPMN. V rámci prípravných prác bola MZ 
predložená informatívna správa o evidovaných žiadostiach na zmeny a doplnky ÚPMN, ktoré 
uznesením schválilo rozsah požiadaviek, ktoré mali byť predmetom obstarania dokumentácie 
zmien a doplnkov ÚPMN. V schválenom rozsahu požiadaviek je evidovaná i požiadavka 
vlastníka uvedených pozemkov. V čase preverovania petície bolo ukončené verejné 
obstaranie na výber spracovateľa dokumentácie zmien a doplnkov s následným vypracovaním 
dokumentácie, jej prerokovaním v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona 
a predložením MZ na schválenie.  
15. Obyvatelia Jaskyňovej  
- petícia neopodstatnená 
- Petíciou obyvatelia nesúhlasili so zmenou organizácie dopravy na MK Kasalova 
a priľahlých komunikáciách. Pri prerokovaní predmetu petície bol vysvetlený postup 
a dôvody  zmeny organizácie dopravy v uvedenej časti mesta. Predseda VMČ vyjadril snahu 
riešiť problém stavu MK Jaskyňová návrhom na zaradenie rekonštrukcie do rozpočtu mesta. 
Požiadavke, uvedenej v petícii sa nevyhovelo, zostal stav tak, ako bola zmena organizácie 
dopravy na MK Kasalova a priľahlých komunikácií schválená. Opatrenia na zamedzenie 
vjazdu nákladných vozidiel na MK Jaskyňová a odstránenie DZ prikázaný smer vpravo 
z Kasalovej ul., boli v určených lehotách zabezpečené. Zaslaná bola požiadavka odd. majetku 
MsÚ  o začatie konania vo veci vysporiadania majetku na prepojenie komunikácie Wilsonovo 
nábrežie. 
16. Obyvatelia Štúrovej 59 – 67 a Bulharskej  
- petícia neopodstatnená 
- Petícia proti  umiestneniu nízkoprahovej nocľahárne a denného  azylového centra v objekte 
Štúrova 57. Na rokovaní bol zástupcom občanov vysvetlený záujem mesta Nitry o  zriadenie 
nocľahárne   a azylového  centra  a  aké  služby  budú  pracovníci  Diecéznej   charity  v  Nitre  
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poskytovať  cieľovej skupine – ľuďom bez domova závislým na alkohole, neprispôsobivým, 
ktorí sa ocitli v núdzi. Zámer na využitie objektu Štúrova 57 prerokovalo MZ a odporučilo 
primátorovi mesta rokovať o podmienkach nájmu,  resp. nakladania  s  majetkom.  V súčasnej  
dobe je  uzatvorená zmluva o nájme na dobu jedného roka za symbolickú cenu. V zmysle 
opatrenia, ved. útvaru sociálneho úradu MsÚ zaslala projekt a PD priestorov objektu Štúrova 
57 na zriadenie nízkoprahovej nocľahárne a denného azylového centra zástupcovi občanov. 
Predseda VMČ vyjadril ochotu prizvať zástupcu občanov na rokovanie o nájme medzi 
mestom a vlastníkom pozemku, ktorý by mal slúžiť ako prístupová komunikácia k zariadeniu. 
17. Obyvatelia časti mesta Čermáň   
- petícia opodstatnená 
- Petícia  obyvateľov časti Čermáň a rodičov detí, navštevujúcich MŠ Dolnočermánska, 
ktorou vyjadrili nespokojnosť s vyriešením križovatky Dolnočermánska – Kostolná. Počas 
prerokovania petície bolo dohodnuté – zabezpečiť obmedzenie rýchlosti na MK 
Dolnočermánska, vzhľadom na svetelne riadený priechod na 40 km/h v úseku  Hlboká (slepá 
časť)  – Čulenova – obojsmerne (zabezpečené). Účastníci rokovania odporučili VMČ č. 3, 
aby podal návrh  na zmenu rozpočtu na rok 2008 - vyčlenenie finančných prostriedkov na 
spracovanie štúdie pre možnú výstavbu okružnej križovatky Dolnočermánska – Kostolná – 
Hlboká. 
18. Občania a majitelia zariadení Mostná   
- petícia opodstatnená 
- Na základe petície občanov za zrušenie obmedzenia prevádzkovej doby v prevádzkach 
poskytujúcich reštauračné a pohostinské služby s prísluchovou hudbou, vrátane prevádzok 
s integrovanou herňou a v prevádzkach poskytujúcich služby v rovnakom rozsahu a to v čase 
hudobnej produkcie alebo v čase usporiadania verejných kultúrnych podujatí spojených 
s verejnou hudobnou produkciou, tak ako vyplýva zo VZN mesta Nitra č. 26/2007, konalo sa 
na MsÚ rokovanie.  Pri  prerokovaní petície boli vysvetlené dôvody schválenia VZN, 
predovšetkým časti, ktorá sa týkala ustanovení o  prevádzkovej dobe v zariadeniach. 
Zástupcovia mesta privítali iniciatívu podnikateľov, vyjadrenú v memorande o spolupráci. Na 
základe návrhu primátora mesta, MZ schválilo návrh na zmenu VZN č. 26/2007 
o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb 
na území mesta Nitry. Súčasne bolo prerokované „Memorandum o spolupráci“ predložené 
zástupcami podnikateľov.  

 
ÚHK nenavrhuje opatrenia v súvislosti s preverovaním sťažností, nakoľko ku každej 

opodstatnenej sťažnosti boli prijaté konkrétne opatrenia. Aktívna spolupráca jednotlivých 
útvarov mesta, poslancov MZ, členov komisií MZ, výborov mestských častí a MsP naďalej 
pretrváva. 

Správu prerokovala MR v Nitre na svojom riadnom zasadnutí dňa 11.03.2007 
a odporučila MZ vziať Správu o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2007  na vedomie. 
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Správa o činnosti Mestskej polície v  Nitre za rok 2007 
 
1.Úvod  

Mestská polícia mesta Nitry (ďalej len MsP) je poriadkový útvar, ktorý zriadilo Mestské 
zastupiteľstvo (ďalej len MZ) všeobecným nariadením v roku 1991 na základe zákona SNR 
č.564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov.  

Prijatím novej organizačnej štruktúry MsP na aprílovom zasadnutí MZ v roku 2007 boli 
vytvorené podmienky na zefektívnenie a zhospodárnenie jej činnosti.  

Vytvorenie dvoch samostatných a rovnocenných obvodov s totožným teritóriom ako Obvodné 
oddelenia PZ Nitra a Klokočina sa zjednotila a priblížila dostupnosť ochrany a bezpečia k občanom. 

Dlhodobo rastúce nároky na organizovanie, riadenie a plynulé zabezpečenie efektívneho 
a účelného výkonu služby a  rastúcej náročnosti praktického zabezpečenia Mestského kamerového 
systému mali v rámci organizačných zmien za následok vytvorenie pozície zástupcu náčelníka pre 
výkon služby a zástupcu náčelníka pre MTZ. Tým došlo k separácií zodpovednosti za 
realizáciu plnenia úloh priameho výkonu služby a ostatnej činnosti mestskej polície v zmysle 
organizačných a  riadiacich aktov. 

K 31.12.2007 bolo na MsP zamestnaných celkovo 75 zamestnancov. Z toho: 
• v policajnej profesii 65 
• 1 príslušník je dlhodobo uvoľnený pre výkon verejnej funkcie 
• v obvode Mesto 41 policajtov 
• v obvode Klokočina 17 policajtov  
• 3 zamestnanci sú telesne postihnutí a vykonávajú činnosti na mestskom kamerovom 

systéme.  
• plánovaný počet príslušníkov mestskej polície je 82.  

Príslušníci MsP postupujú pri plnení úloh v zmysle ust. § 3 zák. o obecnej polícii, ktorý presne 
definuje základné úlohy MsP. V reálnej praxi objasňuje a rieši priestupky v zákonom vymedzenom 
okruhu svojej kompetencie resp. kompetencie delegované primátorom Mesta Nitra, uzneseniami 
Mestského zastupiteľstva, Všeobecne záväznými nariadeniam Mesta Nitra. Spolupôsobí s príslušným 
útvarom PZ SR pri ochrane majetku obce a občanov. 

 
2.Štatistické vyhodnotenie činnosti MsP v roku 2007 
 

Činnosť MsP Nitra je vyhodnotená v zmysle Vyhlášky 532/2003 MV SR z 24. novembra 2003 
ust. §2 ods.3, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona SNR č.564/1991 Zb. o obecnej polícii 
v znení neskorších predpisov a je záväzná pre všetky obecné a mestské polície na území SR. 
V štatistickom vyhodnotení uvádzam taktiež prehľady, ktoré sa v uvedenej vyhláške uvádzajú iba 
v opisnej časti.    

     
I. Počet príslušníkov obecnej polície 
 

1 Plánovaný počet príslušníkov obecnej polície 82 
1a Skutočný počet príslušníkov obecnej polície 65 
2 Počet prijatých príslušníkov obecnej polície  1 
3 Počet prepustených príslušníkov obecnej polície  1 

4 Počet príslušníkov obecnej polície, ktorí boli právoplatne odsúdení za spáchanie úmyselného 
trestného činu 0 

5 Počet príslušníkov obecnej polície, ktorí sú držiteľmi osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa 
§25 zákona SNR č.564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov 65 
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II. Sťažnosti na príslušníkov obecnej polície 
 

rok 2007 2006 2005 
1 Počet opodstatnených sťažností na príslušníkov obecnej polície 0 0 0 
2 Počet neopodstatnených sťažností na príslušníkov obecnej polície 1 2 13 

 
III. Zákroky, donucovacie prostriedky a útoky na príslušníkov obecnej polície 
 

rok 2007 2006 2005 
1 Počet vykonaných zákrokov 401 349 277 
2 Počet prípadov použitia zbrane 0 0 0 

2a Z toho neoprávnených 0 0 0 
3 Počet prípadov použitia varovného výstrelu do vzduchu 0 0 0 

3a Z toho neoprávnených 0 0 0 

4 Počet prípadov použitia donucovacích prostriedkov  
(počet/z toho technických prostriedkov na zabránenie odjazdu vozidla - papuča)  2318/2311 2471/2461 2291/2277 

4a Z toho neoprávnených  0 0 0 
5 Počet prípadov, v ktorých došlo k zraneniu osoby, proti ktorej zákrok smeroval 0 0 0 

6 Počet prípadov, v ktorých došlo k usmrteniu osoby, proti ktorej zákrok smeroval  
(do 24 hodín) 0 0 0 

7 Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k zraneniu nezúčastnenej osoby 0 0 0 

8 Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k usmrteniu nezúčastnenej osoby  
(do 24 hodín) 0 0 0 

9 Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k spôsobeniu škody na majetku  1 0 0 
9a Z toho so spôsobením škody na majetku obce 1 0 0 

10 Počet útokov na príslušníkov obecnej  polície  
(pri plnení úloh obecnej polície alebo v súvislosti s ich plnením) 1 0 0 

10a Z toho so zranením príslušníka obecnej polície 0 0 0 
 

IV. Činnosť pri plnení úloh obecnej polície 
 

 2007 2006 2005 

1 Počet osôb, ktorým bola obmedzená osobná sloboda zákrokom 
príslušníka obecnej polície 54 54 45 

2 Počet osôb predvedených na útvar obecnej polície 330 273 192 
3 Počet osôb predvedených na útvary Policajného zboru 7 16 35 
4 Počet nájdených osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie  10 6 5 
5 Počet nájdených vecí, po ktorých bolo vyhlásené pátranie 0 0 0 

6 Počet nájdených motorových vozidiel, po ktorých bolo vyhlásené 
pátranie 0 3 0 

 
 

V. Priestupky (zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov) 
 
 

    §47-48 §49 §50 §22 VZN ostatné Spolu 2007

1 celkový počet zistených priestupkov 
vlastnou činnosťou 489 14 25 5450 639 76 6693 

2 celkový počet oznámených priestupkov 
na útvar obecnej polície 407 46 68 886 243 68 1718 

 celkový nápad priestupkov 896 60 93 6336 882 144 8411 
3 celkový počet uložených priestupkov 7 1 2 159 53 1 223 

celkový počet odložených priestupkov 52 5 22 18 9 3 109 
4 

z toho počet maloletých 52 4 19 2 8 3 88 

5 celkový počet odovzdaných 
priestupkov 1 0 0 9 0 50 60 
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6 celkový počet oznámených priestupkov 
príslušnému orgánu 15 3 17 199 13 51 298 

celkový počet priestupkov 
prejednaných v blokovom konaní 297 24 47 4450 464 25 5307 7 
výška finančnej hotovosti (Sk) 113 200 11 200 27 600 1 756 900 124 800 9 800 2 043 500
celkový počet priestupkov prejednaných v 
blokovom konaní vydaním bloku na pokutu 
nezaplatenú na mieste 

37 3 13 99 7 2 161 8 
výška finančnej hotovosti (Sk) 27 700 2 000 12 000 98 500 4 200 1 500 145 900 

  
2.1.Počet doriešených priestupkov na mieste spáchania priestupku 
 
  2007 2006 2005 
Celkový počet riešených 
priestupkov 8411 100% 8089 100% 7796 100% 

Riešenie na mieste zistenia 
priestupku 7391 88,0% 7160 88,5% 6857 88,0% 

Postúpené na objasnenie 1020 12,0% 929 11,5% 939 12,0% 
v blokovom konaní 5307 63,0% 5165 63% 5004 64% 
celková suma v Sk/ 2 043 500 385 1 897 900 367 1 601 500 320 

 

2.2.Objasnenosť priestupkov za rok 2007 
 
  2007 2006 2005 
Celkový počet  priestupkov 
postúpených na objasnenie 1020 100% 929 100% 939 100% 

Objasnené 798 78,2% 789 84,9% 726 77,3% 
Neobjasnené 222 21,8% 140 15,1% 213 22,7% 
 
 
3.Vyhodnotenie činnosti MsP v roku 2007 - opisná časť 
 
 V roku 2007 príslušníci mestskej polície  zistili celkovo 8411 priestupkov. Z toho väčšia časť 
boli dopravné priestupky. Dôvodom je hlavne: 

• prehustenosť dopravy v centre mesta, 
• nedostatok parkovacích miest, čím dochádza k využívaniu aj iných miest na parkovanie 

ako sú na to určené, hlavne na sídliskách 
• zmena v oblasti definovania priestupkov na úseku plateného parkovania z VZN na 

dopravné priestupky. 

Z celkového počtu priestupkov bolo riešených priamo na mieste zistenia až 88% všetkých 
priestupkov. 12% priestupkov bolo postúpených na objasnenie z nasledovných dôvodov: 

• osoba, ktorá sa priestupku dopustila sa na mieste nenachádzala ( lístky za stierač pre 
neprítomného vodiča) 

• odmietnutie zaplatenia uloženej blokovej pokuty  
 
 
 
 
 



 5

Porovnanie vývoja činnosti za obdobie rokov 2005-2007 
 

  2007 2006 2005 

Celkový počet  priestupkov 8411 8089 7796 
Počet blokových pokút 5307 5165 5004 
Suma v Sk 2 043 500 1 897 900 1 601 500 

 
3.1.Verejný poriadok  
 

Výkon služby mestskej polície je riadený a organizovaný na základe výsledkov analýz 
bezpečnostnej povahy, požiadaviek a podnetov  primátora mesta, poslancov mestského zastupiteľstva, 
občanov, predstaviteľov orgánov a organizácií pôsobiacich na území mesta, kultúrno-spoločenských 
aktivít Mesta Nitra, športových udalostí a poznatkov z vlastnej činnosti. Operatívne reaguje na 
výstavnícku tradíciu v meste Nitra, geografickú polohu, sociálno-demografické zloženie obyvateľstva 
a študujúcu mládež. Výkon služby je plánovaný a orientovaný do miest častého páchania priestupkov a 
inej protispoločenskej činnosti, k zabezpečeniu kultúrno-spoločenských, športových a zábavných akcií 
usporiadaných mestom Nitra ako aj inými územnými orgánmi a organizáciami štátnej správy, 
samosprávy a ostatnými orgánmi a organizáciami. V tejto súvislosti sa ako poriadkový útvar mesta 
aktívne zapája do organizácie kultúrnych, spoločenských, športových, cirkevných a politických 
podujatí, pri ktorých vykonáva kontrolu dodržiavania verejného poriadku na teritóriu mesta.  

Za hodnotené obdobie bolo zabezpečených celkom 17 akcií celoslovenského a 
medzinárodného významu ako napríklad Divadelná Nitra, Agrokomplex – poľnohospodárska výstava, 
Výstava nábytku, Strojársky veľtrh, Autosalón Nitra, Klokočinský jarmok, Chrenovské trhy, Dni 
Nitranov, Imatrikulačné slávnosti oboch univerzít, Silvester, mítingy, zhromaždenia a iné akcie na 
Svätoplukovom námestí.  
Ďalej bolo zabezpečených 98 akcií lokálneho alebo regionálneho významu.  

Príslušníci mestskej polície sa taktiež pri každodennom výkone zameriavali aj na odhaľovanie 
nedostatkov technického charakteru v obci, ako napr. nefunkčné inžiniersko-technické siete, chýbajúce 
poklopy, verejné osvetlenie, chýbajúce alebo poškodené dopravné značenie a pod.. Následne 
oznamovali zistené nedostatky kompetentným orgánom. Celkovo nahlásili 1133 podnetov.  

Medzi ďalšie činnosti patrilo zmapovanie a následné zabezpečenie odstránenia vrakov vozidiel 
z ulíc mesta, napr. zistením majiteľa, jeho vyzvaním k odstráneniu nepojazdného vozidla, prípadne 
jeho nahlásením za účelom spoplatnenia.  

Celkovo bolo zistených 33 vrakov, z toho sa vlastnou činnosťou podarilo zabezpečiť 
odstránenie 29 vozidiel. Na príslušné oddelenie MsÚ v Nitre nahlásili 8 vrakov za účelom 
spoplatnenia.  

Taktiež zistili 82 dlhodobo stojacích vozidiel, z čoho sa 59 podarilo odstrániť  a 23 vozidiel je 
v štádiu riešenia. 

V rámci kontrolnej činnosti je pozornosť mestskej polície zameraná na dodržiavanie zák. 
377/2004 o ochrane nefajčiarov. Konkrétna podoba spočíva vo velení hliadok často krát aj v civilnom 
odeve na realizáciu oprávnení na zastávkach autobusov MHD a SAD. Tiež treba spomenúť čoraz viac 
sa rozširujúcu spoluprácu s riaditeľmi stredných škôl a stredných odborných učilíšť, ktorí požadujú 
prítomnosť príslušníkov mestskej polície na ich školách z dôvodu dodržiavania zákona o ochrane 
nefajčiarov. Celkom bolo takto vykonaných aj opakovane niekoľko krát za deň 69 kontrol. Počet 
zistených a riešených priestupkov je limitovaný samotnou skúsenosťou študentov s kontrolnou 
činnosťou príslušníkov MsP.  

V oblasti  dodržiavania zákona č. 120/1984 o ochrane proti alkoholizmu a iným toxikomániam 
MsP vykonala v súčinnosti s PZ SR 8 preventívno-bezpečnostnostných akcií. Počas týchto akcií boli 
kontrolované reštauračné a zábavné podniky na území mesta Nitry hlavne so zvýšenou koncentráciou 
mladých ľudí. Vykonávané sú na základe vlastných zistení, analýz PZ SR a s využitím skúseností z 
praxe. Ide hlavne o začiatok a koniec školského roka, začiatok prázdnin, jesenných, jarných, 
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vianočných, v čase konania mládežníckych osláv a posedení, maturitných skúšok, prijímacích konaní 
na vysoké školy. V tomto období reaguje MsP na zvýšený prejav záškoláctva u študentov, ktorí majú 
sklony k vyhýbaniu sa vyučovaniu. V rámci absolvovania týchto kontrol zisťuje mestská polícia 
porušenia zákona v podávaní alkoholických nápojov obsluhou reštaurácie alebo zábavného zariadenia 
mladistvým a maloletým osobám. Skontrolovaných bolo približne 300 mladých ľudí. Z toho bolo 
zistených 38 mladistvých a maloletých osôb pod vplyvom alkoholu. Na mieste bol s nimi vykonaný 
pohovor preventistom MsP alebo zamestnankyňou sociálnej kurately a následne sociálne kurátorky, 
ktoré neskôr pozývali zachytených mladistvých spolu s rodičmi na motivačný a výchovný pohovor. 
Ak výsledok pohovoru naznačuje, že rodičia nezvládajú výchovu, je v rodine priebežne vykonávaná 
kontrola sociálnymi kurátormi a ponúknutá pomoc psychológa. V prípade záujme a snahy vec riešiť sú 
zaradení do ďalšieho projektu, ktorý realizuje ÚPSVaR spolu s MsP Nitra v dvoch trojdňových 
stretnutiach. 
 
3.1.1. Rizikové podujatia 

 
Futbalové zápasy Corgoň ligy, kde zápasy FC Nitra s FC Trnava, Slovan Bratislava sa z 

pohľadu futbalového zväzu označujú ako rizikové, čo znamená v reálnej praxi vysoký stupeň možnosti 
narušenia verejného poriadku zo strany fanúšikov jednotlivých klubov. Prejavy ich chuligánstva a 
výtržností sú už z pohľadu Slovenska chronicky známe. K zabezpečeniu týchto športových akcií 
vyčleňuje mestská polícia všetky dostupné sily a prostriedky k zvládnutiu situácie v úzkej koordinácií 
činnosti s PZ SR. Nepodceňovanie týchto skutočností dokumentuje aj fakt, že pred každým takýmto 
športovým stretnutím je zvolaná pracovná porada funkcionárov športového klubu, PZ SR a vedenia 
MsP k harmonizácií činnosti. 

V poslednom hodnotenom období došlo k prejavom chuligánstva a výtržníctva už i pri iných 
stretnutiach Corgoň ligy a Slovenského pohára ako napr. s B. Bystricou, Žilinou, Košicami, 
Petržalkou. 

 Hokejové zápasy Slovnaft extraligy, sa takéto prejavy vyskytujú pri zápasoch so Skalicou, 
Martinom, Bratislavou a opatrenia sú totožného charakteru ako pri futbalových zápasoch označených 
ako rizikové z pohľadu možnosti narušenia verejného poriadku a pokojného stavu. 

Medzi najrizikovejšie zhromaždenia organizované v centre mesta z pohľadu možného 
narušenia verejného poriadku a pokojného stavu obyvateľstva určite patria Pochod proti drogám a  
Pochod proti registrovanému partnerstvu. Organizujú a zúčastňujú sa ich osoby  známe tým, že 
inklinujú k hnutiam potláčajúcich práva iných a propagujúcich národnostnú neznášanlivosť.  

Mestská polícia sa týmto zhromaždeniam venuje primerane v úzkej súčinnosti s PZ SR s 
vyčlenením všetkých dostupných síl a prostriedkov k zabezpečeniu verejného poriadku, pokojného 
stavu, a bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta. 

 
3.1.2. Rizikové lokality 
 

V mesiaci október zazneli medializované prejavy nespokojnosti občanov mesta Nitra 
s aktuálnou bezpečnostnou situáciou. Mestská polícia v Nitre reagovala prijatím  bezpečnostných 
opatrení. Ich cieľom je eliminácii prejavov hrubej neslušnosti, výtržníctva, fyzického napádania 
obyvateľov a návštevníkov mesta Nitra. Výkon služby je koordinovaný s príslušnými oddeleniami PZ 
SR.  

Výkon služby je plánovaný a organizovaný na základe výsledkov analýzy zaznamenaných 
priestupkov a oznámení od občanov. Na vzniknutú situáciu okrem iného MsP reagovala presunom 
hliadok z denných služieb k posilneniu v nočnej dobe. Po dohode s PZ SR je týždenne v  piatok vo 
večerných a nočných hodinách  pravidelne plánovaná hliadka MsP s pevným stanoviskom na ul. 
Podzámska. Na ul. Mostnej je zabezpečená v zmysle spomenutej dohody hliadka PZ SR s pevným 
stanoviskom. Ide o miesta, kde sa zdržiava v nočných hodinách mládež a svojou hlučnou 
komunikáciou  a nevhodným správaním, často značne pod vplyvom alkoholu narúša verejný poriadok 
a nočný pokoj. Zameranie  hliadok MsP je  na kontrolu verejného poriadku v okolí vnútro blokov 
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ul. Mostná, Podzámska a Parkové nábrežie. Pohyblivá motohliadka realizuje výkon služby okrem 
iného aj na  ul. Kmeťkova, Mostná, Podzámska, Wilsonovo nábr. a Nábrežie mládeže. Predmetný úsek 
je  monitorovaný  mestským kamerovým systémom a aktuálny stav vyhodnocovaný jeho obsluhou.   

K eliminácií fyzických atakov na účastníkov hudobných koncertov na ul. Rázusova „Stará 
pekáreň“ v Nitre  boli prijaté obdobné bezpečnostné opatrenia. V čase konania hudobných koncertov 
je plánovaná hliadka MsP priamo na predmetnú ulicu s konkrétnymi úlohami k zabezpečeniu 
verejného poriadku, bezpečnosti, ochrany života a zdravia. K úspešnému zvládnutiu prípadných 
konfliktov jej činnosť podporuje ďalšie pohyblivá motohliadka, ktorá okrem iného zabezpečuje 
plnenie totožných úloh na ul. Hviezdoslavova. Cestou operačného pracovníka je zabezpečený 
informačný tok o aktuálnej bezpečnostnej situácií v rizikových lokalitách. O týchto skutočnostiach sú 
informované priamo službukonajúce hliadky a ich činnosť je v prípade potreby koordinovaná 
operačným pracovníkom. 
 
3.2.Ostatná činnosť príslušníkov MsP 
 
 Činnosť príslušníkov MsP sa neobmedzila len na riešenie priestupkov uvedených v tabuľkách, 
ale za obdobie roku 2007 okrem toho : 
• predviedli na MsP 330 a na PZ 7 osôb,  
• spolupracovali s PZ v 60  prípadoch - poskytli súčinnosť pri opoznaní páchateľov závažnej trestnej 

činnosti, spolupracovali ako nezúčastnené osoby pri domových prehliadkach, zabezpečovali miesta 
dopravných nehôd a miesta trestných činov, spolupôsobili pri zabezpečovaní verejného poriadku pri 
organizovaní veľkých akcií v meste a pod., 

• vykonali dve spoločné cvičenie so zložkami integrovaného záchranného systému HsZZ, PZ, CO 
výbuch a následný únik čpavku v Mevaku  a cvičenie RADIÁCIA, pri ktorom bolo simulované 
radiačné zamorenie na Svätoplukovom námestí,  

• vykonali 84 prevozov peňazí pre potreby MsÚ a MsP 
• doručili pre potreby súdu 964 zásielok,   
• poskytli prvú pomoc, privolali sanitku celkom v 63 prípadoch k chorým alebo zraneným osobám,  
• spolupracovali so zamestnancami MsÚ, MsS, Službytu, Obvodného úradu a s pracovníkmi 

Nitrianskych  komunálnych služieb mimo bežnej komunikácie v 40 prípadoch, 
• našli počas výkonu služby 12 detí,  ktoré sa stratili a ktoré vrátili  rodičom, 
• zabezpečovali verejný poriadok na 98 akciách obvodného charakteru a na 17 akciách veľkého 

celomestského charakteru,  
• skontrolovali 465 majiteľov psov, 56 majiteľov si nesplnilo povinnosť prihlásiť psa a následne boli 

nahlásení na MsÚ, v 24 prípadoch riešili osoby, ktoré neodstránili výkaly po psoch alebo mali psa 
na voľno na miestach kde je to zakázané, dali pokyn na odchyt 174 psov a mačiek, 

• našli a odovzdali doklady a iné cennosti v 54 prípadoch,  občanom  nahlásili 39 otvorených 
vozidiel, zabezpečili miesto spustenia signalizácie na objektoch v 26 prípadoch, 

• riešili 122 bezdomovcov a toxikomanov narušujúcich verejný poriadok alebo vzbudzujúcich 
verejné pohoršenie, alebo ich vykázali z vchodov obytných domov kde sa neoprávnene zdržiavali 

• vykonali 265 kontrol prevádzok zameraných na dodržiavanie zatváracích hodín  
 
3.3.Mestský kamerový systém - MKS 
 

V kamerovom systéme sa v uplynulom roku vykonala úplná rekonštrukcia optických rozvodov. 
Optická sieť, ktorá bola realizovaná po stĺpoch verejného osvetlenia, je v súčasnosti v podzemnom 
vedení. Úspešné zrealizovanie sa vykonalo po rokovaniach so spoločnosťou vlastniacou podzemné 
rozvody, ktoré prebiehali od roku 2003. Týmto sa podarilo ušetriť značné finančné prostriedky, ktoré 
by sa vynaložili na projekt a rozkopávky. 
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Na operačnom pracovisku sa z dôvodov vyšších nárokov na objasňovanie sa doplnil systém 
o digitálne záznamové zariadenie, ktoré zaznamenáva až 25 snímkou za sekundu. Týmto sa do značnej 
miery zvýši kvality záznamu čo prispeje pri objasňovaní protispoločenskej činnosti, hlavne pre 
potreby orgánov činných v trestnom konaní. Do roku 2007 sme používali záznamové zariadenie, ktoré 
nám umožňovalo ukladať približne 5 snímkou za sekundu. 

V tomto roku bolo zakúpených 8 monitorovacích kamier. Z toho 6 kamier sú na nové 
monitorovacie miesta a 2 kamery sú na obnovu starého systému. 

Nové monitorovacie miesta sú: 
- Piaristická ulica, kde dochádza k vykrádaniu vozidiel a schádzaniu mládeže v priľahlom 

parčíku, 
- Mlynská ulica, kde bola požiadavka z dôvodu výskytu vandalizmu vo forme poškodenia 

fasád budov sprayermi, 
- Nábrežie mládeže pri moste cez rieku, kde sa vo večerných až nočných hodinách (hlavne 

piatky a soboty ) zdržuje väčší počet mladých ľudí, ktorý konzumujú alkoholické nápoje 
a tým dochádza aj k znečisťovaniu verejného priestranstva a často aj vandalizmu, 

- Mostná križovatka s Farskou, 
- Mostná ulica s ulicou Wilsonovo nábrežie ( kruhová križovatka) 
- Štefánikova trieda ( pešia zóna). 

      Ostatné 2 kamery budú vymenené za opotrebované a to na Svätoplukovom námestí a Mostnej 
ulici. Do konca roka boli sfunkčnené kamery na Piaristickej ulici a Mlynskej ulici. Ďalšie práce boli 
v zmysle zmluvy pre nepriaznivé počasie pozastavené. Po ukončení prác tak mesto bude monitorované 
na dvadsiatich miestach. 

  Využitie MKS do značnej miery redukuje potrebu nasadenia príslušníkov MsP do 
monitorovaných priestorov a umožňuje ich cielene nasadiť až v  prípade konkrétneho zistenia 
priestupku. 

Celkovo bolo vykonaných 133 prezretí záznamov za účelom overenia si zistení a podozrení zo 
spáchaných trestných činov. V 58 prípadoch bola vytvorená záloha konkrétnej udalosti, ktorá bola 
odovzdaná orgánom činným v trestnom konaní.  

MKS je využívaný nielen na represiu ale hlavne na prevenciu. Už len samotné zverejnenie 
informácie o skutočnosti, že určité miesto je pod stálym dohľadom kamery, odrádza potenciálnych 
páchateľov od realizácie protispoločenských konaní.  

MKS i naďalej obsluhujú  traja zamestnanci so zdravotným postihnutím. Chránené pracovisko 
pre občanov so zdravotným postihnutím sme vytvorili na základe projektu podpory zamestnávania 
občanov so zdravotným postihnutím. Tento projekt je spolufinancovaný Mestom Nitra a Európskou 
úniou z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu.  Zriadením pracovných miest pre ZPS sa umožnilo 
efektívnejšie personálne využitie príslušníkov MsP, ktorí môžu byť nasadzovaní priamo do výkonu v 
uliciach mesta. 

MKS bude sčasti využívaný aj na integrovaný systém riadenia dopravy v meste, ktorý je 
v súčasnej dobe vo výstavbe. 

 
3.4.Parkovanie v meste 
 
3.4.1.Platené parkovanie 

V roku 2007 sme zistili a následne riešili 1154 dopravných priestupkov na úseku - platené 
parkovanie, čo je približne 14% z celkového počtu priestupkov a skoro 20% z celkového počtu 
dopravných priestupkov. Z toho 712 sme riešili v blokovom konaní čo je takmer 62%. Na výšku 
objasnenosti na úseku platené parkovanie má hlavný vplyv to, že vodič, ktorý sa priestupku dopustil sa 
na mieste nenachádza. Následný postup, keď sa zakladajú lístky za stierač pre neprítomného vodiča, je 
príliš zdĺhavý a nerieši priamo na mieste daný stav. Vzhľadom k tomu, že v súčasnej dobe nie je 
presne zadefinovaný význam informatívnej dopravnej značky platené parkovisko a tiež prišlo 
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k zrušeniu dane za dočasné parkovanie na verejných priestranstvách, je nutné tento stav odstrániť 
legislatívnymi zmenami.  
 
3.4.2.Ostatné parkovanie 

V centre mesta hlavne z dôvodu prehustenosti dopravy, výstavby multifunkčných objektov 
a následne nedostatku parkovacích miest dochádza k tomu, že vodiči využívajú na parkovanie aj iné 
miesta ako sú na to určené. 
Najviac problémové miesta sú: 

• centrum mesta 
• Kmeťková ulica 
• sídlisko Klokočina  
• parkovanie na miestach pre telesne postihnutých 
 

Taktiež je potrebné zosúladiť ustanovenie § 52 ods.1 zák.315/1996 Z.z. (iní účastníci cestnej 
premávky než chodci nesmú chodník používať, ak dopravnou značkou nie je určené inak) 
s ustanovením § 24 ods.1 písm.o) (vodič nesmie zastaviť a stáť na chodníku, kde by motocykel, 
motorové vozidlo alebo prípojné vozidlo boli  prekážkou plynulého pohybu chodcov; to neplatí, ak ide 
o zastavenie a státie, ktoré  nepresiahne tri minúty a ktoré neohrozí ani neobmedzí chodcov). Tieto dva 
paragrafy, ktoré sú navzájom v rozpore a spôsobujú problémy pri riešení vodičov, ktorí zastavili 
a zostali stáť na chodníku. Tento stav je možné vyriešiť iba legislatívnou úpravou. Na základe 
pripomienok Združenia náčelníkov obecných polícii Slovenska bude táto legislatívna zmena 
zapracovaná do pripravovaného zákona o premávke na pozemných komunikáciách. 

Kontroly sme zamerali tiež na zneužívanie parkovísk vyhradených pre vozidlá prepravujúce 
ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnuté osoby s označením O1. Priebežnou kontrolnou 
činnosťou (a pri spáchaní priestupku následne použitím technických prostriedkov zabraňujúcich 
odjazdu vozidla) a tiež sankčnými postihmi (v správnom konaní až do 10 000,-Sk) sa zo strany 
vodičov zvyšuje rešpektovanie daného dopravného značenia.  

Riešených bolo 400 vodičov v celkovej sume 162 400,-Sk. 
 
3.5.Rajonizácia 
 

V roku 2007 sme pokračovali v zaraďovaní stálych príslušníkov MsP na rajóny a mestské časti. 
Zaraďovaním stálych policajtov, ktorí budú zodpovední za verejný poriadok v pridelenej mestskej 
časti alebo rajóne sa zlepší kontakt s občanmi a následne tiež riešenie vzniknutých problémov. 

V súčasnej dobe má mestská polícia v Nitre dve stále pracoviská v centre mesta na Cintorínskej 
ulici a na sídlisku Klokočina - Na Hôrke a dve vysunuté pracoviská v mestskej časti Krškany a na 
sídlisku Chrenová. Na sídlisku Klokočina sú každú nepárnu stredu v mesiaci zriadené klientske dni, 
ktorých účelom je pomôcť hlavne občanom  a mladým ľuďom pri riešení problémov vznikajúcich pri 
domácom násilí, šikanovaní a drogových závislostí. 

K skvalitneniu plnenia úloh  bolo vydané usmernenie k Organizačného poriadku MsP. Cieľom 
usmernenia je podpora rozvoja komunikácie s verejnosťou, poslancami MZ členmi VMČ, 
predstaviteľmi samosprávy a štátnej správy, orgánov a organizácií pôsobiacich na území mesta. 
Zreálnenie prehľadu o plnení predmetnej úlohy zo strany okrskárov, kvalita a početnosť ich kontaktov 
sú predmetom kontrolnej činnosti nadriadených. Od takto plnených úloh očakáva vedenie MsP odozvu 
v pozitívnom vnímaní činnosti mestskej polície v radoch širokej verejnosti. Snaha je presvedčiť 
verejnosť o prítomnosti a dostupnosti mestskej polície  pre zvýšenie komfortu  bezpečnosti občana a 
zvýšenie hrozby postihu pre prípadného delikventa.  

V rovine realizácie sa nachádza zámer informovať širokú verejnosť o rajonizácií teritória mesta 
na webovej stránke mestskej polície www.mspnitra.sk a priblíženie sa občanovi v reálnom 
každodennom kontakte. V zásade  „Poznaj svojho policajta“ sa na stránke príslušného okrsku zobrazia 
mená konkrétnych príslušníkov MsP. Rajón je pridelený spravidla 2 príslušníkom MsP. Títo plne 
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zodpovedajú za riešenie špecifických problémov okrsku. Každý z nich má svoje špecifiká v spojitosti s 
demografiou, infraštruktúrou, členitosťou terénu, zložení obyvateľstva, intenzitou rozvoja, stavebných 
aktivít, údržby verejnej zelene, čistoty a hygieny mesta. Prednostne evidujú a podieľajú sa na riešení  
zistených nedostatkov v rajóne okrsku a o situácii v okrsku operatívne informujú veliteľa obvodu a 
náčelníka MsP.  
 
3.6.Použitie donucovacích prostriedkov v roku 2007 
   

V sledovanom období bolo použitých 2318 donucovacích prostriedkov.  
Technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla tzv. papuču sme požili 2311 krát.  
V 7 prípadoch boli použité ostatné donucovacie prostriedky. Všetky donucovacie prostriedky boli 
použité v súlade so zákonom o obecnej polícii.  
 

1. Dňa 13.3.2007 v čase o 14.15 hod  na ul. Palánok v Nitre mladistvý J.N. ležal pod vplyvom 
alkoholu na lavičke a zvracaním znečistil verejné priestranstvo, čím sa dopustil priestupku 
podľa §49 ods.1 písm. d) zákona o priestupkoch. Pri komunikovaní s priestupcom tento 
nečakane vyskočil a zaútočil úderom do oblasti hrudníka na príslušníka MsP, ktorý následne na 
svoju obranu použil DP. DP – úder sebaobrany bol použitý  v súlade s ust.§14 ods.1 písm.a) 
zákona o obecnej polícii. Od výzvy a výstrahy bolo upustené v súlade s ust.§ 13 ods.2 cit. 
zákona. J.N. nebol pri zákroku zranený. 

2. Dňa 15.3.2007 v čase o 19.55 hod. na ul. Na Hôrke v Nitre M.D. budil verejné pohoršenie tým, 
že pred vchodom č.17 do bytového domu zakrvavený vyliezol z kontajnera, váľal sa po zemi 
a okoloidúcim osobám oplzlo nadával, čím sa dopustil priestupku podľa § 47 ods.1 písm.c) 
priestupkového zákona. Po odmietnutí preukázania totožnosti bol za účelom jej zistenia 
predvádzaný na útvar MsP. Keďže pri predvádzaní kládol pasívny odpor, v súlade s ust. § 14 
ods.2 zákona o obecnej polícii bol použitý DP – hmaty sebaobrany. 

3. Dňa 27.3.2007  v čase o 18.00 hod na Štúrovej ul. v Nitre, pri OD Tesco, M.D. nerešpektoval 
svetelné signalizačné znamenie a na červenú prešiel po prechode pre chodcov, čím sa dopustil 
dopravného priestupku podľa § 22 ods.1 písm. k) priestupkového. zákona. Priestupca odmietol 
preukázať svoju totožnosť, snažil sa z miesta odísť, nerešpektoval výzvy príslušníka MsP, čím 
sa dopustil priestupku podľa § 47 ods.1 písm.a) priestupkového. zákona. Pri predvádzaní na 
útvar MsP za účelom zistenia totožnosti M.D. odmietal výzvy na nastúpenie do služobného 
vozidla, kládol aktívny odpor zapieraním sa rukami o rám vozidla. DP hmaty a chvaty 
sebaobrany boli použité v súlade s ust. § 14 ods.1 písm.e) zákona o obecnej polícii.  

4. Dňa 3.5.2007 v čase o 11.57 hod. na Štúrovej ul. v Nitre, pred budovou súdu, M.K. 
nerešpektovala dopravnú značku  C15, čím sa dopustila priestupku podľa § 22 ods.1 písm.k) 
priestupkového zákona. Službukonajúcej hliadke MsP odmietla preukázať totožnosť, 
nereagovala na výzvy, z miesta riešenia priestupku sa snažila odísť. Následne použité DP – 
hmaty sebaobrany boli použité v súlade s ust. §14 ods.1 písm.e) zákona o obecnej polícii.  

5. Dňa 14.6.2007 v čase okolo 16.58 hod. v Mestskom parku v Nitre budil M.S. verejné 
pohoršenie podľa § 47 ods.1 písm. c) priestupkového. zákona tým, že pod vplyvom alkoholu 
ležal nahý neďaleko lávky pre peších. Na adresu službukonajúcej hliadky sa posmešne 
vyjadroval, nereagoval na jej výzvy na preukázanie totožnosti, snažil sa z miesta riešenia 
priestupku odísť. DP – hmaty sebaobrany boli použité v súlade s ust. § 14 ods.1 písm.e) 
zákona.  

6.  Dňa 21.10.2007 v čase o 22.20 hod. na Rázusovej ul. v Nitre pred prevádzkou Stará pekáreň  
L.M. znečisťoval verejné priestranstvo močením na chodník, čím sa dopustil priestupku podľa 
§ 47 ods.1 písm. d) priestupkového zákona. Priestupca odmietol preukázať svoju totožnosť. Na 
výzvy príslušníkov MsP nereagoval, z miesta spáchania priestupku sa snažil odísť. Na účel 
naloženia do služobného vozidla boli použité hmaty sebaobrany. DP boli použité v súlade 
s ust.§ 14 ods.1 písm.e) zákona o obecnej polícii.  
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7. Dňa 16.12.2007 v čase o 05.10 hod.  na Mostnej ul. v Nitre sa vzájomne fyzicky a slovne 
napádali dve osoby. Po príchode hliadky MsP sa M.V. pokúsil napadnúť druhú osobu, v čom 
mu bolo zabránené použitím hmatov a chvatov sebaobrany. DP boli použité v súlade 
s ust.§14 ods.1 písm.a) zákona o obecnej polícii.  

 
  3.7.Spolupráca s občanmi a prevencia kriminality v roku 2007 
 

V roku 2007 na núdzovú linku MsP 159 zavolalo prípadne cez internetovskú stránku MsP 
oznámilo porušovanie právnych predpisov celkom 5 445 občanov. Priemerný príchod na sťažnosť za 
rok 2007 je približne 8 minút. Nami potvrdená opodstatnenosť volaní z celkového počtu volaní je 
73,5 % (3990 opodstatnených volaní). Do kategórie neopodstatnených volaní radíme také, kde 
príslušníci MsP nezistili žiadny priestupok alebo iné narušenie verejného poriadku. Avšak na počet 
hliadok, rozlohu mesta (sťažnosti z okrajových častí mesta) a súčasné riešenie iných sťažností je 
možné, že niektoré oznamy boli v čase volania opodstatnené, ale v čase príchodu príslušníkov MsP 
neboli potvrdené.       
 
3.7.1.Počet volaní na MsP 1995 -2007 
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Vplyv na povedomie občanov v oblasti prevencie kriminality má tiež smernica č.15/2003 

„O zásadách posilnenia motivácie občanov mesta Nitry k spolupráci s Mestskou políciou v Nitre na 
úseku ochrany majetku mesta“. V zmysle tejto smernice na návrh náčelníka MsP primátor mesta 
schválil 14 najzávažnejších prípadov, kde občania poskytli informáciu o práve prebiehajúcom 
trestnom čine alebo priamo zakročili proti páchateľovi.  

 Jednalo sa predovšetkým o  vandalizmus a krádeže, prejavy výtržníctva, odovzdanie 
nájdených vecí. Kritériami na odmenenie boli: adresnosť, presnosť a kvalita podanej informácie.  

Preventívne aktivity Mestskej polície v Nitre  na úseku prevencie kriminality v tejto správe sú 
pokračovaním aktivít realizovaných v predchádzajúcom období. Základné atribúty aktivít: 
komplexnosť programu prevencie kriminality a adresnosť vybraných preventívnych aktivít   

Nové preventívne aktivity boli naprojektované na osoby, u ktorých sme praxou zistili absenciu 
preventívnych aktivít, väčší nárast protispoločenskej činnosti alebo sme boli oslovení iným subjektom  
k spoločnému projektu. 

 
V oblasti prevencie kriminality príslušníci MsP za rok 2007 zrealizovali formou interaktívnych 

prednášok, rád, besied: 
 449   detí MŠ   počas 35,5 hod.            30 prednášok                 
4940  žiakov ZŠ   počas 202  hod.          124 prednášok   
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 779  študentov SŠ   počas 43    hod.            27 prednášok     
1296    ostatní    počas 197  hod.            40 prednášok     
7464   objektov           477,5 hod.        213  prednášok 
 

Údaj hovoriaci o najviac oslovených objektov zo základných škôl vysvetľujeme 
skutočnosťami: 

 zriaďovateľom základných škôl je mesto Nitra 
 najviac objektov v absolútnych číslach je práve v základných školách 
 na základných školách je najširšia vrstva vekových kategórií 
 prejavujúce sa problémy, ktoré spôsobujú študenti stredných škôl sú neriešenými alebo 

nezachytenými problémami na základných školách 
 na stredných školách oslovujeme študentov prvých a druhých ročníkov, kde je ešte reálna možnosť 

ovplyvňovať postoje a názory na rôzne spoločenské problémy, z ontogenetického hľadiska sú 
študenti vyšších ročníkov pomerne vyhranené osobnosti, kde by vplyv preventistov MsP Nitra bol 
neefektívny vzhľadom na vynaložený čas 

 
3.7.2. Ďalšie činnosti v oblasti prevencie:  
 
• „Prevencia v doprave pre MŠ“ pravidelná a systémová preventívna aktivita s deťmi 

predškolského ročníka všetkých materských škôl v Nitre realizovaná v Centre zdravia v Párovskych 
Hájoch.  

• „Spoločné ráno“ dohľad nad bezpečným príchodom do školy príslušníkmi MsP Nitra, priebežné 
sprevádzanie školákov cez frekventované a exponované priechody pre chodcov 

• "Auto nie je výkladná skriňa pre zlodeja" - preventívna aktivita zameraná na pasívnu ochranu 
vozidla proti vykrádaniu alebo poškodeniu motorových vozidiel v čase medzinárodnej výstavy 
Agrokomplex a Autosalón 2007. Aktivita bola realizovaná spoločne s pracovníkmi Výstaviska 
Agrokomplex formou rozdávania informačného plagátu  vodičom pri vstupe na všetky spoplatnené 
parkoviská v meste. K informačného plagátu  bol pridaný text v maďarskom, anglickom a 
nemeckom jazyku pre zahraničných návštevníkov. Bolo rozdaných približne 2 500 ks letákov 

• Ukážky z pracovnej kynológie“ psovodov Mestskej polície v Nitre, kde cieľom je ukázať možné 
nebezpečenstvo zo strany cudzích, osamotených, túlavých, chorých psov, možnosti ochrany pred 
psom, rady a povinnosti pri držbe a chovaní psa, nadviazanie kontaktu s deťmi a žiakmi 

• „Detská polícia“ - realizácia preventívnej aktivity v spolupráci so ZŠ Zobor. Žiaci v prítomnosti 
hliadky MsP upozorňovali alebo odmeňovali vodičov motorových vozidiel, ktorí v blízkosti ZŠ 
Zobor porušili, respektíve  dodržali dopravné značenie. Projekt bol zakončený interaktívnymi 
dialógmi so žiakmi ročníkov 1- 4 na tému Prevencia v doprave. 

• „Vzdelávanie preventistov polície“ – III. záverečná časť cyklického projektu podporená 
Protidrogovým fondom,  

• „Spoznajme sa bližšie IV. ročník“ - realizácia preventívnej aktivity v spolupráci s Odborom 
sociálnych vecí Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. V trojdňových sústredeniach aktivita 
zameraná na sociálne narušené rodiny s problémom vznikajúcej drogovej závislosti u mládeže i 
rodičov, sociálnopatologické javy v rodine i u jednotlivca ústiace do prejavov domáceho násilia, 
integrácia do adekvátnych rolí v spoločnosti, medzi generačné a vzťahové problémy, riešenie 
konfliktov, formovanie právneho vedomia, atď. 

• „Medzinárodné a regionálne konferencie“-  aktívna účasť s príspevkami o činnosti MsP Nitra 
 Medzinár. konferencia o nízko prahových programoch pre mládež – Bratislava 
 Regionálna konferencia „Úsmev ako dar“ – Nitra 
 Medzinár. konferencia o prevencii a liečbe drogovej závislosti u mládeže – Trenčín 
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 Regionálna konferencia o prevencii závislostí mládeže – Galanta 
• pokračovanie v realizácii kontrolnej činnosti v oblasti ochrany nefajčiarov na stredných školách  
 
3.7.3 pozitíva: 
• narastajúci záujem o prednáškovú činnosť MsP Nitra pre základné a stredné školy  nielen v meste 

Nitra, ale i v blízkom regióne a niektorých projektoch s celoslovenskou pôsobnosťou 
• narastajúci záujem o lektorskú činnosť MsP Nitra v preventívnych projektoch alebo konferenciách 

či seminároch 
• vizuálna revitalizácia stránky mestskej polície 
• lepší a dôvernejší kontakt s deťmi a mládežou 
• lepší kontakt a spolupráca s pedagógmi 
• lepší kontakt a spolupráca s inštitúciami v oblasti prevencie kriminality 
 
4.Spolupráca s ozbrojenými zložkami. 
 
 Pri zabezpečovaní ochrany verejného poriadku na území mesta Nitry MsP veľmi úzko 
spolupracujeme s príslušnými oddeleniami PZ, ODI a železničnou políciou. Jedná sa o spoluprácu 
v oblasti zabezpečovania ochrany verejného poriadku, majetku a zdravia počas konania: 

• koncertov skupín a kultúrnych  podujatí  
• cirkevných akcií a pútí,  
• športových podujatí,  
• spoločné kontroly prevádzok pohostinstiev, nočných podnikov v spolupráci s kurátorkami 

a príslušníkmi policajného zboru zameraných na účasť maloletých a mladistvých v projekte 
Lumiper  

• výstav konajúcich sa na výstavisku Agrokomplex so zameraním sa na riešenie dopravnej 
situácie, verejného poriadku a krádeží  

• slávností Nitra milá Nitra na Svätoplukovom námestí 
• Chrenovských trhov a Klokočínskeho jarmoku 
• Sviatku všetkých svätých  a Pamiatky zosnulých  
• vianočných akcii, mikulášskeho sprievodu a Silvestra 2007  

 
  Taktiež spolupráca prebieha pri zabezpečovaní miest, kde bol spáchaný trestný čin, súčinnosť 
pri opoznávaní páchateľov, nezúčastnené osoby pri domových prehliadkach. Spolupráca spočíva 
v koordinácii postupov, ktoré sa pripravujú pred uvedenými akciami na úrovni riadiacich príslušníkov. 
Osobitné postupy sú pripravované pri zhromaždeniach osôb, kde postupujeme formou jednotného 
vedenia. V poslednom období sa zvyšuje spolupráca s týmito zložkami v oblasti využitia mestského 
kamerového systému. Príslušníci PZ využívajú možnosť prezretia záznamov z MKS pri konkrétnych 
udalostiach, ktorých cieľom je ustálenie páchateľa trestného činu.  

K skvalitneniu spolupráce účinne prispieva i skutočnosť, že náčelník MsP v Nitre a riaditeľ 
KR PZ a OR PZ Nitra sa pravidelne stretávajú za účelom koordinácie činnosti pri zabezpečovaní 
výkonu služby a odovzdania si aktuálnych informácii v oblasti ochrany verejného poriadku. 
 Z pohľadu MsP v Nitre hodnotíme túto spoluprácu veľmi pozitívne. 
 
 
 
5.Riadenie a kontrolná činnosť 
 
5.1. Riadenie 
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Od 1.10.2007 bola obsadená funkcia zástupcu náčelníka pre výkon služby. Po oboznámení sa s 

problematikou na úseku zaradenia a adaptovaní sa prostrediu predložil náčelníkovi MsP návrhy na 
zefektívnenie organizácie výkonu služby. V rámci ich aplikovania v praxi bolo vykonaných niekoľko 
koordinovaných spoločných akcií obvodov Mesto a Klokočina. Účel sledoval zabezpečiť plnenie 
čiastkových úloh mestskej polície v teritóriu jedného obvodu na krátky čas s koncentráciou čo 
najväčšieho počtu policajtov. Takýmito akciami boli kontrola dodržiavania a rešpektovania 
dopravného značenia v okolí základných škôl v ranných hodinách, realizácia opatrení v dopravnej 
disciplíne na ul. Dolnočermánskej, kontrola dodržiavania VZN o trhovom poriadku Mestskej tržnice, 
opakovane kontrola VZN upravujúca chov a držanie psov na území mesta v teritóriu Klokočina, Staré 
mesto, Chrenová, bezpečnostné akcie v reštauračných zariadeniach na území mesta zamerané na 
mládež, alkohol a záškoláctvo. 

 
5.2. Kontrolná činnosť 

Zo strany riadiacich zamestnancov  MsP boli za účelom kvalitného plnenia predmetných úloh 
k eliminácií nežiaduceho stavu vykonané kontroly výkonu služby v nočných a skorých ranných 
hodinách. V rámci kontrolnej činnosti sa  subjekt kontroly priamo angažuje pri organizovaní a riadení 
činnosti hliadok. Celkovo bolo vykonaných 707 kontrol jednotlivých hliadok. Zistené nedostatky 
menšieho charakteru sa týkali skôr reálneho usmernenia výkonu služby a použitia ochranných 
pomôcok, ako sú reflexné vesty policajtov a pod. V jednom prípade bolo uložené písomné 
upozornenie za menej závažné porušenie pracovnej disciplíny. Uvedené opatrenia sa v praxi osvedčili 
a sú v platnosti  doposiaľ. 

Taktiež boli vykonávané náhodné kontroly zamerané na požívanie alkoholu počas výkonu 
práce. Kontroly vykonávala vždy poverená osoba a prítomné boli ďalšie 2 nezúčastnené osoby. 
Celkovo bolo vykonaných 88 náhodných kontrolných meraní. Ani v jednom prípade sa nezistila 
prítomnosť alkoholu v krvi zamestnanca MsP. 

 
5.3.Monitorovanie služobných vozidiel 

V roku 2007 sme zaviedli on-line monitorovanie služobných vozidiel pomocou GPRS. Vďaka 
tomuto monitorovaciemu systému operačný pracovník v reálnom čase vie, kde sa ktoré služobné 
vozidlo nachádza. Má to dva aspekty: 

• ochranu príslušníkov vo výkone služby, pretože je presne určená poloha, kde sa nachádzajú,  
• prehľad o ich pohybe a výkone služby a to aj pre prípad, ak by sa s motohliadkou niečo 

negatívne dialo.  
Hlavým cieľom je, aby v prípade nahlásenej udalosti mohla byť na dané miesto vyslaná 

motohliadka, ktorá je najbližšie.  
Na základe daného monitorovania vieme aj spätne vyhľadať presný pohyb hliadok, či sa v určitú 

dobu nachádzali na konkrétnom mieste a tiež akou rýchlosťou sa pohybovali. Takže vieme presne 
reagovať na podnety občanov.   

 
6. Plnenie úloh za rok 2007  
 

• prehĺbiť rajonizáciu vytvorením malých okrskov a zriadiť pozíciu príslušníka MsP – okrskár so 
zameraním na užší kontakt s občanom, poslancom - splnené 

• pripraviť novelizáciu príslušných pracovno-právnych predpisov - splnené 
• zrealizovať prestrojenie príslušníkov MsP v zmysle príslušnej novely zákona o obecnej polícii 

– modré uniformy - splnené 
• zriadiť stálu operatívnu skupinu, ktorej cieľom bude zisťovať a odhaľovať protiprávne konania, 

ktoré sa bežnou hliadkovou činnosťou veľmi ťažko odhaľujú - splnené 
• personálne posilnenie prevencie kriminality - splnené 
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•  budovanie mestského kamerového systému na sídlisku Klokočina, Pribinovo námestie – 
nesplnené, prechod na rok 2008. 

 
7. Hlavné úlohy na rok 2008 
 
 V roku 2008 sa zameriame na nasledovné úlohy: 

• budovanie mestského kamerového systému na sídlisku Klokočina,  
• osobný kontakt so zástupcami vlastníkov bytov za účelom zabezpečenia čistoty verejných 

priestranstiev v danej lokalite 
• úprava webovej stránke mestskej polície „Poznaj svojho policajta“ 
• plán vzdelávania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komisie pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejný poriadok pri MZ na svojom 
zasadnutí konanom dňa 25.2.2008 prerokovala bez pripomienok predloženú správu o činnosti  
Mestskej  polície  v  Nitre  za rok 2007 a odporúča MZ v Nitre predložený materiál vziať na vedomie.  



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

V Nitre 12. 3. 2008 

Číslo materiálu: 792/08 
 
 
 
Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre 
 
 
k bodu: Informatívna správa ku dňu Svetového dňa sprievodcov CR 2008 
 
 
Predkladá:      Návrh na uznesenie: 
PhDr. Ján Vančo, PhD.    Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
poslanec MZ      p r e r o k o v a l o 
       informatívnu správu ku dňu Svetového 

dňa sprievodcov CR 2008 
 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
informatívnu správu ku dňu Svetového 
dňa sprievodcov CR 2008 

 
Spracoval: 
Mgr. Juraj Novák 
vedúci oddelenia CR 
a propagácie mesta – NISYS 
 
 
 
Napísal: 
Mgr. Juraj Novák 
vedúci oddelenia CR 
a propagácie mesta - NISYS 
 
 
 
 
 
       ........................................................ 
 
 
Prizvať: 
Mgr. Juraj Novák 



Informatívna správa ku Svetovému dňu sprievodcov cestovného ruchu 2008 
 

Svetový deň sprievodcov CR pripadá na 21. februára od roku 1985, keď vznikla 
Svetová federácia asociácií turistických sprievodcov (WFTGA). Ide o medzinárodnú 
profesijnú organizáciu sprievodcov, ktorá združuje približne stotisíc členov – sprievodcov z 
50 krajín celého sveta združených v 100 asociáciách. Na Slovensku každoročne organizuje 
tento sviatok sprievodcov cestovného ruchu od jej vzniku v roku 2003. 

 
 Mesto Nitra sa 23. februára 2008 ako jedno so 14-ich slovenských miest zapojilo do 
osláv Svetového dňa sprievodcov cestovného ruchu. Podujatie, ktorému tohto roku 
mimoriadne prialo aj takmer jarné počasie, zorganizovalo v spolupráci so študentmi Katedry 
manažmentu kultúry a turizmu Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. 
 
          Oslavy Svetového dňa sprievodcov cestovného ruchu oživili víkendový stereotyp 
nitrianskej pešej zóny, pretože už dopoludnia sa aj náhodní záujemcovia mohli pristaviť pri 
informačnom stánku. Medzi 10. a 14. hodinou sa im venovalo 32 študentov spomínanej 
katedry, ktorí vo dvojici robili sprievodcovskú činnosť po pamiatkach Dolného a Horného 
mesta. Podľa štatistiky previedli vyše 30 skupín so 180 záujemcami o prehliadku. Toto číslo 
zahŕňa aj bezplatné prehliadky vo vláčiku, o ktoré bol najväčší záujem. Novinkou tento rok 
boli špeciálne okruhy vláčikom organizované pre deti. O návštevu Horného mesta prejavilo 
záujem 204 návštevníkov a medzi nimi bolo 142 Nitranov, 44 obyvateľov iných slovenských 
miest, 18  zahraničných návštevníkov (ČR, Španielsko, Nemecko, Srbsko, Ukrajina, Poľsko, 
Thajsko, Japonsko). Pri prehliadke Dolného mesta napočítali 72 záujemcov (z toho 25 
domácich obyvateľov, 39 z iných slovenských miest, 8 zahraničných návštevníkov 
(Rumunsko, ČR, Srbsko). 
 
           Do sprievodných akcií na pešej zóne, organizovaných v spolupráci NISYS-u 
s Katedrou manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre, ako bol stánok s propagačnými 
materiálmi Nitry a letákmi a plagátmi o sprievodcovskej činnosti doma a v zahraničí, rôznymi 
anketami, detský kútik, výchovno-vzdelávacími aktivitami, fotenie na pamiatku s Corgoňom, 
sa zúčastnilo celkom 699 domácich obyvateľov, ako aj turistov zo Slovenska a zahraničia. 
Z toho 423 účastníkov dostalo informácie a materiály o Nitre a Svetovom dni sprievodcov CR 
v stánku na pešej zóne. 
 
             Prehliadkami od 14. hodiny, keď sprievodcovskú štafetu prevzali profesionálni 
sprievodcovia, sa mesto zapojilo do celoslovenskej akcie. Sprievodcovia Mária Danková, 
Erich Fazekaš, Jana Macáková , Peter Paliatka a Jaroslav Košťál absolvovali s dopredu 
prihlásenými záujemcami štyri prehliadkové trasy. Prehliadok Horného mesta (57 
účastníkov), Dolného mesta (98 účastníkov), Kalvárie a Misijného múzea (25 účastníkov) a 
Zoborských vrchov (8 účastníkov) sa celkove zúčastnilo 188 záujemcov. Súčasťou prehliadky 
Horného mesta bola Vazilova veža, Kazematy, Katedrála svätého Emeráma na Nitrianskom 
hrade, v Dolnom meste navštívili Synagógu a prešli sa po sakrálnych pamiatkach, 
ponúkajúcich Dolné mesto. Najväčší záujem bol o prehliadku Dolného mesta, hlavne 
o Synagógu a katakomby Kostola Nanebovzatia Panny Márie na Farskej ulice, do ktorých 
bolo treba ísť až v troch vstupoch. 
 
            Hlavným cieľom podujatia je pravidelne prezentovať odbornej aj laickej verejnosti 
prácu sprievodcov cestovného ruchu a súčasne tak priblížiť minulosť a súčasnosť nášho mesta 
nielen turistom, ale aj obyvateľom nášho mesta. Mesto Nitra ako každoročne potvrdilo 
vysokú úroveň organizácie a profesionalitu sprievodcov cestovného ruchu tejto akcie 



v porovnaní s ostanými mestami, čo potvrdzuje aj hodnotenie Slovenskej spoločnosti 
sprievodcov cestovného ruchu, ktorá celé podujatie na Slovensku organizovala 
a monitorovala. 
 
Dôvodová správa:  
 

Podpora a účasť na oslavách Svetového dňa sprievodcov cestovného ruchu (21. 
február) a Svetového dňa cestovného ruchu (27. september) sú súčasťou marketingového 
plánu v rámci stanovenej stratégie cestovného ruchu mesta Nitra.  

Týmito akciami sa oddelenie CR a propagácie mesta –NISYS v spolupráci s Katedrou 
manažmentu kultúry a turizmu Filozofickej fakulty UKF Nitra snaží prispieť k pozitívnemu 
vnímaniu turizmu a k poznaniu svojho vlastného mesta a tým prispieť k pozitívnej motivácii 
občanov k cestovnému ruchu. Je dôležité, aby si obyvatelia mesta boli vedomí toho, aké 
turistické atrakcie mesto ponúka. Uvedomiť si musia aj to, že väčšina akcií, kultúrnych 
a športových podujatí sa organizuje v prvom rade pre nich, a až potom môžu byť predmetom 
záujmu turistov. Pretože iba spokojný občan vo svojom meste, ktoré pozná a má ho rád, 
dokáže udržiavať mesto čisté a pekné a hrdo ho prezentovať turistom.   
 

Mestská rada na svojom 25. riadnom zasadnutí, konaného dňa 11. marca 2008 
prerokovala Informatívnu správu ku dňu Svetového dňa sprievodcov CR 2008 a odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre vziať ju na vedomie. 
 
 
 
 



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

 
 
                                                                                     V Nitre,   dňa  04.03. 2008 

                                                                                      Číslo materiálu:  793/08 
 
 
Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre 
 
 
 
 
K bodu:   Návrh na zmenu uznesenia MZ v Nitre č. 119/98 a 120/98 – MZ zo dňa 25.06.1998 
o prevode bytov z dostavby KBV bytového domu na ul. Na Hôrke 17, 19,21, Považská 3,5,7 
a Murániho 28, 30,32           
                 
                 
  
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 
 
 
                                                                                                   .................................................... 
                                                                                                   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 25.06.1998 o prevode 
bytov z dostavby KBV bytového domu na ul. Na Hôrke 17, 19,21 ,  Považská 3,5,7 
a Murániho 28, 30, 32 v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. , v znení neskorších predpisov 
formou zmluvy o budúcej zmluve. 
                 
 
 
 
s c h v a ľ u j e  
 
zmenu uznesenia MZ v Nitre č. 119/98 a 120/98 – MZ zo dňa 25.06.1998 o prevode bytov 
z dostavby KBV bytového domu na ul. Na Hôrke 17, 19,21 ,  Považskej 3,5,7 a Murániho 28, 
30, 32 v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. , v znení neskorších predpisov formou zmluvy 
o budúcej zmluve takto: 
                 
a) JUDr. Ján Vanko – bytom Považská  s. č. 15, o. č. ,7 
    byt č. 68, 4- izbový byt KBV a Zuzana Minarčicová – bytom Murániho, s. č. 116, o. č. 28 
    byt č. 11, 3 – izbový byt KBV. 
 

1. Odpredaj bytu č. 68, 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. 8606/12, 8607/133 a 8604/134 na ktorých je dom postavený Zuzane Minarčicovej,  
      kde zálohová platba predstavuje sumu 240 000,- Sk. 

 
2. Odpredaj bytu č. 11, spoločných častí a spoločných zariadení domu nachádzajúcich sa  
      v obytnom dome na ulici  Murániho s. č. 116, o. č. 28 a ideálnej časti pozemkov parc.    
      č. 425/40 na ktorých je dom postavený JUDr. Jánovi Vankovi, kde zálohová platba 
       predstavuje sumu 240 000,- Sk. 
 

u k a d á  
 
riaditeľovi Službytu Nitra, s.r.o. 
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy a uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve do 
30. 11.2008 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 zmluvy do 
31.12.2008 
 
 
                



                     D ô v o d o v á    s p r á v a. 
 
Mestské zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí konanom dňa 25.6.1998 uznesením č. 
119/1998 a 120/1998 – MZ, schválilo prevod vlastníctva bytov z dostavby KBV bytového 
domu na ul. Na Hôrke 17,19,21 , Považská 3,5,7, a Murániho 28,30,32 v zmysle zákona č. 
182/1993 Z. z., v znení neskorších predpisov formou zmluvy o budúcej kúpnej zmluve p. 
JUDR. Jánovi Vankovi a p. Zuzane Minarčicovej. Nájomcovia bytov požiadali o schválenie 
dohody o vzájomnej výmene bytov. 
 
Jedná sa o výmenu: 
 
JUDr. Ján Vanko ( dvojčlenná rodina) 
Považská 7, 4- izbový byt 
Helena Vanková ( manželka) 
 
Dôvod výmeny bytu : rodinné dôvody 
 
A  
 
Zuzana Minarčicová (  trojčlenná rodina) 
Murániho 28, 3-izbový byt 
Mária Minarčicová – matka 
Peter Minarčic - brat 
 
Dôvod výmeny bytu : rodinné dôvody 
 
Pri preberaní týchto bytov, ich nájomcovia uhradili príslušnú zálohovú platbu. Prenajímateľ 
Službyt Nitra, s.r.o., po schválení MZ zruší s pôvodným nájomcom zmluvu o budúcej kúpnej 
zmluve a uzatvorí s novým nájomcom zmluvu o nájme bytu a zmluvu o budúcej kúpnej 
zmluve. 
Vzhľadom na skutočnosť, že menovaní nájomcovia v súčasnosti si riadne plnia povinnosti 
vyplývajúce z nájmu bytu a prejavili záujem o výmenu, predkladáme návrh na zmenu 
uznesenia Mestskej rade v Nitre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SLUŽBYT NITRA ,   s.r.o.  ,  Janka Kráľa   122,     949 01,   N i t r a 
        ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 
 
 
                                                                               V Nitre 16.1.2008  

                                                                               Číslo materiálu: 794/08 
 
 
 
 
Mestskému zastupiteľstvu     
v Nitre 
 
 
K bodu:  Návrh na odpredaj bytov spoločných častí domu, spoločných                         
                                       zariadení domu a pozemku.  
               –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-   
 
 
                           
                                                                                                 Návrh na uznesenie 
                                                                                                 Tvorí prílohu č.1 
 
Predkladá: 
 
Ing.Pavol Bielik 
riaditeľ a konateľ Službytu Nitra s.r.o. 
 
Štefan Štefek 
konateľ Službytu Nitra s.r.o. 
 
 
 
Spracovala: 
Zuzana Windischová  
odd.byt. a nebyt. agendy 
 
 
 
Napísala: 
Zuzana Windischová   
 
 
 
                                                                                      
                                                                                                                                                     
                                                                         ... ..................................................       
                                                                                   podpis predkladateľa 



 
 
Zoznam domov navrhnutých na odpredaj: 
 
1. Bazovského 8,10 
2. Dlhá 15-23 
3. Dlhá 44-48 
4. Hollého 2,4 
5. Jedlíkova 2,4 
6. Na Hôrke 13,15 
7. Novomeského 4 
8. Novomeského 10 
9. Štefánikova 92-106 
10. Štúrova 17-21 
11. Štúrova 24-28 
12. Trieda Andreja Hlinku 34 
13. Wilsonovo nábrežie 42-48, Za Ferenitkou 29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ide o dopredaje bytov v bytových domoch, ktorých materiály boli už schvaľované                    
Ceny domu, ceny za m2 a ceny bytov sú uvedené v tabuľkových prílohách a návrhoch na 
uznesenie. Všetky prílohy sú zoradené podľa zoznamu navrhnutých domov na odpredaj. 
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Návrh na uznesenie                                                                     Príloha č.1                                       
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
prerokovalo 
 
1. Návrh na odpredaj bytov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a          

pozemku na ulici Bazovského 8,10 
2. Návrh na odpredaj bytov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a          

pozemku na ulici Dlhá 15-23 
3. Návrh na odpredaj bytov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a          

pozemku na ulici Dlhá 44- 48 
4. Návrh na odpredaj bytov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a          

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

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

pozemku na ulici Na Hôrke 13,15 
7. Návrh na odpredaj bytov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a          

pozemku na ulici Novomeského 4 
8. Návrh na odpredaj bytov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a          

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

pozemku na ulici Štefánikova 92-106 
10. Návrh na odpredaj bytov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a          

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

pozemku na ulici Štúrova 24-28 
12. Návrh na odpredaj bytov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a          

Trieda Andreja Hlinku 34 
13. Návrh na odpredaj bytov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a          

Wilsonovo nábrežie 42-48, Za Ferenitkou 29 
 

      
 
 
 
 
 
schvaľuje 
 
1. Bazovského 8,10 

  
            1. Odpredaj bytu č. 30,spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich 

sa v obytnom dome Bazovského 10, s.č. 410 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  
7542  Lenke Podsedlej, Tatiane a Radovanovi Aitnerovým za cenu  Sk 13 209.50 /byt 
Sk 9 348.00 + pozemok Sk 3 861.50/ 
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2. Dlhá 15-23 
  

            1.Odpredaj bytu č. 113, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich 
sa v obytnom dome Dlhá 15-23, s.č. 817 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 368 
Viere, Marcelovi a Nikole Lomnickým za cenu  Sk 26 103.90 /byt Sk 19 689.00 + 
pozemok Sk 6 414.90/ 

  
           

3. Dlhá 44-48 
  

            1. Odpredaj bytu č. 04,spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich 
sa v obytnom dome Dlhá 44, s.č. 856 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 849  
Marcelovi a Andree Pintérovým za cenu  Sk 9 135.90 /byt Sk 5 135.90 + pozemok Sk 
4 000.00/     

                                  
           2. Odpredaj bytu č. 29,spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa     

v obytnom dome Dlhá 48, s.č. 856 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 849   Jánovi 
a Kataríne Škorecovým za cenu  Sk 14 090.00 /byt Sk 7 920.90 + pozemok Sk 
6 169.10/                                      

 
       
4. Hollého 2,4 
 

           1. Odpredaj bytu č. 15,spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa     
v obytnom dome Hollého 2, s.č. 1497 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 2271   
Eve a Stanislavovi Dvorským za cenu  Sk 18 019.10 /byt Sk 12 240.30 + pozemok Sk 
5 778.80/                                      

 
 
5. Jedlíkova 2,4 
 

           1. Odpredaj bytu č. 05,spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa     
v obytnom dome Jedlíkova 2, s.č. 560 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 7261/48   
Zine Szombatovej za cenu  Sk 20 903.50 /byt Sk 17 197.80 + pozemok Sk 3 705.70/                           

 
           2. Odpredaj bytu č. 34,spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa     

v obytnom dome Jedlíkova 4, s.č. 560 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 7261/49   
Mária a Jozef Hricišákovým za cenu  Sk 16 678.40 /byt Sk 13 723.40 + pozemok Sk 
2 954.70/                                      

 
 
6. Na Hôrke 13,15     
                                               

          1. Odpredaj bytu č. 38, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa     
v obytnom dome Na Hôrke 15, s.č. 43 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 
7469/28, 462/50 Ivete a Rudolfovi Novým za cenu  Sk 29 005.20 /byt Sk 23 880.50 + 
pozemok Sk 5 124.70/                                      



                                                               - 3 - 
7. Novomeského 4 
 

           1. Odpredaj bytu č. 56,spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Novomeského 4, s.č. 513 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 
7237  Jozefovi a Marte Bahelkovým  za cenu  Sk 25 557.80 /byt Sk 22 055.10 + 
pozemok Sk 3 502.70/                        

 
 
8. Novomeského 10 
 

           1. Odpredaj bytu č. 40 spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Novomeského 4, s.č. 516 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 
7233  Dáše Šulkovej za cenu   Sk 28 865.70 /byt Sk 24 609.40 + pozemok Sk               
4 256.30/                        

 
 
9. Štefánikova 92-106 
 

           1. Odpredaj bytu č. 37,spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Štefánikova 98, s.č. 87 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 2821  
Milanovi Kačíkovi za cenu  Sk 6 973.30 /byt Sk 3 762.40 + pozemok  Sk               
3 210.90/ 

                
                

10. Štúrova 17-21 
 

           1. Odpredaj bytu č. 47,spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich  sa 
v obytnom dome Štúrova 21, s.č. 1411 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 2128/4  
Jánovi Jánošíkovi za cenu  Sk 39 887.60 /byt Sk 24 263.30 + pozemok Sk  15 624.30/ 

 
 
 11. Štúrova 24-28 

 
            1. Odpredaj bytu č. 03, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich                      

sa v obytnom dome Štúrova 24, s.č.1436 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 747  
Blanke Lakatošovej za cenu  Sk 18 422.60 /byt Sk 11 636.70+ pozemok Sk   
6 785.90/ 

 
             2. Odpredaj bytu č. 05, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich                      

sa v obytnom dome Štúrova 24, s.č.1436 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 747  
Alžbete Slatinovej za cenu  Sk 19 076.30 /byt Sk 11 967.30+ pozemok Sk   7 108.90/ 

 
 
12. Trieda Andreja Hlinku 34 
 

            1. Odpredaj bytu č. 45, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Trieda Andreja Hlinku 34, s.č.615 a ideálnej časti pozemku parcelné 
číslo 914 Dušanovi Podobovi za cenu  Sk 11 005.20 /byt Sk 9 752.30 + pozemok Sk  

               1 252.90/ 
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13. Wilsonovo nábrežie 42-48, Za Ferenitkou 29 
 
            1. Odpredaj bytu č. 11, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich                      

sa v obytnom dome Wilsonovo nábrežie 42, s.č.145 a ideálnej časti pozemku parcelné 
číslo 1684  Mariánovi a Ivete Novosadovým za cenu  Sk 25 151.90 /byt Sk 12 417.70 
+  pozemok Sk   12 734.20/ 

 
 
 

 
 
ukladá 
riaditeľovi Službytu Nitra s.r.o. 
 
                   Zabezpečiť uzatvorenie kúpnych zmlúv do 31.10.2008 
 
určuje, 
že toto uznesenie v príslušných bodoch schvaľovacej časti stráca  
účinnosť, ak nedôjde k uzatvoreniu kúpnych zmlúv do 31.12.2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        SLUŽBYT NITRA ,   s.r.o.  ,  Janka Kráľa   122,     949 01,   N i t r a 
        ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 
 
 
                                                                                V Nitre 6.2.2008  

                                                                               Číslo materiálu: 795/08 
 
 
 
 
Mestskému zastupiteľstvu   
v Nitre 
 
 
K bodu:  Návrh na odpredaj spoluvlastníckeho podielu nebytového priestoru  
               v bytovom dome na ul. Kupecká 8 s.č. 1353 a ideálnej časti pozemku  
                parcelné číslo 1333/1 a 1333/2 
                –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   
 
 
                           
                                                                                                 Návrh na uznesenie 
                                                                                                 Tvorí prílohu č.1 
 
Predkladá: 
 
Ing.Pavol Bielik 
riaditeľ a konateľ Službytu Nitra s.r.o. 
 
Štefan Štefek 
konateľ Službytu Nitra s.r.o. 
 
 
 
Spracovala: 
Zuzana Windischová  
odd.byt. a nebyt. agendy 
 
 
 
Napísala: 
Zuzana Windischová   
 
 
                                                                                      
                                                                                                                                                     
                                                                         ... ..................................................       
                                                                                   podpis predkladateľa 



 
Návrh na uznesenie                                                                     Príloha č.1                                       
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
prerokovalo 
 
Návrh na odpredaj spoluvlastníckeho podielu nebytového priestoru v bytovom dome  
na ul. Kupecká 8 s.č.1353 a  ideálnej časti pozemku parcelné číslo 1333/1 a 1333/2 
 
 
odporúča 
 
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 
 
schváliť  
 
 
 1.   Odpredaj spoluvlastníckeho podielu nebytového priestoru v bytovom 

dome Kupecká 8 s.č. 1353  a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 
1333/1 a 1333/2   Róbertovi Dičérovi  za cenu Sk 13 559.00 /podiel  
Sk 5 635.00 + pozemok Sk  7 924.00 /   

 
 
 
 
 
 

uložiť 
riaditeľovi Službytu Nitra s.r.o. 
 
                   Zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy do 31.8.2008 
 
určiť, 
že toto uznesenie v príslušných bodoch schvaľovacej časti stráca  
účinnosť, ak nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy do 31.10.2008 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                   V Nitre, dňa: 12.3.2008 
                                                                                                   Číslo materiálu : 796/08 
 
 
Mestskému zastupiteľstvu   
v  Nitre      
 
 
K bodu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry 
              a prijatie daru do vlastníctva mesta 
              ( Horváth, Zsebi) 
 
 
 
 
Predkladá :                                                                       Návrh na uznesenie :  
Ľubomír Martinka                                                           „ na osobitnej strane “ 
prednosta  
MsÚ v Nitre                                                                              
 
 
 
Spracovala :                                                                    
Ing. Marta Pospišová 
referent majetkoprávneho usporiadania                                                                       
 
 
 
 
Napísala : 
Jana Jablonická 
referent evidencie                                                                      
majetku 
 

 
Prizvať: 
    - 
 
                                                                                                                                                                              
                                                                                      _________________________  
                                                                                             podpis predkladateľa 
 
  



Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 
 
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry 
a prijatie daru do vlastníctva mesta ( Horváth, Zsebi) 
 
s c h v a ľ u j e  
1.odpredaj nehnuteľností v kat. území Nitra 
    pozemkov parc.č. 1332   – záhrada o výmere 450 m2 
                     parc.č. 1333/4 – zast. plocha o výmere 284 m2 
                     parc.č. 1333/3 – zast. plocha o výmere 196 m2 
   za jednotkovú cenu 5 600,-Sk/m2  + 19 % DPH, t.j. 5 208 000,- Sk + 989 520,- Sk = 

6 197 520,- Sk a byt č. 01 v obytnom dome na Kupeckej ul. č. 8, súp. č. 1353, spoločných 
častí, spoločných zariadení a ideálnej časti pozemkov parc. č. 1333/1 a 1333/2 v podiele 
898/5509 za cenu 518 222,- Sk víťazom obchodnej verejnej súťaže Jozef Zsebi, Kupecká 2, 
Nitra, IČO: 33586519 a Ing. Aladár Horváth, XEDOX, Novozámocká 104, Nitra, IČO: 
14042487, každý v podiele ½ -ica k celku.  

   Za podmienky zriadenia vecného bremena právo prechodu osobným motorovým vozidlom 
cez parc. č. 1309/1 v prospech vlastníkov bytov v obytnom dome na Kupeckej ul. 8 
a zároveň zabezpečenie 1 stojiska na odstavenie osobné motorové vozidlo na každý 1 byt 
v polyfunkčnom objekte stojacom na parc. č. 1333/1.   

2.prijatie daru v kat. území Nitra novovytvorenú parc. č. 1580/3 o výmere 168 m2 v hodnote 
6 000,- Sk/m² a zrealizovanú úpravu predmetnej časti pozemku v hodnote 320 tis. Sk od 
spoluvlastníkov  
1. Ing. Aladár Horváth a manž. Katarína, Drevená 8, Nitrianske Hrnčiarovce, 
2. Jozef Zsebi, Pri strelnici 49, Nitra a manž. Zlatica, Urbancova 27, Nitra,  
3. Alexander Borbély a manž. Alžbeta, Veľký Cetín 679,  
podiel na pozemku každý 2/6 – iny k celku.  

 
u k l a d á   
 
vedúcemu oddelenia majetku 
zabezpečiť uzatvorenie zmlúv podľa schvaľovacej časti uznesenia s úhradou časti kúpnej  
ceny po vystavení faktúry   
 
 
                                                                                                         T: 31.05.2008   
                                                                                                        K: MR                                                           
 
u r č u j e 
 
stratu účinnosti uznesenia, ak zmluvy nebudú uzatvorené do 31.07.2008 
 
 
 
 
 



Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry a prijatie daru do 
vlastníctva mesta ( Horváth, Zsebi) 

 
 
Podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 398/2007 – MZ zo dňa 22.11.2007, bol 
schválený odpredaj nehnuteľností v kat. území Nitra, pozemkov parc. č. 1332, 1333/3, 
1333/4, bytu č. 01, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Kupecká č. 8, súp. č. 1353 a ideálnej časti pozemkov formou obchodnej 
verejnej súťaže víťazovi OVS – minimálna cena 6. mil. Sk a uznesením Mestskej rady v Nitre 
č. 870/2007 – MR zo dňa 11. decembra 2007 boli schválené súťažné podmienky pre 
vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej súťaže. 
Dňa 25.01.2008 na zasadnutí komisie zriadenej pre vyhodnotenie tejto súťaže bol predložený 
iba jeden návrh na odkúpenie nehnuteľností, ktoré boli predmetom OVS.  
Cenovú ponuku v predpísanej forme a stanovenom čase podali  
- Jozef Zsebi, Kupecká 2, Nitra, IČO: 33 586 519 
- Ing. Aladár Horváth, XEDOX, Novozámocká 104, Nitra, IČO: 14 042 487 
ponúkli 
- pozemok parc.č. 1332    – záhrada o výmere 450 m2 
- pozemok parc.č. 1333/4 – zast. plocha o výmere 284 m2 
- pozemok parc.č. 1333/3 – zast. plocha o výmere 196 m2 
                                                                       _____________ 
                                                                                930 m2 

 
za jednotkovú cenu 5 600,-Sk/m2  + 19 % DPH, t.j. pri výmere 930 m2 to predstavuje sumu 
5 208 000,- Sk + 989 520,- Sk = 6 197 520,- Sk, byt č. 01 a ideálna časť pozemkov cena 
518 222,- Sk, zároveň ponúkli darom časť pozemku parc. č. 1580/2 o výmere cca 150 m2, čo 
pri jednotkovej cene 6000,- Sk/m2 predstavuje sumu 900 000,- Sk a realizáciu tejto časti 
vrchnej vrstvy verejnej komunikácie v hodnote 320 000,- Sk. 
Komisia odporučila obstarávateľovi prijať ponuku Ing. Aladára Horvátha, XEDOX a Jozefa 
Zsebiho s tým, že bude v prospech vlastníkov bytov (4) zriadené vecné bremeno právo 
prechodu motorovým vozidlom cez parc. č. 1309/6 a zabezpečenie 1 stojiska na odstavenie 
osobné motorové vozidlo na každý 1 byt.  
 
Na základe zápisu z OVS predkladáme na zasadnutie Mestskej rady v Nitre  
 
s c h v á l i ť 
1.odpredaj nehnuteľností v kat. území Nitra 
    pozemkov parc.č. 1332   – záhrada o výmere 450 m2 
                     parc.č. 1333/4 – zast. plocha o výmere 284 m2 
                     parc.č. 1333/3 – zast. plocha o výmere 196 m2 
   za jednotkovú cenu 5 600,-Sk/m2  + 19 % DPH, t.j. 5 208 000,- Sk + 989 520,- Sk = 

6 197 520,- Sk a byt č. 01 v obytnom dome na Kupeckej ul. č. 8, súp. č. 1353, spoločných 
častí, spoločných zariadení a ideálnej časti pozemkov parc. č. 1333/1 a 1333/2 v podiele 
898/5509 za cenu 518 222,- Sk víťazom obchodnej verejnej súťaže Jozef Zsebi, Kupecká 2, 
Nitra, IČO: 33586519 a Ing. Aladár Horváth, XEDOX, Novozámocká 104, Nitra, IČO: 
14042487, každý v podiele ½ -ica k celku.  

2.prijatie daru v kat. území Nitra časť pozemku parc. č. 1580/2 o výmere cca 150 m² (presnú 
výmeru určí geometrický plán) v hodnote 6 000,- Sk/m² a zrealizovanú úpravu predmetnej 
časti pozemku v hodnote 320 tis. Sk od spoluvlastníkov  

 



   1. Ing. Aladár Horváth a manž. Katarína, Drevená 8, Nitrianske Hrnčiarovce, 
2. Jozef Zsebi, Pri strelnici 49, Nitra a manž. Zlatica, Urbancova 27, Nitra,  
3. Alexander Borbély a manž. Alžbeta, Veľký Cetín 679,  
podiel na pozemku každý 2/6 – iny k celku.  

3.zriadenie vecného bremena právo prechodu osobným motorovým vozidlom cez parc. č. 
1309/6 v prospech vlastníkov bytov v obytnom dome na Kupeckej ul. 8 a zároveň 
zabezpečenie 1 stojiska na odstavenie osobné motorové vozidlo na každý 1 byt 
v polyfunkčnom objekte stojacom na parc. č. 1333/1.  

 
Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí konanom dňa 11.3.2008 návrh prerokovala 
odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť   
1.odpredaj nehnuteľností v kat. území Nitra 
    pozemkov parc.č. 1332   – záhrada o výmere 450 m2 
                     parc.č. 1333/4 – zast. plocha o výmere 284 m2 
                     parc.č. 1333/3 – zast. plocha o výmere 196 m2 
   za jednotkovú cenu 5 600,-Sk/m2  + 19 % DPH, t.j. 5 208 000,- Sk + 989 520,- Sk = 

6 197 520,- Sk a byt č. 01 v obytnom dome na Kupeckej ul. č. 8, súp. č. 1353, spoločných 
častí, spoločných zariadení a ideálnej časti pozemkov parc. č. 1333/1 a 1333/2 v podiele 
898/5509 za cenu 518 222,- Sk víťazom obchodnej verejnej súťaže Jozef Zsebi, Kupecká 2, 
Nitra, IČO: 33586519 a Ing. Aladár Horváth, XEDOX, Novozámocká 104, Nitra, IČO: 
14042487, každý v podiele ½ -ica k celku.  

   Za podmienky zriadenia vecného bremena právo prechodu osobným motorovým vozidlom 
cez parc. č. 1309/6 v prospech vlastníkov bytov v obytnom dome na Kupeckej ul. 8 
a zároveň zabezpečenie 1 stojiska na odstavenie osobné motorové vozidlo na každý 1 byt 
v polyfunkčnom objekte stojacom na parc. č. 1333/1.   

2.prijatie daru v kat. území Nitra časť pozemku parc. č. 1580/2 o výmere cca 150 m² (presnú 
výmeru určí geometrický plán) v hodnote 6 000,- Sk/m² a zrealizovanú úpravu predmetnej 
časti pozemku v hodnote 320 tis. Sk od spoluvlastníkov  
1. Ing. Aladár Horváth a manž. Katarína, Drevená 8, Nitrianske Hrnčiarovce, 
2. Jozef Zsebi, Pri strelnici 49, Nitra a manž. Zlatica, Urbancova 27, Nitra,  
3. Alexander Borbély a manž. Alžbeta, Veľký Cetín 679,  
podiel na pozemku každý 2/6 – iny k celku.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



M e s t s k ý    ú r a d    v    N i t r e 
 
                                                 
 
                                                                                                   V Nitre, dňa: 12.3.2008      
                                                                                                   Číslo materiálu : 797/08 
Mestskému zastupiteľstvu 
v  Nitre      
 
 
K bodu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry  
              (Ing. Marek Neuman)  
            
 
 
Predkladá :                                                                      Návrh na uznesenie :  
 
Ľubomír Martinka                                                          „na osobitnej strane“ 
prednosta  
Mestského úradu v Nitre                                                                                                                
 
 
 
 
Spracovala : 
 
Ing. Marta Pospišová 
referent majetkoprávneho  
usporiadania 
 
 
 
 
 
Napísala : 
 
Jana Jablonická 
referent evidencie 
majetku 
 

 
Prizvať: - 
 
 
                                                                                        ___________________ 
                                                                                           podpis predkladateľa 
 
                                                                                                                                                      
 



Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 
 
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry  
(Ing. Marek Neuman)  
 
s c h v a ľ u j e  
 
odpredaj z parc. č. 299/2 o výmere cca 70 m2  presnú výmeru určí geometrický plán v kat. 
území Dražovce Ing. Marekovi Neumanovi, Nedbalova13, Nitra za cenu 300,- Sk/m2 +DPH 
(geometrický plán a poplatok za návrh na vklad bude hradiť kupujúci) 
 
u k l a d á 
 
vedúcemu oddelenia majetku 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia s úhradou  
kúpnej ceny po vystavení faktúry 
                                                                                                    T: 15.7.2008 
                                                                                                    K: MR  
u r č u j e 
 
stratu účinnosti uznesenia, ak kúpna zmluva nebude uzatvorená v termíne do 30.8.2008  
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Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
(Ing. Marek Neuman) 

 
    V súlade s § 9 zákona o majetku obcí č. 138/19991 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 žiadosti, ktorú predložil 
 
Ing. Marek Neuman, Nedbalova 13, Nitra 
na odkúpenie časti z parc.č. 299/2 v kat. území Dražovce a to zo strany od ul. Pri Perinovej 
studni v dĺžke 30 m2 a šírke cca 4 m a od ul. Ambrovej v dĺžke 8 m a šírke cca 5 m tak, aby 
uličná čiara bola v línii so susednými pozemkami. Ing. Neuman je vlastníkom nehnuteľností 
pozemkov 12/4 a 12/3,  na ktorom má rozostavaný rodinný dom. 
 
Mestský úrad v Nitre – nemá námietky k odpredaju časti parcely vzhľadom k tomu, že 
v prípade oplotenia sa nezhoršia rozhľadové pomery. 
 
Výbor mestskej časti č. 6 – Zobor, Dražovce – žiadosť prerokoval a po tvaromiestnej 
obhliadke odporúča odpredaj pozemku za domom od ul. Pri Perinovej studni v šírke 1 m a nie 
požadovanej šírke 4 m a od ul. Ambrovej nemá výbor mestskej časti námietky vzhľadom 
k tomu, že v tejto časti pred domom je vybudovaná vodovodná šachta a žumpa. 
 
Komisia MZ v Nitre pre podnikateľskú činnosť a správu majetku  na svojom  zasadnutí 
konanom dňa 4.2.2008 žiadosť prerokovala a odporúča odpredaj v zmysle stanoviska výboru 
mestskej časti č. 6 Zobor , Dražovce za cenu 300,-Sk/m2 + DPH. 
 
Na základe žiadosti a stanovísk predkladáme na zasadnutie mestskej rady spracovaný materiál 
s c h v á l i ť 
odpredaj z parc.č. 299/2 o výmere cca 70 m2  presnú výmeru určí geometrický plán 
v kat. území Dražovce Ing. Marekovi Neumanovi, Nedbalova13, Nitra  
za cenu .... Sk/m2 DPH. 
 
Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí konanom dňa 11.3.2008 návrh prerokovala 
o odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť odpredaj z parc. č. 299/2 o výmere cca 
70 m2  presnú výmeru určí geometrický plán v kat. území Dražovce Ing. Marekovi 
Neumanovi, Nedbalova13, Nitra za cenu 300,- Sk/m2 +DPH (geometrický plán a poplatok za 
návrh na vklad bude hradiť kupujúci) 
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M e s t s k ý    ú r a d    v    N i t r e 

                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                   V Nitre, dňa: 12.03.2008 
                                                                                                   Číslo materiálu : 798/08 
 
 
Mestskému zastupiteľstvu 
v  Nitre      
 
 
K bodu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry 
              (nehnuteľnosti na Dvorčianskej ul. INPEK Nitra) 
 
 
 
 
Predkladá :                                                                       Návrh na uznesenie :  
Ľubomír Martinka                                                           „ na osobitnej strane “ 
prednosta  
MsÚ v Nitre                                                                              
 
 
 
Spracovala :                                                                    
Ing. Marta Pospišová 
referent majetkoprávneho usporiadania                                                                       
 
 
 
Napísala : 
Jana Jablonická 
referent evidencie                                                                      
majetku 

 
 
 
Prizvať: 
    - 
 
                                                                                                                                                                              
                                                                                      _________________________  
                                                                                             podpis predkladateľa 
  
 

 
 



Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 
 
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry 
(nehnuteľnosti na Dvorčianskej ul. INPEK Nitra) 
 
s c h v a ľ u j e 
 
odpredaj nehnuteľností v kat. území Dolné Krškany pozemkov parc. č. 1461/15 – zast. plocha 
o výmere 394 m2 a parc. č. 1461/16 – zast. plocha o výmere 624 m2, spolu 1018 m2 za cenu 
476,- Sk/m2 vrátane DPH  t. j. 484 568,- Sk firme INPEK, s.r.o., Štefánikova tr. 81, 949 01  
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 po vystavení faktúry   
 
                                                                                                         T: 31.03.2008   
                                                                                                         K: MR                                                           
 
u r č u j e 
 
stratu účinnosti uznesenia, ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 30.04.2008 
 
 
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry 
(nehnuteľnosti na Dvorčianskej ul. INPEK Nitra) 

  
 
        V súlade s ustanovením § 9 zákona o majetku obcí č. 138/19991 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 nehnuteľnosťami vo vlastníctve 
Mesta Nitry v kat. území Dolné Krškany na Dvorčianskej ulici. 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre uzneseniami č. 94/2007 – MZ, 100/2007 – MZ a 101/2007 – 
MZ z 22.3.2007 schválilo odpredaj nehnuteľností obchodnou verejnou súťažou.  
Súťažné podmienky boli schválené Mestskou radou v Nitre uznesením č. 757/2007 – MR zo 
dňa 6. novembra 2007. 
Dňa 16.1.2008 komisia menovaná primátorom mesta Nitra vyhodnotila predložené návrhy. 
Súťažné podmienky boli schválené v 4 – roch alternatívach, alternatíva č. 4 bol 
„Odpredaj nehnuteľností stavby na parc. č. 1478, pozemku parc. č. 1478 a časti pozemkov 
parc. č. 1461/15,16 na Dvorčianskej ul., kat. územie Dolné Krškany“ 
Na odkúpenie týchto nehnuteľností boli prihlásení 2 uchádzači: 

1. firma EUROPALT  Nitra, ktorá ponúkla celkovú sumu 5 302 000,- Sk 
2. firma INPEK, s.r.o., Nitra, ktorá ponúkla celkovú sumu 6 575 144,- Sk 

Vzhľadom k tomu, že kritériom bolo najvyššia cena, komisia odporučila ako víťaza firmu 
INPEK, s.r.o., Nitra a uznesením Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 32/2008 – MZ 
z 31.1.2008 bol schválený odpredaj predmetných nehnuteľností víťazovi súťaže. 
Pri spracovaní kúpnej zmluvy a prekontrolovaní geometrického plánu č. 3/2008 sme zistili, že 
pri vyhodnocovaní súťaže nedopatrením nevyhodnotili i parc. č. 1461/15 a 1461/16, ale iba 
novovytvorenú parc. č. 1461/59 o výmere 94 m2, ktorá vznikla zlúčením časti týchto parciel. 
Podľa citovaného geometrického plánu súčasťou stavby na parc. č. 1478 sú i zvyšné časti 
parciel č. 1461/15 – zast. plocha o výmere 394 m2 a parc. č. 1461/16 – zast. plocha o výmere 
624 m2. Obaja uchádzači vo svojom návrhu do OVS dali ponuku aj na odkúpenú parc. č. 
1461/15 a 1461/16 tak, ako bolo v súťažných podmienkach.  

1. firma EUROPOLT  Nitra ponúkla za voľné pozemky 600,- Sk/m2 vrátane DPH, čo pri 
výmere 1018 m2 predstavuje sumu 610 800,- Sk, spolu za celú nehnuteľnosť 
5 912 800,- Sk. 

2. firma INPEK, s.r.o., Nitra ponúkla za voľné pozemky 476,- Sk/m2 vrátane DPH, čo pri 
výmere 1018 m2 predstavuje sumu 484 568,- Sk, spolu za celú nehnuteľnosť 
7 059 712,- Sk. 

Na základe týchto skutočností predkladáme na zasadnutie Mestskej rady v Nitre spracovaný 
materiál  
s c h v á l i ť 
odpredaj nehnuteľností v kat. území Dolné Krškany pozemkov parc. č. 1461/15 – zast. plocha 
o výmere 394 m2 a parc. č. 1461/16 – zast. plocha o výmere 624 m2, spolu 1018 m2 za cenu 
476,- Sk/m2 vrátane DPH  t. j. 484 568,- Sk firme INPEK, s.r.o., Štefánikova tr. 81, 949 01 
Nitra, IČO: 34 105 620. 
 
Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí konanom dňa 11.3.2008 návrh prerokovala 
o odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť odpredaj nehnuteľností v kat. území 
Dolné Krškany pozemkov parc. č. 1461/15 – zast. plocha o výmere 394 m2 a parc. č. 1461/16 
– zast. plocha o výmere 624 m2, spolu 1018 m2 za cenu 476,- Sk/m2 vrátane DPH  t. j. 
484 568,- Sk firme INPEK, s.r.o., Štefánikova tr. 81, 949 01  Nitra, IČO: 34 105 620. 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  



      MEESTTSSKKÝ    ÚÚRRAADD  VV  NNITTRREE  
 
 
 

 V Nitre dňa  11. 3. 2008 
 
 Číslo materiálu: 799/08 

 
 
Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre 

 
 
K bodu:   Návrh na schválenie zástupcu mesta za člena Dozornej rady obchodnej   spoločnosti 

„Nitrianska investičná, s. r. o.“ 
 
Predkladá:     Návrh na uznesenie: 
Štefan Štefek     Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
zástupca primátora    p r e r o k o v a l o 
mesta Nitry          Návrh na schválenie zástupcu mesta za člena Dozornej 

rady obchodnej spoločnosti „Nitrianska  investičná, s. r. o. 
Spracovala:                            1. b e r i e    n a   v e d o m i e  
Ing. Andrea Trojanovičová   písomné vzdanie sa Ing. Rudolfa Hlavačku  z funkcie 
odborný referent                                             člena Dozornej rady obchodnej spoločnosti „Nitrianska 
referátu organizačného                                   investičná, s. r. o.“ dňom 21. 2. 2008 

2. s ch v a ľ u j e 
zástupcu mesta Nitry 

      p. Ing. Miroslava Mikulášika 
Napísala:                                                       za člena dozornej rady obchodnej spoločnosti 
Ing. Andrea Trojanovičová     „Nitrianska investičná“, s. r. o.“ s účinnosťou dňom                 
odborný referent                schválenia 
referátu organizačného                                  u k l a d á 
      konateľovi a riaditeľovi spoločnosti  

vykonať potrebné úkony súvisiace so schválenými 
zmenami                                                                     
        

Prizvať:  
     - 

      

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

  
 
 



  Návrh na schválenie zástupcu mesta za člena Dozornej rady obchodnej spoločnosti 
„Nitrianska investičná, s. r. o.“ 
 
 

V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 
a doplnkov §11, ods. 4, písm. l) a Štatútom mesta Nitry §16c, ods. 3 predkladám návrh                
na schválenie   p. Miroslava Mikulášika za člena Dozornej rady obchodnej spoločnosti „Nitrianska 
investičná, s.r.o.“ 
 
Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Mikulášik 
Bydlisko: Hájska 108/2, Nitra - Kynek 
Povolanie a zamestnávateľ: technik, SPU Nitra 
Dôvody zvolenia: svojim vzdelaním a skúsenosťami spĺňa predpoklady na výkon funkcie  
Politická príslušnosť: SMER 
 
 
 

Dôvodová správa 
 

 
Uznesením Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 34/2007 – MZ  bol s účinnosťou ku dňu 

zápisu do obchodnej spoločnosti poslanec Ing. Rudolf  Hlavačka schválený za člena Dozornej rady 
obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o.. Vzhľadom k tomu, že jeho súčasné 
zamestnanie mu v zmysle zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene  a doplnení 
niektorých zákonov neumožňuje byť naďalej členom dozornej rady, o čom svedčí aj jeho písomné 
vzdanie sa členstva v dozornej rade, predkladáme personálny návrh na obsadenie tejto funkcie. 
 

Navrhovaný kandidát má dostatok praktických skúseností, ktorými spĺňa predpoklady       
na kvalitné vykonávanie tejto funkcie. 
 
 

 
 

Mestská rada v Nitre na svojom 25.  zasadnutí konanom dňa 11. 3. 2008  prerokovala mat. 
č. 799/08  „Návrh na schválenie zástupcu mesta za člena Dozornej rady obchodnej 
spoločnosti „Nitrianska investičná, s. r. o.“  a uzn. č. 221/2008-MR odporučila mestskému 
zastupiteľstvu uvedený materiál schváliť podľa predloženého návrhu. 
 



Mestský úrad v Nitre  
 
 

                 V Nitre dňa 11.3.2008 
 

     Číslo materiálu: 800/08 
 

Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre 
 
 
 
k bodu: Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.22/2008 – MZ 
             zo dňa  31.1.2008. 
  
 
Predkladá:      Návrh na uznesenie:  
Jozef Dvonč      
primátor mesta Nitry     „na osobitnej strane“ 
 
 
 
     
Spracovala:   
RNDr. Helena Rýchla                                                 
odborný referent pre regionálny rozvoj  
                                                                                 
   
                                                                                                                    
                                                                                    
Napísala: 
RNDr. Helena Rýchla                                                 
odborný referent pre regionálny rozvoj                                                                                                                 
                                                                                
Prizvať:     
     - 
                                                                                
                                                                                      
 
                                                                                     .......................................................... 

                 podpis predkladateľa  
 
 
 
 
 
 



Návrh na uznesenie:  
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre  
 
p r e r o k o v a l o 
 
návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 22/2008–MZ zo dňa 31.1.2008 
 
 
s c h v a ľ u j e  
 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 22/2008 – MZ zo dňa 31.1.2008, 
a to tak, že : 
 
- v schvaľovacej časti v bode c) sa vypúšťa znenie  „ vo výške 4,46 mil. Sk“ a nahrádza ho 
znením „ vo výške 4 692 446,75 Sk“  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová správa 

 
 Na 13.zasadnutí (riadnom) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 31.1.2008 
bolo schválené uznesenie č. 22/2008 – MZ k Materiálu č. 681/08 Návrh na predloženie 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP)z Regionálneho operačného programu v rámci 
opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania na realizáciu projektu „ Rekonštrukcia ZŠ Benkova“.   
 
 V zmysle pilotnej  výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
pre prioritnú os 1. Infraštruktúra vzdelávania podľa bodu 16 týkajúceho sa  požadovaných 
povinných príloh k  žiadosti pre projekt „ Rekonštrukcia ZŠ Benkova“ bol v mesiaci február 
spresnený i celkový rozpočet oprávnených výdavkov. Vo väzbe na zmenu rozpočtu 
oprávnených výdavkov projektu je potrebné spresniť aj výšku 5% spolufinancovania Mesta 
Nitry . Údaj o spolufinancovaní je potrebné uvádzať až do podrobností na 2 desatinné miesta 
slovenských korún, a je viazaný na bod 7c) povinných príloh žiadosti - položkový rozpočet 
projektu vrátane výkazu výmer.  

 
Po spresnení oprávnených výdavkov  predstavuje 5% spolufinancovanie mesta na 

uvedenom projekte výšku 4 692 446,75 .- Sk a preto je potrebné daný údaj o spolufinancovaní  
v uznesení č. 22/2008 – MZ zmeniť podľa predloženého návrhu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mestská rada na svojom zasadnutí dňa 11.3.2008 prerokovala návrh  na zmenu 
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 22/2008–MZ zo dňa 31.1.2008 
a odporučila MZ predložený návrh schváliť. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci orgán pre Regionálny 
operačný program vyhlásilo dňa 21.1.2008 pilotnú výzvu na predkladanie žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok pre prioritnú os 1. Infraštruktúra vzdelávania s charakterom 
priebežná výzva.  
 V roku 2007 MZ v Nitre prijalo uznesenie č. 352/07 so schválenými prioritami na 2. 
programové obdobie 2007 – 2013. Medzi strednodobú prioritu mesta je zaradené aj zariadenie 
z infraštruktúry vzdelávania, konkrétne ZŠ Benkova, ktorú Mesto Nitra pripravuje na 
predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s cieľom zvýšiť kvalitu poskytovaných 
služieb v uvedenom zariadení prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie, vrátane 
obstarania jej vybavenia. 

 Uvedená priorita je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 
Nitry s predpokladaným nákladom 89,2 mil. Sk. Mesto Nitra zabezpečí z vlastných zdrojov  
5% spolufinancovanie vo výške 4,46 mil.  

Žiadosť o NFP sa spracováva v zmysle vzorového formuláru žiadosti o NFP, ktorý je 
prílohou výzvy. 

 



Mestský úrad v Nitre  
 
 

                 V Nitre dňa 11.3.2008 
 

     Číslo materiálu: 801/08 
 

Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre 
 
 
 
k bodu: Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.23/2008 – MZ 
             zo dňa  31.1.2008. 
  
 
Predkladá:      Návrh na uznesenie:  
Jozef Dvonč      
primátor mesta Nitry     „na osobitnej strane“ 
 
 
 
     
Spracovala:   
RNDr. Helena Rýchla                                                 
odborný referent pre regionálny rozvoj  
                                                                                 
   
                                                                                                                    
                                                                                    
Napísala: 
RNDr. Helena Rýchla                                                 
odborný referent pre regionálny rozvoj                                                                                                                 
                                                                                
Prizvať:     
     - 
                                                                                
                                                                                      
 
                                                                                     .......................................................... 

                 podpis predkladateľa  
 
 
 
 
 
 



Návrh na uznesenie:  
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre  
 
p r e r o k o v a l o 
 
návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 23/2008–MZ zo dňa 31.1.2008 
 
 
s c h v a ľ u j e  
 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 23/2008 – MZ zo dňa 31.1.2008, 
a to tak, že : 
 
- v schvaľovacej časti v bode c) sa vypúšťa znenie  „ vo výške 2,25 mil. Sk“ a nahrádza ho 
znením „ vo výške 2 390 576, 13 Sk“  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová správa 

 
 Na 13.zasadnutí (riadnom) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 31.1.2008 
bolo schválené uznesenie č. 23/2008 – MZ k Materiálu č. 682/08 Návrh na predloženie 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP)z Regionálneho operačného programu v rámci 
opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania na realizáciu projektu„ Rekonštrukcia ZŠ Fatranská“.   
 
 V zmysle pilotnej  výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
pre prioritnú os 1. Infraštruktúra vzdelávania podľa bodu 16 týkajúceho sa  požadovaných 
povinných príloh k  žiadosti pre projekt „ Rekonštrukcia ZŠ Fatranská“ bol v mesiaci február 
spresnený i celkový rozpočet oprávnených výdavkov. Vo väzbe na zmenu rozpočtu 
oprávnených výdavkov projektu je potrebné spresniť aj výšku 5% spolufinancovania Mesta 
Nitry . Údaj o spolufinancovaní je potrebné uvádzať až do podrobností na 2 desatinné miesta 
slovenských korún, a je viazaný na bod 7c) povinných príloh žiadosti - položkový rozpočet 
projektu vrátane výkazu výmer.  

 
Po spresnení oprávnených výdavkov  predstavuje 5% spolufinancovanie mesta na 

uvedenom projekte výšku 2 390 576,13 .- Sk a preto je potrebné daný údaj o spolufinancovaní  
v uznesení č. 23/2008 – MZ zmeniť podľa predloženého návrhu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mestská rada na svojom zasadnutí dňa 11.3.2008 prerokovala návrh  na zmenu 
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 23/2008–MZ zo dňa 31.1.2008 
a odporučila MZ predložený návrh schváliť. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci orgán pre Regionálny 
operačný program vyhlásilo dňa 21.1.2008 pilotnú výzvu na predkladanie žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok pre prioritnú os 1. Infraštruktúra vzdelávania s charakterom 
priebežná výzva.  
 V roku 2007 MZ v Nitre prijalo uznesenie č. 352/07 so schválenými prioritami na 2. 
programové obdobie 2007 – 2013. Medzi strednodobú prioritu mesta je zaradené aj zariadenie 
z infraštruktúry vzdelávania, konkrétne ZŠ Benkova, ktorú Mesto Nitra pripravuje na 
predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s cieľom zvýšiť kvalitu poskytovaných 
služieb v uvedenom zariadení prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie, vrátane 
obstarania jej vybavenia. 

 Uvedená priorita je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 
Nitry s predpokladaným nákladom 89,2 mil. Sk. Mesto Nitra zabezpečí z vlastných zdrojov  
5% spolufinancovanie vo výške 4,46 mil.  

Žiadosť o NFP sa spracováva v zmysle vzorového formuláru žiadosti o NFP, ktorý je 
prílohou výzvy. 

 



Mestský úrad v Nitre  
 
 

                 V Nitre dňa 11.3.2008 
 

     Číslo materiálu: 802/08 
 

Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre 
 
 
 
k bodu: Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.24/2008 – MZ 
             zo dňa  31.1.2008. 
  
 
Predkladá:      Návrh na uznesenie:  
Jozef Dvonč      
primátor mesta Nitry     „na osobitnej strane“ 
 
 
 
     
Spracovala:   
RNDr. Helena Rýchla                                                 
odborný referent pre regionálny rozvoj  
                                                                                 
   
                                                                                                                    
                                                                                    
Napísala: 
RNDr. Helena Rýchla                                                 
odborný referent pre regionálny rozvoj                                                                                                                 
                                                                                
Prizvať:     
     - 
                                                                                
                                                                                      
 
                                                                                     .......................................................... 

                 podpis predkladateľa  
 
 
 
 
 
 



Návrh na uznesenie:  
 
Mestské zastupiteľstvo  v Nitre  
 
p r e r o k o v a l o 
 
návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 24/2008–MZ zo dňa 31.1.2008 
 
 
s c h v a ľ u j e 
 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 24/2008 – MZ zo dňa 31.1.2008, 
a to tak, že : 
 
- v schvaľovacej časti v bode c) sa vypúšťa znenie  „ vo výške 2,75 mil. Sk“ a nahrádza ho 
znením „ vo výške 2 956 463,81 Sk“  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová správa 

 
 Na 13.zasadnutí (riadnom) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 31.1.2008 
bolo schválené uznesenie č. 24/2008 – MZ k materiálu č. 683/08 Návrh na predloženie 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP)z Regionálneho operačného programu v rámci 
opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania na realizáciu projektu „Rekonštrukcia ZŠ Topoľová“.   
 
 V zmysle pilotnej  výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
pre prioritnú os 1. Infraštruktúra vzdelávania podľa bodu 16 týkajúceho sa  požadovaných 
povinných príloh k  žiadosti pre projekt „ Rekonštrukcia ZŠ Topoľová“ bol v mesiaci február 
spresnený i celkový rozpočet oprávnených výdavkov. Vo väzbe na zmenu rozpočtu 
oprávnených výdavkov projektu je potrebné spresniť aj výšku 5% spolufinancovania Mesta 
Nitry . Údaj o spolufinancovaní je potrebné uvádzať až do podrobností na 2 desatinné miesta 
slovenských korún, a je viazaný na bod 7c) povinných príloh žiadosti - položkový rozpočet 
projektu vrátane výkazu výmer.  

 
Po spresnení oprávnených výdavkov  predstavuje 5% spolufinancovanie mesta na 

uvedenom projekte výšku 2 956 463,81 Sk a preto je potrebné daný údaj o spolufinancovaní  
v uznesení č. 24/2008 – MZ zmeniť podľa predloženého návrhu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mestská rada na svojom zasadnutí dňa 11.3.2008 prerokovala návrh  na zmenu 
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 24/2008–MZ zo dňa 31.1.2008 
a odporučila MZ predložený návrh schváliť. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci orgán pre Regionálny 
operačný program vyhlásilo dňa 21.1.2008 pilotnú výzvu na predkladanie žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok pre prioritnú os 1. Infraštruktúra vzdelávania s charakterom 
priebežná výzva.  
 V roku 2007 MZ v Nitre prijalo uznesenie č. 352/07 so schválenými prioritami na 2. 
programové obdobie 2007 – 2013. Medzi strednodobú prioritu mesta je zaradené aj zariadenie 
z infraštruktúry vzdelávania, konkrétne ZŠ Benkova, ktorú Mesto Nitra pripravuje na 
predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s cieľom zvýšiť kvalitu poskytovaných 
služieb v uvedenom zariadení prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie, vrátane 
obstarania jej vybavenia. 

 Uvedená priorita je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 
Nitry s predpokladaným nákladom 89,2 mil. Sk. Mesto Nitra zabezpečí z vlastných zdrojov  
5% spolufinancovanie vo výške 4,46 mil.  

Žiadosť o NFP sa spracováva v zmysle vzorového formuláru žiadosti o NFP, ktorý je 
prílohou výzvy. 

 



M e s t s k ý    ú r a d    v    N i t r e 
 
                                                
 
                                                                                                   V Nitre, dňa : 12.03.2008 
                                                                                                   Číslo materiálu : 803/08  
 
Mestskému zastupiteľstvu 
v  Nitre      
 
 
k bodu: Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 54/2008-MZ zo dňa 

12.02.2008 (DOS Hollého) 
 
 
 
 
 
Predkladá :                                                                      Návrh na uznesenie :  
Ľubomír Martinka                                                          „ na osobitnej strane “ 
prednosta  
MsÚ v Nitre 
 
 
 
 
Spracovala : 
Ing. Margaréta Némová 
vedúca oddelenia majetku 
 
 
 
 
Napísala : 
Ing. Margaréta Némová 
vedúca oddelenia majetku 
 
 
 
 
 
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. 54/2008-MZ zo 
dňa12.02.2008 ( DOS Hollého) 
 
s c h v a ľ u j e 
 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.54/2008-MZ zo dňa 12.02.2008  tak, že - 
v schvaľovacej časti, v bode 1 sa vypúšťa znenie: 
 „ prenájom časti pozemku parc. č. 4656/1, kat. úz. Nitra, o celkovej výmere 10 350 m2 

(presnú výmeru určí geometrický plán) “ 
a nahrádza sa znením 
„ prenájom pozemku novovytvorenej parc. č. 4656/7 - záhrada o výmere 2 921 m2 a parc. č. 
4657/2 – ostatná plocha o výmere 782 m2 podľa geometrického plánu č. 10/2008“  
 
- v ukladacej časti sa vypúšťa znenie: 
„ T : 15.03.2008 “ 
a nahrádza sa znením  
„ T : 30.04.2008 “                                                               
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Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 54/2008-MZ zo dňa 
12.02.2008 ( DOS Hollého) 

 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre na 14. mimoriadnom zasadnutí dňa 12.02.2008 uznesením 
č.54/2008-MZ  
prerokovalo  
Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
( DOS Hollého) 
schválilo 
1.prenájom časti pozemku parc. č. 4656/1, kat.úz. Nitra, o celkovej výmere 10 350 m2, 
(presnú výmeru určí geometrický plán), na dobu určitú do 31.08.2009, za prenájom vo výške 
1,- Sk, za účelom výstavby „Bytového dom – Senior“ podľa predloženého projektu 
spoločnosti LL real invest, s.r.o., Štúrova 165, Nitra, IČO: 36 701 521  
uložilo 
vedúcemu oddelenia majetku 
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy a zmluvy o budúcej zámennej zmluvy podľa 
schvaľovacej časti uznesenia   
                                                                                                                     T: 15. 03. 2008   
                                                                                                                     K: MR                                               
určilo 
stratu účinnosti uznesenia 31.12.2009 
 
Po schválení zámeny nehnuteľností v mestskom zastupiteľstve oddelenie majetku dalo 
vypracovať GP, ktorým sa upresnila výmera na parc. č. 4656/7 o výmere 2 921 m2  a parc. č. 
4657/2 o výmere 782 m2.  
Na základe vyššieuvedeného predkladáme na rokovanie mestskej rady návrh na zmenu 
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 54/2008-MZ zo dňa 12.02.2008 (DOS Hollého) 
a to 
s c h v á l i ť 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.54/2008-MZ zo dňa 12.02.2008  tak, že - 
v schvaľovacej časti, v bode 1 sa vypúšťa znenie : 
 „ prenájom časti pozemku parc. č. 4656/1, kat. úz. Nitra, o celkovej výmere 10 350 m2 

(presnú výmeru určí geometrický plán) “ 
a nahrádza sa znením 
 „ prenájom pozemku novovytvorenej parc. č. 4656/7 - záhrada o výmere 2 921 m2 a parc. č. 
4657/2 – ostatná plocha o výmere 782 m2 podľa geometrického plánu č. 10/2008“  
 
- v ukladacej časti sa vypúšťa znenie: 
„ T : 15.03.2008 “ 
a nahrádza sa znením  
„ T : 30.04.2008 “              
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Mestská rada v Nitre na zasadnutí konanom dňa 11.3.2008 prerokovala návrh na zmenu 
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 54/2008-MZ zo dňa 12.2.2008 (DOS Hollého) 
a odporúča schváliť zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.54/2008-MZ zo dňa 
12.2. 2008 tak, že   
v schvaľovacej časti, v bode 1 sa vypúšťa znenie : 
 „ prenájom časti pozemku parc. č. 4656/1, kat. úz. Nitra, o celkovej výmere 10 350 m2 

(presnú výmeru určí geometrický plán) “ 
a nahrádza sa znením 
 „ prenájom pozemku novovytvorenej parc. č. 4656/7 - záhrada o výmere 2 921 m2 a parc. č. 
4657/2 – ostatná plocha o výmere 782 m2 podľa geometrického plánu č. 10/2008“  
 
- v ukladacej časti sa vypúšťa znenie: 
„ T : 15.03.2008 “ 
a nahrádza sa znením  
„ T : 30.04.2008 “                                                               
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M e s t s k ý    ú r a d     v     N i t r e 
 

               V Nitre 11.03.2008 

             Číslo materiálu: 805/08 
Mestskému zastupiteľstvu 

v Nitre 
 
 
K bodu: Návrh na dlhodobý prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Nitry    
              (nebytové priestory v bývalej ZŠ Levická 40 v Nitre) 
                          
 
Predkladá:                                          Návrh na uznesenie: 
 
Mgr. Ľubomír Martinka                                         „na osobitnej strane“     
prednosta                                       
Mestského úradu v Nitre               
           
 
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 dlhodobý prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Nitry (nebytové priestory 
v bývalej ZŠ Levická 40 v Nitre) 
s c h v a ľ u j e  
dlhodobý prenájom nebytových priestorov v bývalej ZŠ Levická 40 v Nitre a to vedľajšej 
školskej budovy súp. č. 317 na parc. č. 68 o celkovej výmere 1569 m2 kat. úz. Chrenová pre 
Súkromnú strednú odbornú školu ANIMUS, Vajanského 1, Nitra, IČO: 37 854 950 na dobu 
určitú, 10 rokov za nájomné vo výške 100,--Sk/m2/rok + úhrada energií, nákladov spojených 
s prevádzkou a údržbou prenajatej nehnuteľnosti vopred odsúhlasených vlastníkom bez 
možnosti odpočtu 

u k l a d á 
riaditeľovi Službytu Nitra, s. r. o. 

zabezpečiť vyhotovenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

 

 

 

                            T: 31.05.2008 
                             K: MR  
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Návrh na dlhodobý prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Nitry                 
(nebytové priestory v bývalej ZŠ Levická 40 v Nitre) 
                          
 
V súlade s § 10  Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 1/2006 o hospodárení 
s majetkom Mesta Nitry predkladáme návrh na dlhodobý prenájom nehnuteľnosti vo 
vlastníctve Mesta Nitry na základe žiadosti. 

 

Súkromná stredná odborná škola ANIMUS, Vajanského 1, Nitra 
v zastúpení doc. Ing. Bohuslava Sýkoru, CSc., požiadala o prenájom voľného trojpodlažného 
pavilónu v areáli ZŠ Levická č. 40, Nitra. Ide o budovu na parc. č. 68 – zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 523 m2 kat. úz. Chrenová. Nehnuteľnosť je od 01.01.2008 odovzdaná 
Službytu Nitra s. r. o. na výkon správy. Uvedené priestory vyžadujú značnú rekonštrukciu.  
 
Žiadateľ užíva nebytové priestory ZŠ Tulipánová 1, ulica Vajanského 1 v Nitre pre výučbu 
žiakov denného i externého štúdia na súkromnej strednej odbornej škole – odbor podnikanie. 
Vzhľadom k rekonštrukcii školy má nedostatok priestorov pre výučbu a je potrebné riešiť  
presťahovanie ¾-iny školy do náhradných priestorov. 
 
Hlavná školská budova súp. č. 317 na parc. č. 67, telocvičňa na parc. č. 66, budova školského 
stravovania na parc. č. 69 a priľahlé pozemky parc. č. 64 a parc. č. 71 kat. úz. Chrenová boli 
prenajaté Strednému odbornému učilišťu, Levická 40 v Nitre na dobu určitú, 20 rokov za 
cenu 100,--Sk/m2/rok za užívanie nebytových priestorov a nájomné vo výške 1,--Sk za celú 
dobu nájmu za užívanie priľahlých pozemkov parc. č. 64 a 71. Od nájomného sú v prvých 5-
tich rokoch nájomného vzťahu odpočítavané preinvestované náklady na opravy do výšky 
100% a v ďalších rokoch do výšky 50% ročne. 
   
Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre podnikateľskú činnosť a správu majetku  
na zasadnutí konanom dňa 10.03.2008 uznesením č. 94/2008 odporučila žiadateľovi dlhodobý 
prenájom nehnuteľnosti na 10 rokov za cenu 100,--Sk/m2/rok + úhrada energií a nákladov 
spojených s údržbou prenajatej nehnuteľnosti bez možného odpočtu nákladov na prípadné 
opravy. 
 
Na základe žiadosti sme na rokovanie mestskej rady predložili návrh na dlhodobý prenájom 
nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Nitry  (nebytové priestory v bývalej ZŠ Levická 40 v 
Nitre) a to schváliť dlhodobý prenájom vedľajšej školskej budovy súp. č.317 na parc. č. 68 
o celkovej výmere 1569 m2 kat. úz. Chrenová pre Súkromnú strednú odbornú školu ANIMUS, 
Vajanského 1, Nitra, IČO: 37 854 950 na dobu určitú, 10 rokov za nájomné vo výške 100,--
Sk/m2/rok + úhrada energií, nákladov spojených s prevádzkou a údržbou prenajatej 
nehnuteľnosti vopred odsúhlasených vlastníkom. 

 
Mestská rada na zasadnutí konanom dňa 11.03.2008 odporučila Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre schváliť dlhodobý prenájom vedľajšej školskej budovy súp. č. 317 na parc. č. 68 
o celkovej výmere 1569 m2 kat. úz. Chrenová pre Súkromnú strednú odbornú školu ANIMUS, 
Vajanského 1, Nitra, IČO: 37 854 950 na dobu určitú, 10 rokov za nájomné vo výške 100,--
Sk/m2/rok + úhrada energií, nákladov spojených s prevádzkou a údržbou prenajatej 
nehnuteľnosti vopred odsúhlasených vlastníkom bez možnosti odpočtu. 
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M e s t s k ý     ú r a d      v      N i t r e 
  
 
                                                                                                    V Nitre, dňa 12.3.2008 
                                                                                                    Číslo materiálu: 806/08  
 
 
 
Mestskému zastupiteľstvu 
v   N i t r e 
 
K bodu:   Návrh na vstup Mesta Nitry do záujmového združenia „CITENERGO“   
  
 
Predkladá:                                                          Návrh na uznesenie: 
Jozef  Dvonč                                                          
primátor Mesta Nitra                                           Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
                                                                             p r e r o k o v a l o 
                                                                             návrh  na vstup  Mesta Nitry do záujmového  
                                                                             združenia  „CITENERGO“                                                     
Spracoval:                                  
Marián Zachar        s ch v a ľ u j e 
referent pre                                                          vstup Mesta Nitry do záujmového 
médiá                                                                   združenia „CITENERGO“- ako riadny člen a  
                                                                             splnomocňuje  primátora  mesta  Nitry 
                                                                             zúčastňovať   sa  rokovaní   na   valnom  
                                                                             zhromaždení,  hlasovať,  byť  volený  do 
                                                                             orgánov  združenia  a  zúčastňovať   sa 
                                                                             rozhodnutí  o  záležitostiach  združenia 
                                                                             podľa predložených stanov          
 

      u k l a d á              
                                                                      prednostovi MsÚ  v  Nitre   
                                                                      poslať výpis uznesenia MZ, ktoré rozhodlo 

                                                                             stať  sa   riadnym  členom  združenia 
Napísal:        „CITENERGO“  a  vyčleniť  finančné                   
Marián Zachar          prostriedky  vo  výške  40 tis.  Sk  ako 
referent pre                                                          členský  príspevok na jeden kalendárny rok                       
médiá             

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

                                                               podpis  predkladateľa 
 
 
 
 
 

 



                  Návrh na vstup Mesta Nitry do záujmového združenia „CITENERGO“   
  
                          
 
Vzájomná spolupráca miest pri riešení spoločných problémov a presadzovaní spoločných 
záujmov a cieľov, ako je program efektívnej tvorby a využívania energií na princípe trvalej 
udržateľnosti, sa stali podnetom k založeniu záujmového združenia CITENERGO. Po troch 
rokoch prípravy, dňa 12.10.2007, pri príležitosti riadneho zasadnutia prezídia Únie miest 
Slovenska na Mestskom úrade v Trenčíne predstavitelia – primátori iniciatívnej skupiny 
svojím podpisom pod text Deklarácie zahájili proces formálneho ustanovenia tohto 
záujmového združenia. 
 
Cieľom združenia je slovenským samosprávam pomáhať organizačnými a odbornými 
radami a službami pri príprave energetických koncepcií, zabezpečovaní energetickej 
efektívnosti a pri projektoch využívania miestnych energeticky obnoviteľných zdrojov, 
poskytovaní informácii o podporných finančných zdrojoch, resp. sprostredkovaním 
finančného a investičného poradenstva pri príprave i realizácii konkrétnych projektov. 
 
CITENERGO svojim členom ponúka 

• Finančný, ekonomicky a odborný manažment 
• Školenia komunálnych manažérov a odborníkov v oblasti OEZ a EE 
• Odbornú účasť pri zakladaní a riadení lokálnych energetických agentúr 
• Realizáciu energetických auditov a energetickú certifikáciu budov 
• Realizáciu energetických koncepcií a akčných plánov energetickej efektívnosti 

a obnoviteľných energetických zdrojov 
• Výmenu a šírenie aktuálnych poznatkov, skúseností a informácií o úspešných 

projektoch 
• Pomoc pri príprave projektov realizovaných v rámci grantových programov vrátane 

štrukturálnych fondov EU 
• Lobbing a odborné poradenstvo v oblasti legislatívy na národnej úrovni, pri príprave 

koncepčných materiálov. 
 
Stálymi členmi združenia môžu byť všetky mestá a obce Slovenskej republiky (§ 21 zák. č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení). Asociovanými členmi sa môžu stať odborné, finančné 
i mimovládne organizácie a inštitúcie, súkromné spoločnosti, malé a stredné podniky 
a nezávislí experti v oblasti energetiky (§ 20 f a násl. zák. č. 509/1991 Zb – Občiansky 
zákonník).  
 
Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí konanom dňa 11.3.2008 návrh prerokovala 
a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť vstup Mesta Nitry do záujmového 
združenia „CITENERGO“ - ako riadny člen a  splnomocňuje  primátora  mesta  Nitry 
zúčastňovať sa rokovaní na valnom zhromaždení, hlasovať, byť volený do orgánov združenia  
a  zúčastňovať  sa rozhodnutí o záležitostiach združenia podľa predložených stanov.          
 

 
Prílohy: 
 
- stanovy záujmového združenia miesta obcí pre trvalo udržateľnú energetickú efektívnosť 
- zásady hospodárenia CITENERGO 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



M e s t s k ý    ú r a d     v     N i t r e 
 
 
 
        V Nitre, dňa 12.03.2008 
        Číslo materiálu:   807/08 
Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre 
 
 
K bodu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
              (ZSE Distribúcia, a.s., Bratislava) 
               
 
                          
Predkladá:                                                           Návrh na uznesenie:  
                                                                               Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
Ľubomír Martinka                                                  p r e r o k o v a l o 
prednosta                                              návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo 
Mestského úradu v Nitre                                        vlastníctve Mesta Nitry (ZSE Distribúcia,   
                              a.s., Bratislava 
 
Spracovala:                                    

                                s ch v a ľ u j e 

Ing. Marta Pospišová                                             dlhodobý prenájom pozemku časť parc. č. 

referent majetkoprávneho                                      2469/2  o výmere  cca  20 m2  ( presnú 

usporiadania                                                           výmeru určí geometr. plán) v kat. území 

                                                  Nitra za cenu 600,- Sk/m2  na dobu ........      
                                                          rokov, ZSE Distribúcia, a.s., Bratislava 

 

Napísala:                                                                 u k l a d á  

Jana Jablonická                                                 vedúcemu  oddelenia  majetku   
referent evidencie                                   zabezpečiť uzatvorenie nájomnej  zmluvy   
majetku               podľa  schvaľovacej  časti  uznesenia. 
                
 
                                                                                                T: 30.06.2008 
                                                                                                K: MR                        

                            
Prizvať:                                                                        
   -                            

 
  

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



 
Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vlastníctve Mesta Nitra  

(ZSE Distribúcia, a.s., Bratislava) 
 

 
        V súlade s § 9 zákona o majetku obcí č. 138/19991 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 žiadosti, ktorú predložil 
ZSE Distribúcia, a.s., Bratislava  prostredníctvom Enermontu, spol. s r.o., Nitra 
o odkúpenie pozemku na umiestnenie transformátorovej stanice v zmysle investičného 
zámeru plánovanej stavby  

„Nitra, Čermáň, Lokalita Borina – posilnenie NN siete“ 
Po obhliadke terénu ako najvhodnejšiu lokalitu navrhujú časť parc. č. 2469/2 o výmere cca 20 
m2, ktorá sa nachádza pri Párovskom cintoríne v kat. území Nitra. Časť predmetnej parcely 
o výmere 40 m2 má sezónne prenajatú p. Studený ako skládku stavebného materiálu na 
opravu pomníkov a obrúb. 
 
Mestský úrad v Nitre – nemá námietky k umiestneniu transformátorovej stanice na parc. č. 
2469/2. 
 
Výbor mestskej časti č. 3 – Čermáň – na svojom zasadnutí žiadosť prerokoval a odporučil 
uzatvoriť so ZSE Distribúcia, a.s., Bratislava nájomnú zmluvu. 
 
Komisia pre podnikateľskú činnosť a správu majetku MZ v Nitre na svojom zasadnutí 
konanom dňa 10.3.2008 návrh prerokovala a odporučila dlhodobý prenájom za cenu 600,- 
Sk/m2/rok v kat. území Nitra. 
 
Na základe žiadosti a stanovísk predkladáme na zasadnutie Mestskej rady v Nitre spracovaný 
materiál 
s c h v á l i ť   
odpredaj pozemku  časť parc. č. 2469/2 o výmere  cca  20 m2 ( presnú  výmeru určí geometr. 
plán) v kat. území Nitra za cenu ........... Sk/m2 + DPH ZSE Distribúcia, a.s., Bratislava.     
                                         

Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí konanom dňa 11.3.2008 návrh prerokovala 
o odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť nájom pozemku časť parc. č. 2469/2 
o výmere cca 20 m2 (presnú výmeru určí geometrický plán) za cenu 600,- Sk/m2/rok v kat. 
území Nitra, ZSE Distribúcia, a.s., Bratislava. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  



M e s t s k ý    ú r a d     v     N i t r e 
 
 
        V Nitre 12.03.2008 

        Číslo materiálu: 808/08 
 

Mestskému zastupiteľstvu  

v Nitre 
 
 
K bodu: Návrh na odovzdanie hnuteľného majetku mesta Nitry do správy 

  ZŠ Benkova 34, Nitra 
              
                     
                    
Predkladá:                                Návrh na uznesenie: 
 
Ľubomír Martinka                    Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
prednosta                p r e r o k o v a l o 
Mestského úradu v Nitre          návrh na odovzdanie majetku mesta Nitry do správy 

              ZŠ Benkova 34, Nitra 
  s c h v a ľ u j e  

Spracovala:                odovzdanie drobného hmotného majetku v hodnote  
      1 023 164,80 Sk, hmotného investičného majetku 
Mária Tužinská                  v hodnote 246 480,--Sk a učebných pomôcok v hodnote 

referent nakladania                   397 705,55 Sk, spolu v hodnote 1 667 350,50 Sk do správy    

s majetkom                 ZŠ Benkova 34, Nitra 

                          u k l a d á     

               vedúcemu oddelenia majetku             

Napísala:                                 zabezpečiť uzatvorenie dodatku k zmluve o odovzdaní 

       a prevzatí majetku do správy  

Mária Tužinská 

referent nakladania        T: 30.04.2008 

s majetkom                    K: MR 

 

                                                                                                              
Prizvať:                                           
-            

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

                podpis predkladateľa 



 
Návrh na odovzdanie hnuteľného majetku mesta Nitry do správy ZŠ Benkova 34, Nitra 
 
              
V súlade s § 5 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 1/2006 o hospodárení 
s majetkom mesta Nitry predkladáme návrh na odovzdanie hnuteľného majetku mesta Nitry 
do správy ZŠ Benkova 34, Nitra. 
 
Pri vykonanej inventarizácii majetku mesta Nitry v januári t. r. bolo zistené, že Mesto Nitra 
eviduje inventár školy, hnuteľný majetok, ktorý bol fyzicky preradený zo zrušenej Základnej 
školy Bolečkova v Nitre do spojenej Základnej školy Benkova 34 v Nitre (ZŠ Alexyho, ZŠ 
Benkova, ZŠ Bolečkova). Ide o drobný hmotný majetok v hodnote 1 023 164,80 Sk, hmotný 
investičný majetok v hodnote 246 480,--Sk a učebné pomôcky v hodnote 397 705,55 Sk, 
spolu za 1 667 350,50 Sk.  
 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre podnikateľskú činnosť a správu majetku 
na zasadnutí konanom dňa 11.02.2008 uznesením č. 47/2008 odporučila zverenie hnuteľného 
majetku do správy ZŠ Benkova 34 v Nitre. 
 
Mestský úrad v Nitre 
odporúča odovzdanie hnuteľného majetku do správy ZŠ Benkova 34, Nitra. 

 
Na rokovanie mestskej rady sme predložili návrh na odovzdanie drobného hmotného majetku 
v hodnote 1 023 164,80 Sk, hmotného investičného majetku v hodnote 246 480,--Sk 
a učebných pomôcok v hodnote 397 705,55 Sk, spolu v celkovej hodnote 1 667 350,50 Sk do 
správy ZŠ Benkova 34 v Nitre.     

 
Mestská rada v Nitre na zasadnutí konanom dňa 11.03.2008 odporučila Mestskému 
zastupiteľstvu v Nitre schváliť odovzdanie drobného hmotného majetku v hodnote 
1 023 164,80 Sk, hmotného investičného majetku v hodnote 246 480,--Sk a učebných 
pomôcok v hodnote 397 705,55 Sk, spolu v celkovej hodnote 1 667 350,50 Sk do správy ZŠ 
Benkova 34 v Nitre.     
   

 

 

 
  



M e s t s k ý   ú r a d   v  N i t r e 
 
 
 
                                                                                                  V Nitre, dňa 12.3.2008 
                                                                                                   
                                                                                                  Číslo materiálu:  809/08                                  
 
 
M e s t s k é m u   z a s t u p i t e ľ s t v u                                               
v N i t r e 
 
k bodu: Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 32/2008-MZ zo dňa    

31.1.2008 ( Katarína Micháleková, Ďurčanského 17,Nitra) 
 
 
 
 
 
 
Predkladá :                                                                            Návrh na uznesenie: 
Ľubomír Martinka                                                                 „na osobitnej strane“ 
prednosta 
MsÚ v Nitre 
 
 
 
 
 
 
Spracovala: 
Ing. Mária Foltýnová 
referent majetkoprávneho usporiadania 
 
 
 
 
 
 
Napísala: 
Ing. Mária Foltýnová 
referent majetkoprávneho usporiadania 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                              
Prizvať                                                                                     _                
    -                                                                                                   podpis predkladateľa 
 



Návrh na uznesenie: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 
 
návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 32/2008-MZ zo dňa 31.1.2008 
( Katarína Micháleková, Ďurčanského 17,Nitra) 
 
s c h v a ľ u j e 
 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.32/2008-MZ zo dňa 31.1. 2008 tak, že   
-v schvaľovacej časti sa vypúšťa znenie:  
„časť parcely č.176 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 117 m2“ 

a nahrádza sa znením 
„časť parcely č.178 – záhrada o výmere cca 120 m2  “ 

     

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 32/2008-MZ zo dňa 
31.1.2008 ( Katarína Micháleková, Ďurčanského 17,Nitra) 

 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre na 13. riadnom zasadnutí dňa 31.1.2008 uznesením č.32/2008-
MZ 
prerokovalo  
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Katarína Micháleková, 
Ďurčanského 17,Nitra) 
schválilo 
odpredaj pozemku časť parc.č.176 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 117 m2 
(presnú výmeru určí GP) vo vlastníctve mesta Nitry v kat. úz Horné Krškany za cenu 1 200,-
Sk/m2 + DPH Kataríne Michálekovej, Ďurčanského 17, Nitra 
uložilo 
vedúcemu oddelenia majetku  
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia  
                                                                                31.3.2008 
určilo stratu účinnosti uznesenia ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 31.5.2008 
 
Dodatočne prišlo k zisteniu, že na pozemku, ktorý je predmetom predaja sa nachádza žumpa 
a odpredaj  nie je možný. 
Na základe tejto skutočnosti predkladáme na rokovanie mestskej rady návrh na zmenu 
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.32/2008-MZ zo dňa 31.1.2008 ( Katarína 
Micháleková, Ďurčanského 17,Nitra) a to 
s c h v á l i ť 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.32/2008-MZ zo dňa 31.1. 2008 tak, že   
-v schvaľovacej časti sa vypúšťa znenie:  
„časť parcely č.176 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 117 m2“ 

a nahrádza sa znením 
„časť parcely č.178 – záhrada o výmere cca 120 m2  “ 

     

Mestská rada v Nitre na zasadnutí konanom dňa 11.3.2008 prerokovala návrh na zmenu 
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 32/2008-MZ zo dňa 31.1.2008 ( Katarína 
Micháleková, Ďurčanského 17,Nitra) a odporúča schváliť zmenu uznesenia Mestského 
zastupiteľstva v Nitre č.32/2008-MZ zo dňa 31.1. 2008 tak, že   
-v schvaľovacej časti sa vypúšťa znenie:  
„časť parcely č.176 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 117 m2“ 

a nahrádza sa znením 
„časť parcely č.178 – záhrada o výmere cca 120 m2  “ 

 

  
  
 
 
 
 
  
 
 



 



M e s t s k ý    ú r a d   v   N i t r e 
                                                                                                  
 
                                       
                                                                                               V Nitre, dňa: 12.3.2008     
M e s t s k é m u   z a s t u p i t e ľ s t v u                              Číslo materiálu : 811/08 
v  N i t r e 
 
 
                   
 
K bodu:   Návrh na odpredaj voľných bytov, spoločných častí domu, spoločných zariadení a    
                pozemku, na základe vyhodnotenia ponukového konania                                                                    
                                                                                                                                                                              
 
 
 
                                                                                                  
Predkladá:                                                                               Návrh na uznesenie: 
Jozef Dvonč                                                                            „na osobitnej  strane“                                             
primátor 
Mesta Nitry 
                                                                                                     
 
 
 
Spracovala: 
Ing. Mária Foltýnová 
referent majetkoprávneho usporiadania 
 
 
 
 
Napísala: 
Ing. Mária Foltýnová 
referent majetkoprávneho usporiadania 
 
 
 
 
 
Prizvať:- 
 
 
 
 
                                                                                                        _________________ 
                                                                                                        podpis predkladateľa 
 
 



Návrh na uznesenie 
 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 
 
návrh na odpredaj voľných bytov, spoločných častí domu, spoločných zariadení a pozemku, 
na základe vyhodnotenia ponukového konania 
 
s ch v á ľ u j e 
odpredaj bytov v ponukovom konaní: 
 
l. odpredaj bytu č.28, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa       
   v obytnom dome Mikovíniho ul. č. 4, súp. č. 399 a ideálnej časti pozemku par. č. 7562 
   katastrálne územie Nitra, Otakarovi Čurgalimu, bytom Alexyho 8, Nitra 
   za cenu  1.113.000,-Sk  
   
2.odpredaj bytu č.27, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa  
   v obytnom dome Mikovíniho č. 4 , súp. č. 399 a ideálnej časti pozemku par. č. 7562    
   katastrálne územie Nitra, Michalovi Sirovi, bytom Dlhá 66, Nitra   
   za cenu 1.651.000,- Sk 
 
u k l a d á 
vedúcemu oddelenia majetku  
zabezpečiť uzatvorenie kúpnych zmlúv podľa schvaľovacej časti uznesenia s podmienkou 
úhrady kúpnej ceny po vystavení faktúry 
 
 
 
                                                                                                          T:30.06.08  
                                                                                                          K:MR 
u r č u j e 
stratu účinnosti uznesenia, ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 31.08.2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Návrh na odpredaj voľných bytov, spoločných častí domu, spoločných zariadení 

a pozemku na základe vyhodnotenia ponukového konania 
 
 
V súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitry č.2/1995, § 7 a)  o prevode 
vlastníctva bytov a nebytových priestorov na území Mesta Nitry v znení dodatkov 
predkladáme návrh na odpredaj voľných bytov ,spoločných častí domu, spoločných zariadení  
a pozemku na základe vyhodnotenia ponukového konania . 
Uznesením č. 45/2008 – MZ, zo dňa 31.1.2008  Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo  
Návrh na odpredaj voľných bytov vo vlastníctve Mesta Nitry v zmysle VZN č. 2/1995 
o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov na území Mesta Nitry. 
 
Do ponukového konania bol predložený odpredaj voľných bytov podľa údajov v tabuľke: 
 
 

Ulica 
Číslo 
vcho-
du 

Čísl
o 
bytu 

Pos
-
cho
-die 

Izbo-
vitosť 

Východisková  
Cena 
(byt+pozemok)
 

Dátum obhliadky bytov 
sa uskutoční na adrese 
bytu dňa, hod. 

Mikovíniho    
   4  28   6      garsonka    796.071,00 19.2.a 4.3.2008    9.oo - 

11.oo 
Mikovíniho    4  27   6 2-izbový 1. 573.092,00 19.2.a 4.3.2008   9.oo – 

11.oo 
 
K vyhodnoteniu ponukového konania bolo predložených  7 platných ponúk, z toho: 
  
 

-  5 ponúk na byt Mikovíniho 4 (garsonka) 
-  2 ponuky na byt Mikovíniho 4 (dvojizbový) 

 
Vyhodnotenie ponúk sa uskutočnilo dňa 12.3.2008. 

 
  

-Víťazom ponuky na byt Mikovíniho 4 č. bytu 28 (garsonka) sa stal Otakar Čurgali, 
bytom   
  Alexyho 81,Nitra  
  Ponúknutá cena : 1.113.000,-Sk 
 
-Víťazom ponuky na byt Mikovíniho 4 č. bytu 27 (dvojizbový) sa stal Michal Siro, bytom  
  Dlhá 66, Nitra 
  Ponúknutá  cena :  1.651.000,-Sk 
 
 
Ponúknuté  dva byty boli odpredané. 
 
 
 



Na základe uvedeného predkladáme na rokovanie Mestského zastupiteľstva návrh na odpredaj 
voľných bytov, spoločných častí domu, spoločných zariadení a pozemku, na základe 
vyhodnotenia ponukového konania a to 
 
s ch v á l i ť 
l. odpredaj bytu č. 28, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa       
   v obytnom dome Mikovíniho ul. č. 4, súp. č. 399 a ideálnej časti pozemku par. č. 7562 
   katastrálne územie Nitra, Otakarovi Čurgalimu, bytom Alexyho 8, Nitra 
   za cenu  1.113.000,-Sk  
   
2.odpredaj bytu č. 27, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa  
   v obytnom dome Mikovíniho č. 4, súp. č. 399 a ideálnej časti pozemku par. č. 7562    
   katastrálne územie Nitra, Michalovi Sirovi, bytom Dlhá 66, Nitra   
   za cenu 1.651.000,- Sk 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  



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

V Nitre dňa  18. 3. 2008 
Číslo materiálu: 812/08 
 
 
 

 
Mestskému zastupiteľstvu  
v Nitre 
 
 
k bodu:   Voľba hlavného kontrolóra mesta Nitry 
 
 
 
Predkladá: 
Jozef Dvonč 
primátor mesta Nitry  
 
 
Spracovala: 
Ing. Andrea Trojanovičová  
odborný referent 
 referátu organizačného                                
        
                           
Napísala: 
Ing. Andrea Trojanovičová  
odborný referent 
 referátu organizačného                                
                                  
     
 
 
                            
Prizvať:   
 JUDr. Mário Toman     
Ing. Ladislav Fúska 
Ing. František Halmo 
Ing. Miloš Dovičovič 
 
 
 
 
 

Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo Nitre 
v súlade s  § 18 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších 
zmien a doplnkov s prihliadnutím na § 18a 
citovaného zákona 
volí 
p.....................................  
do funkcie hlavného kontrolóra mesta Nitry  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    –––––––––––––––––––––––––– 
             podpis predkladateľa 



Voľba hlavného kontrolóra mesta Nitry 
 

Na základe odporúčania komisie, pozostávajúcej z členov mestskej rady, ktorá overovala 
požiadavky a náležitosti prihlášky pre účasť vo voľbách na funkciu hlavného kontrolóra 
mesta Nitry, predkladám zoznam nasledovných kandidátov, ktorí spĺňajú predpoklady 
uvedené v uznesení mestského zastupiteľstva č. 423/2007- MZ zo dňa 13. 12. 2007.  
 
 
 

1. Meno a priezvisko:  JUDr. Mário Toman 
      Dátum a miesto narodenia: 26. 12. 1974, Nitra 
     Bydlisko: Ďurčanského 18, 949 01 Nitra 
     Vzdelanie: viď. príloha  
     Údaje o doterajšom zamestnaní a pracovnom zaradení: viď. príloha  

 
2. Meno a priezvisko: Ing. Ladislav Fúska 
      Dátum a miesto narodenia: 30. 1. 1951, Pribeta 
     Bydlisko: 951 42 Zbehy č. 679 
     Vzdelanie: viď. príloha  
     Údaje o doterajšom zamestnaní a pracovnom zaradení: viď. príloha  

 
 

3. Meno a priezvisko: Ing. František Halmo 
      Dátum a miesto narodenia: 26. 10. 1953, Nitra    

Bydlisko: Novomeského 73, 949 11 Nitra 
     Vzdelanie: viď. príloha  
      Údaje o doterajšom zamestnaní a pracovnom zaradení: viď. príloha  

 
 
4. Meno a priezvisko: Ing. Miloš Dovičovič 
      Dátum a miesto narodenia: 29. 6. 1956, Nitra 
     Bydlisko: Novomeského 75. 949 12 Nitra 
     Vzdelanie: viď. príloha  
     Údaje o doterajšom zamestnaní a pracovnom zaradení: viď. príloha  

 
 
 

 
 

 
Dôvodová správa.  

 
Z dôvodu, že v súlade s § 18a ods. 8  písm. c) uplynutím funkčného obdobia zaniká 

výkon funkcie hlavného kontrolóra mesta Nitry, predkladám materiál č. 812/08, „Voľba 
hlavného kontrolóra mesta Nitry“.  
 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre na svojom 12. zasadnutí (riadnom) dňa 13. 12. 2007 
schválilo uznesenie č. 423/2007 k mat. č. 617/07  „Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby 
hlavného kontrolóra Mesta Nitry a návrh na ustanovenie podrobností o spôsobe 
a vykonaní voľby hlavného kontrolóra mesta Nitry a náležitosti prihlášky“, ktorým 
vyhlásilo v bode 1) deň konania  voľby hlavného kontrolóra na 27. marca 2008. 
 



V uznesení boli  určené kvalifikačné a iné predpoklady, ktoré musí spĺňať kandidát    
na túto funkciu ako aj náležitosti prihlášky. 
Kandidáti v zmysle tohto uznesenia mali doručiť svoje písomné prihlášky do 13. marca 2008, 
t. j. najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na Mestský úrad v Nitre, na referát 
klientskeho centra služieb, v zalepenej obálke, označenej „Voľba kontrolóra“. 
 
Túto možnosť využili štyria kandidáti. 

 
Predkladám zoznam kandidátov, ktorí spĺňajú predpoklady uvedené v uznesení 

mestského zastupiteľstva č. 423/2007-MZ, o čom po otvorení a preskúmaní prihlášok 
rozhodla komisia pozostávajúca z členov mestskej rady.  Mená kandidátov sú predložené 
v poradí, v akom  boli ich písomné prihlášky doručené na Mestský úrad v Nitre. 
 

Citovaným uznesením sa rozhodlo aj  o spôsobe voľby hlavného kontrolóra mesta 
Nitry  a to  tajným hlasovaním. Na zvolenie  hlavného kontrolóra je v zmysle zákona 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov potrebný súhlas 
nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva.  
 Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, mestské zastupiteľstvo vykoná ešte 
na tom istom zasadnutí 2. kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí v prvom 
kole volieb získali najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov postupujú    
do druhého kola volieb všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov.  
 V druhom kole je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. 
Pri rovnosti hlasov sa v druhom kole rozhoduje žrebom. 
O priebehu volieb Vás bližšie oboznámi predseda volebnej komisie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3593 
 

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  27.3.2008 
 

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 4.1, 4.2, 
 

  T: 31.10.2005 
             NT : 31.01.2008 
  K: MZ 
 

- v bode 8.1        T: do 30.11.2005 
         NT: 31.01.2008 
         K: MZ 
 
 

II. 
 
P l n e n i e v bodoch 4.1, 4.2, 
 
Koncepčná časť - odporúčania 

 
 

4. Nástroje podpory financovania bývania  

 
Odporúčame aby sa: 

4.1 vypracovať systém práce mestského úradu pri spracovaní podkladov na získavanie 

štátnych dotácií a podpôr z fondu pre rozvoj bývania tak, aby v rámci existujúcej 

i budúcej legislatívy mesto zabezpečovalo ročnú potrebu aspoň 100 bytov, 

Z: finančný odbor (terajšie ekonomické oddelenie), oddelenie investičnej výstavby 

(terajšie oddelenie výstavby a rozvoja) 

Plnenie: 

 Cieľové skupiny bytovej politiky do roku 2010 

Ročná potreba 100 bytov stanovená Koncepciou rozvoja bývania v meste Nitra je 

aktuálna aj vo výhľade nasledujúcich rokov 2008-2010 a vychádza zo skutočnej bytovej 

potreby obyvateľov mesta. Takto vyčíslený dopyt je možné konkrétne zadefinovať 
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prostredníctvom rôznorodých skupín obyvateľov, ktoré si vyžadujú podporu verejného 

sektora v oblasti bytovej politiky. 

  Cieľové skupiny, ktoré na území mesta patria k skupinám, ktoré si vyžadujú podporu 

a ktoré stanovujeme ako prioritné, sú: 

1) mladé rodiny, pre ktoré je potrebné zabezpečiť výstavbu, najmä štartovacie byty ale 

zároveň ostatné byty, 

2) seniori sú vzhľadom na celoslovenské tendencie starnutia obyvateľstva a teda 

vzhľadom na narastajúci počet obyvateľov mesta v poproduktívnom veku obzvlášť 

naliehavou otázkou.  

Súčasná sieť foriem bývania určeného seniorom sa javí ako na jednej strane nepostačujúca 

a na strane druhej čo do systému Domov s opatrovateľskou službou zastaraná. Zvýšenie 

ponuky dostupného bývania seniorov si vyžaduje hľadať a realizovať podobné postupy ako 

v prípade zámeru výstavby bytového domu Senior. Východiskovým kritériom pomoci 

bývania zo strany mesta sú príjmové možnosti cieľovej skupiny. 

3) bezdomovci si okrem poskytnutia silnej subvencie bytových podmienok vyžadujú aj 

intenzívnu sociálnu prácu zameranú na ich resocializáciu a opätovné plnohodnotné zapojenie 

do aktívneho života tak pracovného ako i spoločenského.  

Zapájanie bezdomovcov do pracovného života je možné začať v súvislosti s prevádzkovaním 

Denného azylového centra a Nízko prahovej nocľahárne za aktívnej spolupráce s Diecéznou 

charitou v Nitre, ktorá má s formovaním bezdomovcov bohaté skúsenosti. Gestorom 

a koordinátorom myšlienky spoločenského znovu zapojenia bezdomovcov do života patrí 

kurátorovi dospelých. Diecézna charita Nitra by však mala riešiť len prvotnú fázu 

resocializácie bezdomovcov, ich podchytenie a v druhej fáze by malo nastúpiť ich zapojenie 

do pracovného procesu v spolupráci s oddelením komunálnych činností a životného 

prostredia (napr.: zber odpadu) ale i napr. distribúcia mestských novín. 

4) nízkopríjmové skupiny ľudí rôznych vekových kategórií; Podobne ako pri cieľovej 

skupine bezdomovcov, nie je vhodné aby ľuďom s nízkym príjmom bolo sprostredkované 

výlučne bývanie, ktoré sú si schopní finančne zabezpečiť z týchto nízkych príjmov. Preto 

hlavným cieľom nemá byť len poskytnutie ubytovania ale má byť bezpodmienečne spojené 

s motivovaním k rozvoju osobnosti a k zvyšovaniu príjmov tejto cieľovej skupiny. Uvedenie 

tejto myšlienky do reality predpokladá zavedenie novej, resp. ďalšej mestskej ubytovne 

určenej pre nízkopríjmové skupiny obyvateľov. Zásadným princípom podobne ako pri 

Mestskej ubytovni Hlboká ul. by však mala byť dočasnosť riešenia bytovej otázky 
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prostredníctvom ubytovania v mestskej ubytovni a perspektíva posunu k ďalšej vyššej úrovni 

bývania. 

5) byty nižšieho štandardu určené pre neprispôsobivých občanov a neplatičov najmä v 

lokalite Orechov Dvor; V tejto oblasti začali práce na príprave komplexného riešenia 

dobudovania tejto lokality. 

6) občania ťažko zdravotne postihnutí, požiadavky na bývanie tejto skupiny 

obyvateľov sú naplnené v rámci novej komplexnej bytovej výstavby; do budúcnosti je však 

tiež potrebné hľadať nové formy rozšírenia ponuky bytov prispôsobených občanom s ťažkým 

zdravotným postihnutím, 

7) osamelí rodičia s deťmi majú v súčasnosti kapacitne najširšiu ponuku možnosti 

bývania z uvedenej kategorizácie cieľových skupín. Patria ale k cieľovým skupinám, ktorým 

bude venovaná pozornosť aj v budúcich zámeroch.  

Pripravovaný dodatok k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 4/2001 (v znení 

dodatkov č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch určených na 

nájom pre obyvateľov mesta postavených s podporou štátu zavádza ďalšie bodované 

kritérium, ktoré svojou bodovou hodnotou zvýhodní toho žiadateľa o pridelenie obecného 

nájomného bytu postaveného s podporou štátu, ktorý bol ubytovaný v Mestskej ubytovni na 

Hlbokej ul. v Nitre aspoň 3 mesiace pred podaním žiadosti. Ak bude uvedený dodatok k  

Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 4/2001 schválený Mestským 

zastupiteľstvom v Nitre, Mestská ubytovňa Hlboká ul. tak naplní jeden zo svojich cieľov 

a tým je dočasnosť ubytovania  a preklenutie nepriaznivej bytovej situácie obyvateľov mesta. 

Prioritné a operatívne riešenie podmienok bývania si vyžadujú najmä mladé rodiny, 

seniori a bezdomovci. 

Určenie územia výstavby  

Vychádzajúc z vyššie definovaných cieľových skupín mesta je nevyhnutné vytipovať 

lokality určené a vhodné na bytovú výstavbu, ktoré budú vytipované pre každú cieľovú 

skupinu individuálne a budú rešpektovať špecifické potreby budúcich obyvateľov ako 

i všestranné požiadavky napr. pripojenia na centrálny zdroj tepla či požiadavky spojené 

s rešpektovaním princípov energetickej hospodárnosti budov apod. Vytipovanie lokalít 

určených na výstavbu zabezpečí útvar hlavného architekta v spolupráci s oddelením správy 

majetku. Určené môžu byť aj lokality, ktoré nie sú výlučne vo vlastníctve mesta, ale svojou 

polohou alebo inými hľadiskami sa javia ako vhodné pre účel bývania. Súčasťou materiálu 

obsahujúceho zoznam lokalít vhodných pre začatie bytovej výstavby bude zároveň určenie 

vlastníka predmetných pozemkov. Veľkosť územia a rozsah výstavby pre tú ktorú cieľovú 
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skupinu bude vychádzať z analýzy súčasného stavu bytového fondu, ktorý mesto Nitra má 

k dispozícii. Za vypracovanie analýzy existujúcej ponuky bývania pre cieľové skupiny mesta 

je zodpovedná a vypracuje ju správcovská spoločnosť Službyt Nitra, s.r.o. v spolupráci 

s útvarom sociálneho úradu. Cieľom tohto materiálu je poznať skutočný stav bytového fondu, 

ktorý je dostupný jednotlivým cieľovým skupinám. 

Ďalšie možnosti zvýšenia ponuky bytov mestom Nitra 

 revitalizácia jestvujúcich objektov 

Rast bytového fondu je dosiahnuteľný nielen iniciovaním novej bytovej výstavby 

podporenej finančnou účasťou štátu. Okrem určenia lokalít novej bytovej výstavby sa teda 

ako dôležité javí rozbehnutie nových aktivít smerujúcich k rozšíreniu ponuky bývania zo 

strany mesta. K takýmto aktivitám, ktoré môžu zvýšiť ponuku bytov v meste patrí 

revitalizácia či obnova existujúcich objektov a nehnuteľností s možnosťou prestavby na 

bývanie. Pre dosiahnutie zvýšenia ponuky bytov týmto spôsobom je v prvom rade nutné 

poznať objekty, ktoré je na tento účel možné využiť. Zoznam nehnuteľností vo vlastníctve 

mesta Nitra vypracuje oddelenie správy majetku a predloží ho na posúdenie útvaru hlavného 

architekta, ktorý posúdi realizovateľnosť obnovy daných nehnuteľností. K presnému zisteniu 

môže prispieť i rokovanie s riaditeľmi materských a základných škôl, organizácií Mesta Nitra, 

ktorí najlepšie poznajú stav nimi spravovaných objektov, príp. bytové potreby zamestnancov. 

 nadstavby nehnuteľností 

Ďalšie zvýšenie ponuky bytov je možné realizovať na podobnom princípe a to 

nadstavbou jestvujúcich objektov alebo bytových domov. Realizovaním nadstavby budov 

napr. materských škôl či základných škôl dosiahne mesto viacero pozitívnych efektov. Je to 

okrem získania nového vzhľadu budov a zatraktívnenia okolitého prostredia, aj zvýšenie 

ochrany daného areálu školy, zaručenie pracovných síl škôl a tiež zatraktívnenie povolaní, 

ktoré sú pre spoločnosť prínosné, ale žiaľ nízko finančne ohodnotené. Pritom realizácia 

nadstavby nehnuteľností sa následne môže aplikovať aj na iné typy budov ako sú materské či 

základné školy. Môže ísť aj napr. o málo využívané kultúrne domy. 

 zapojenie širšieho okruhu subjektov 

Oddelenie výstavby a rozvoja sprostredkuje rokovania s investormi, ktorí majú záujem 

o výstavbu bytových domov akéhokoľvek charakteru, s cieľom rozšírenia ponuky dostupného 

bývania. Za vhodné považujeme tiež rokovania s investormi priemyselného parku. Zároveň 

zahájiť rokovania s finančnými inštitúciami ale aj súkromným sektorom s cieľom hľadať 

formy finančnej účasti na výstavbe bytového fondu určeného na predaj do osobného 

vlastníctva fyzických osôb. V tomto prípade by mesto malo plniť úlohu koordinátora 
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výstavby, ktorá je plánovaná a zároveň naplniť úlohu subjektu ktorý vstupuje na trh s cieľom 

na jednej strane podporiť výstavbu bytov ale na strane druhej výstavbu takých bytov, ktoré sú 

finančne dostupné napr. mladým rodinám za využitia finančných zdrojov štátnej podpory.  

Ako motivačný nástroj vo vzťahu k investorom je tiež účelové viazanie využitia 

ponúkaných pozemkov na odpredaj, pričom daným účelom bude bytová výstavba. Kúpou by 

bol daný investor zaviazaný k dodržaniu podmienok výstavbu určitého počtu bytov alebo 

celej stavby podľa požiadaviek mesta Nitra.  

Mesto Nitra ako motivačný nástroj určený na ovplyvnenie bytového trhu môže 

ponúknuť zrealizovanie výberu budúcich kupujúcich alebo nájomcov, ktorí budú nájomcami 

na dobu určitú a po uplynutí vopred stanovenej doby budú zaviazaní k odkúpeniu bytu za 

dohodnutú cenu, ktorá sa však počas doby nájmu nebude meniť.  

 výhodné zámeny 

Nástrojom ovplyvňovania vývoja bytového fondu v meste Nitra je aj uplatnenie 

systému takzvaných „výhodných zámen“, prostredníctvom ktorých je možné účelové viazanie 

predaja nepotrebného či iného majetku mesta podobne ako tomu bolo v prípade predaja 

nehnuteľnosti DOS Hollého 9. 

 

4.2 zvážiť ďalšie potenciálne zdroje financovania a spolufinancovania nájomného 

bytového sektora mestom, prípadne poskytovania nefinančného mestského príspevku 

Z: finančný odbor (terajšie ekonomické oddelenie), oddelenie investičnej výstavby 

(terajšie oddelenie výstavby a rozvoja) 

Plnenie:  

 Okrem štátnych zdrojov financovania výstavby nájomného bytového sektora sa 

v programovom období 2007-2013 Mesto Nitra uchádza o získanie zdrojov zo 

štrukturálnych fondov Európskej únie a to na účel regenerácie sídiel spojený 

s obnovou existujúceho bytového fondu, reorganizáciou vnútroblokových priestorov 

a komplexnou revitalizáciou obytného súboru. O ďalších zdrojoch financovania 

nebolo uvažované, nakoľko štátny program podpory výstavby nájomného bytového 

sektora umožňuje dostatočné finančné krytie. 
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8.1 zabezpečiť environmentálnu štúdiu zhodnotenia kvality ovzdušia na území mesta 

Nitry, ktorá bude podkladom pre regulovanie foriem vykurovania v jednotlivých lokalitách  

Z: oddelenie životného prostredia (oddelenie komunálnych činností a životného 

prostredia) 

Plnenie:  

Podkladom pre dlhodobý rozvoj mesta Nitra v súlade s hospodárnym a efektívnym 

využívaním tepelnej energie s minimalizovaním vplyvov na kvalitu životného 

prostredia, vrátane kvality ovzdušia mesta je Koncepcia rozvoja Mesta Nitry v oblasti 

tepelného hospodárstva, ktorá bola schválená uznesením č. 249/2007-MZ Mestského 

zastupiteľstva v Nitre dňa 23.08.2007.  

 

V bodoch 4.1 a 4.2 sa uznesenie plní, navrhujeme nový termín kontroly  31. 1. 2009.  

V bode 8.1 je uznesenie splnené.  
 

Spracovali:  Ing. Pavol Jakubčin, vedúci oddelenia komunálnych činností 
a životného prostredia 

  Ing. Miloslav Kramár, referent pre odpadové hospodárstvo 

  Mgr. Naďa Šimová, vedúca útvaru sociálneho úradu 

  Ing. Zuzana Molnárová, odborná referentka pre bývanie 

  

 

       ____________________________ 

              Ľubomír Martinka 
          prednosta MsÚ v Nitre 

 
V Nitre dňa  11.03.2008 



                                                                                                              771/08-a 
 

S t a n o v i s k o 
 

hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Nitry za rok 2007 
 
 
      V zmysle § 18 f, ods. 1 písm. e Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení   
zmien  a doplnkov  predkladám stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Nitry za rok 
2007 pred jeho schválením. 
       Podľa § 16 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov tento 
-  prerokováva sa najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka, 
-  uzatvára sa jedným z výrokov – celoročné hospodárenie  sa   schvaľuje   bez   výhrad, alebo  
    s výhradami, 
- pred schválením sa návrh záverečného účtu predkladá na verejnú diskusiu – zverejnením 
najmenej 15 dní spôsobom v meste obvyklým,  aby sa občania mohli k nemu vyjadriť. 
Obsahuje najmä 

- údaje o plnení rozpočtu v členení:    bežné príjmy a bežné výdavky 
                                                             kapitálové príjmy a kapitálové výdavky 
                                                             finančné operácie 
-  bilanciu aktív a pasív 
-  prehľad o stave a vývoji dlhu 

      -  údaje o hospodárení príspevkových organizácii v pôsobnosti mesta 
      -  údaje o  nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.  
 
      Mesto tiež vysporiada finančné hospodárenie s fyzickými a právnickými osobami ktorým 
poskytlo prostriedky zo svojho rozpočtu a  usporiada finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu 
a k štátnym fondom. 
     Predložený návrh záverečného účtu mesta za rok 2007 obsahuje všetky požadované 
náležitosti i s komentárom a prevažne i odôvodnením pri neplnení. 
      Kladne hodnotím predovšetkým spôsob akým bol dosiahnutý prebytok:  
- boli dosiahnuté vyššie bežné príjmy nielen oproti pôvodne plánovaným, ale aj upraveným, 
- boli dosiahnuté vyššie daňové príjmy nielen voči pôvodne plánovaným, ale aj upraveným, 
- celkové výdavky boli nižšie ako plánované. 
     Z prijatých úverov je viac ako 25 % zo ŠFRB, ktorý sa nezapočítava do celkovej výšky 
dlhu, pričom celková výška dlhu medziročne (2006/2007) poklesla. 
     Celkove poklesli pohľadávky (hlavne dane z nehnuteľnosti,  prenájmu pozemkov), narástli 
však v štruktúre pri dani za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu a prenájom 
nebytových priestorov. 
     Na strane výdajov negatívne hodnotím úsporu mzdových prostriedkov takmer vo výške 2 
mil. Sk vzhľadom na pozitívne výsledky, ktoré sa v roku 2007 dosiahli a prínos väčšiny 
zamestnancov, ktorí sa o to pričinili.  
    Nízke je čerpanie prostriedkov vyčlenených na projekty na regionálny rozvoj, kde aj 
upravený rozpočet (znížený oproti pôvodnému) bol čerpaný menej ako na tretinu. Tieto 
výdavky však mesto vie ovplyvniť iba minimálne vzhľadom na vypísanie termínov na 
predkladanie projektov. 
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      Pomerne nízke je tiež čerpanie prostriedkov na útvare hlavného architekta na necelých 85 
% a oddelení cestovného ruchu a propagácie NISYS na necelých 79 %. Prostriedky 
nepotrebné vzhľadom na výkony mohli byť pri rozpočtových úsporách presunuté na iné 
činnosti (pričom v NISYS-e sa pôvodne schválený rozpočet úpravami ešte navyšoval). 
      Hodnotenie oddelenia výstavby a rozvoja  ako plnenie upraveného rozpočtu považujem za 
skresľujúce vzhľadom na dlhodobosť investičného procesu a zaradenie investičných akcií do 
rozpočtu aj v závere roku 2007 (oproti pôvodnému plánu je plnenie na 125,08 %). 
 
      Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti 

 
odporúčam schváliť celoročné hospodárenie  mesta  bez  výhrad. 

 
 
 
V Nitre dňa 11.marca 2008 
 
 
 
                                                                                                   
                                                                                                Ing. Ladislav Fúska 

    hlavný kontrolór  
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Návrh záverečného  účtu mesta Nitra za rok 2007 
 
 
 
V súlade s § 11 ods.4 písm. b/ zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
zmien a doplnkov a v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladáme  Mestskému 
zastupiteľstvu v Nitre  záverečný účet mesta Nitra za r. 2007 na prerokovanie.  
V zmysle  § 16 ods. 5  zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy záverečný 
účet obce musí obsahovať údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov v členení podľa 
rozpočtovej klasifikácie vrátane tvorby a použitia prostriedkov peňažných fondov. Súčasťou 
záverečného účtu je ďalej bilancia aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, prehľad 
o poskytnutých zárukách  a údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.  
Prerokovanie záverečného účtu mesta sa v zmysle uvedeného zákona uzatvára jedným 
z týchto výrokov: 
a/ súhlas s celoročným hospodárením bez výhrad, 
b/ súhlas s celoročným hospodárením s výhradami. 
V prípade uzatvorenia prerokovania záverečného účtu s výhradami mestské zastupiteľstvo 
prijme opatrenia na nápravu zistených nedostatkov. 
V zmysle horeuvedeného predkladáme záverečný účet mesta za r. 2007 spolu s rozbormi 
hospodárenia príspevkových organizácií a rozpočtových organizácií mesta, ktoré sú povinné 
v zmysle zákona č.523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších  
zmien a doplnkov po uplynutí rozpočtového roka vykonať zúčtovanie finančných vzťahov 
s rozpočtom zriaďovateľa. 
Na rokovanie mestského zastupiteľstva bude predložená aj správa auditora, ktorý bude 
overovať účtovnú závierku a hospodárenie mesta za predchádzajúci rozpočtový rok .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

  

Prebytok rozpočtu mesta obsahuje aj zúčtovanie rozpočtových príjmov  a zúčtovanie 
rozpočtových výdavkov rozpočtových organizácií mesta Nitry. 
 
 
 
Bežný rozpočet – plnenie  (v tis. Sk): 
príjmy                                                                1 201 025 
výdavky                                                                957 754 
rozdiel                                                             +  243 271                                    
 
Kapitálový rozpočet – plnenie   (v tis. Sk): 
príjmy                                                                   300 758 
výdavky                                                                451 271   
rozdiel                                                              -   150 513 
 

 
 

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu je   
 

prebytok          +   92 758   tis.  Sk. 
 
 
Finančné  operácie – plnenie   (v tis. Sk): 
príjmové FO                                                          200 656 
výdavkové FO                                                         56 630   
rozdiel  (zostatok prostriedkov)                      + 144 026 

 
 

 
 
 

Účet 2l7 - Zúčtovanie rozpočtových príjmov                            + 1 501 782 321,79 

Účet 2l8 - Zúčtovanie rozpočtových výdavkov                         -  1 409 023 772,65 

Prebytok rozpočtu                                                                   +      92 758 549,14 



 
Výsledky hospodárenia príspevkových organizácií mesta Nitry 
k 31.12.2007 a návrh na ich vysporiadanie 
 

 
Mestské služby    strata z hlavnej činnosti                                                            -   103                                     

                              zisk z podnikateľskej činnosti                                                 +   236 

Návrh: 
Stratu z hlavnej činnosti vo výške 103 tis. Sk navrhujeme vykryť  z Rezervného fondu 
v zmysle § 25  zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení 
neskorších zmien a doplnkov a zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 236 tis. Sk v zmysle § 
25 citovaného zákona navrhujeme odviesť do Rezervného fondu organizácie. 

 

Správa športových a rekreačných zariadení 
                              zisk z hlavnej činnosti                                                            +    910 
Návrh: 
Zisk z hlavnej činnosti vo výške 910 tis. Sk navrhujeme odviesť do rozpočtu mesta Nitry.  
 

 
Správa zariadení sociálnych služieb      zisk z hlavnej činnosti                       +    636 
                                                                   zisk z podn.činnosti                           +     14 

Návrh:  
Zisk z hlavnej činnosti vo výške 636 tis. Sk navrhujeme  odviesť do rozpočtu mesta Nitry 
a zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 14 tis. Sk v zmysle § 25 citovaného zákona 
navrhujeme odviesť do Rezervného fondu organizácie. 
 
  

ZUŠ J. Rosinského v Nitre                   zisk z hlavnej činnosti                          +     24 

Návrh:  
Zisk z hlavnej činnosti vo výške 24 tis. Sk navrhujeme  odviesť do rozpočtu mesta Nitry. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia mesta Nitry za 
rok 2007 

 
 
Prebytok rozpočtu mesta za rok 2007  :         92 758 549,14  Sk 
z toho nevyčerpané účelové prostriedky: 
- dotácia zo ŠR na dopravnú infraštruktúru      53 533 978,00 
- prostriedky Recyklačného fondu                      2 453 870,00 
- prostriedky určené na obnovu zelene              4 655 104,80 
- prostriedky ŠR na matriku                                203 144,25 
- prostriedky na viacúčelové ihriská                         200,00 
 
Základ pre výpočet odvodu do peňažných fondov:                  31 912 252,09 Sk 
 
Návrh na tvorbu peňažných fondov :  
 
l. Prídel do Rezervného fondu                                       3 200 000,00 
2. Prevod do účelových fondov mesta                        28 712 252,09 
    z toho: 
    Fondu rozvoja bývania                            18 172 987,12 Sk 
   Fond rekultivácie skládky Katruša                765 255,70 Sk 
   Fond primátora                                               59 580,91 Sk 
   Cestný fond                                                9 501 230,43 Sk 
   Fond údržby                                                  213 197,93 Sk 
 
 
4. Prevod zostatku finančných prostriedkov  
   z roku 2007 do rozpočtu mesta na rok 2008             144 025 840,05  
 
 
 
 
 
 
   

Použitie prevodu zostatku finančných prostriedkov z roku 2007 do rozpočtu 
mesta na rok 2008 

 
 
 
Prevod do rozpočtu mesta na rok 2008                                         144 026 tis. Sk 
Na základe schválených uznesení MZ je výsledok hospodárenia rozdelený nasledovne: 
- presun  investičných akcií  do rozpočtu 2008                             - 56 582 tis. Sk 
- prebytok schválený v rozpočte na rok 2008                               -    5 000 tis. Sk 
_____________________________________________________________________ 
   zostáva na rozdelenie:                                                               +   82 444 tis. Sk 
 
(návrh  rozdelenia na kapitálové výdavky obsahuje nasledujúci materiál č. 769 /08) 



 
 
Dôvodová správa k záverečnému účtu mesta za rok 2007 
 
 
Podľa par. 2 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 
neskorších predpisov je prebytkom rozpočtu obce kladný rozdiel medzi príjmami  rozpočtu 
obce a výdavkami rozpočtu obce. 
Súčasťou rozpočtu obce v zmysle par.10 ods. 6 citovaného zákona sú aj finančné operácie  
/t.j. prevody peňažných fondov, návratné zdroje financovania a ich splácanie, zostatky 
prostriedkov z minulých rokov .../ , ktoré ale nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu 
obce.  
Z uvedeného dôvodu prebytok rozpočtu predstavuje rozdiel medzi  zúčtovaním rozpočtových 
príjmov a zúčtovaním rozpočtových výdavkov  /po vylúčení finančných operácií/  t.j. 
 + 92 758 549, 14 Sk. Tento prebytok po odpočítaní nevyčerpaných účelových prostriedkov 
tvorí základ pre tvorbu peňažných fondov mesta, čo predstavuje 31 912 252,09Sk. 
V zmysle zákona obce vytvárajú rezervný fond vo výške najmenej 10% z prebytku rozpočtu. 
Prídel do Rezervného fondu mesta navrhujeme vo výške 3 200 tis.Sk a  do ostatných 
účelových fondov nasledovne: Fond rozvoja bývania a Fond primátora mesta vo výške 
zostatkov fondov na bankových účtoch , Fond rekultivácie Katruša a Fond údržby vo výške 
úrokov na účte očistené o daň z úrokov a Cestný fond vo výške zostatku prebytku. 
Rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami predstavuje zostatok 
finančných prostriedkov vo výške 144 026 tis.Sk, ktorý je možný v zmysle zákona použiť na 
krytie kapitálového rozpočtu. Rozdelenie týchto prostriedkov obsahuje nasledujúci materiál č. 
769/08. 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



rozpočet skutočnosť % plnenia 
rok 2007 rok 2007

P r í j m y  za rok  2007 v tis. Sk       v tis. Sk      104,74
1 609 095 1 685 395

110 Daň z príjmov fyzických osôb 504 067 508 798 100,94

121 Daň z nehnuteľností 169 000 188 196 111,36

130 Dane za tovary a služby 85 900 97 243 113,08

210 Príjmy z podnikania 63 994 74 014 115,66

221 Administratívne poplatky 20 840 33 222 159,41

222 Pokuty a penále 2 000 3 865 193,25

223 Poplatky a platby z nepriemyselného a 
náhodného predaja a služieb 2 215 3 032 136,88

229 Ďalšie administratívne a iné poplatky 
a platby 65 14 21,54

231 Príjem z predaja kapitálových aktív 39 133 45 019 115,04

233 Príjem z predaja pozemkov 73 037 77 884 106,64

242 Z vkladov 1 000 618 61,80

244 Z termínovaných vkladov 3 500 6 488 185,4

290 Iné nedaňové príjmy 9 520 11 839 124,36

310 Tuzemské bežné  granty a transfery 244 668 244 996 100,13

320 Tuzemské kapitálové  granty a transfery 177 846 177 856 100,01

341 Prostriedky z rozpočtu EÚ 11 655 11 655 100,00

450 Z ostatných finančných operácií 180 523 180 524 100,00

510 Tuzemské úvery 20 132 20 132 100,00



rozpočet skutočnosť % plnenia 
rok 2007 rok 2007

Výdavky za rok 2007 v tis. Sk v tis. Sk 93,95
1 538 669 1 445 712

1. Vnútorná správa 112 595 104 769 93,05

2. Mestský hasičský zbor 220 185 84,09

3. Referát matričného úradu 1 937 1 821 94,01

4. Oddelenie komunál.činn. a život.prostr. 209 182 207 540 99,21
 -  dotácia Mestským službám 54 596 54 596 100,00

5. Oddelenie  majetku 102 489 93 454 91,18
 -  dotácia SŠ a RZ 31 300 31 300 100,00

6. Útvar školského úradu 45 574 45 506 99,85
prenesené kompetencie 196 800 196 800 100,00
školské kluby, školské jedálne, 
                             MŠ Novozámocká 35 900 35 900 100,00
CVČ Domino 6 368 6 368 100,00
Správa materských škôl 97 860 97 860 100,00
kapitálový transfer  SMŠ 390 390 100,00
transfer na opatrovateľky 180 180 100,00
 kapitálový transfer na školské jedálne 1 091 1 091 100,00

7. Odd.  kultúry a športu 53 893 52 121 96,71

8. Útvar sociálneho úradu 10 507 9 340 88,89
  - dotácia Správe zariad.soc.služieb 25 000 25 000 100,00

9. Útvar hlavného architekta 3 416 2 893 84,69

10. Projekty pre regionálny rozvoj 1 770 488 27,57

11. Oddel. cestov. ruchu  a propagácie-NISYS 7 195 5 651 78,54

12. Mestská polícia 40 289 39 485 98

13. Oddelenie  výstavby a rozvoja 388 993 317 871 81,72

14. Splátky úverov a úrokov 76 168 80 749 106,01

15. ČOV 34 956 34 354 98,28



 Plnenie  bežného rozpočtu mesta Nitry za rok  2007                
Príjmy 

 

 

 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

500 000 100.94Dane z príjmov fyzickej osoby 504 067 508 798111 
162 000 111.36Daň z nehnuteľností 169 000 188 196121 
84 900 113.08Dane za špecifické služby 85 900 97 136133 

0 0.00Iné dane za tovary a služby 0 107139 
1 400 100.26Príjmy z podnikania 6 505 6 522211 

47 574 117.40Príjmy z vlastníctva 57 489 67 492212 
20 840 159.41Administratívne poplatky 20 840 33 222221 
2 000 193.25Pokuty,penále a iné sankcie 2 000 3 865222 
2 165 136.88Poplatky a platby z nepriemyselného a 

náhodného predaja a služieb 
2 215 3 032223 

65 21.54Ďaľšie administratívne a iné poplatky a 
platby 

65 14229 

1 000 61.80Z vkladov 1 000 618242 
3 000 185.40Z termínovaných vkladov 3 500 6 489244 
1 800 124.36Ostatné príjmy 9 520 11 839292 

0 0.00Granty 0 316311 
178 760 100.00Transfery v rámci verejnej správy 244 668 244 680312 

0 100.00Prostriedky z rozpočtu Európskej Únie 11 655 11 655341 
105.861 183 981SPOLU 1 118 4241 005 504



Plnenie  rozpočtu mesta Nitry za rok  2007                        
Výdavky 

 

 

 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

108 370 93.05Vnútorná správa 112 595 104 769O-VV 
107 140 01.1 Výdavky verejnej správy,finančná a rozpočtová 

oblasť,zahraničná oblasť 
111 365 103 718 93.13

48 600 96.78  610 Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné 
vyrovnania 

48 985 47 410

41 406 95.36  611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný 
plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad 

38 504 36 718

39 706 Vnútorná správa 89.9835 505 31 948
0 Projekt PPCR NUTIS -  Nisys 125.83120 151
0 evidencia obyvateľstva 100.00317 317
0 prenesený výkon - ŽP 100.00252 252
0 prenesený výkon - CD a PK 100.0089 89

500 Výdavky na ŠFRB 96.22423 407
1 200 Výdavky na Stavebný úrad 246.251 200 2 955

0 Výdavky školský úrad 100.00598 598
7 150 100.28  612 Príplatky 7 169 7 189
6 610 Vnútorná správa 95.996 610 6 345

0 Projekt PPCR NUTIS -  Nisys 0.000 57
0 evidencia obyvateľstva 100.0061 61

140 Výdavky na ŠFRB 71.00100 71
400 Výdavky na Stavebný úrad 177.88330 587

0 Výdavky školský úrad 100.0068 68
8 25.00  613 Náhrada za pracovnú,služobnú pohotovosť a 

náhrada,odmena za pohotovosť 
8 2

8 Vnútorná správa 25.008 2
36 105.96  614 Odmeny 3 304 3 501
36 Vnútorná správa 97.753 200 3 128

0 Projekt PPCR NUTIS -  Nisys 0.000 14
0 evidencia obyvateľstva 100.0031 31
0 Výdavky na ŠFRB 100.0022 22
0 Výdavky na Stavebný úrad 0.000 256
0 Výdavky školský úrad 100.0051 51

17 600 93.37  620 Poistné a príspevok do poisťovní 18 006 16 813
2 965 78.19  621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 2 856 2 233
2 787 Vnútorná správa 72.582 600 1 887

0 Projekt PPCR NUTIS -  Nisys 88.0025 22
0 evidencia obyvateľstva 100.0041 41
0 prenesený výkon - ŽP 100.0013 13
0 prenesený výkon - CD a PK 100.009 9

108 Výdavky na ŠFRB 100.0046 46
70 Výdavky na Stavebný úrad 232.8670 163

0 Výdavky školský úrad 100.0052 52
160 96.88  622 Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne 160 155



 
 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

160 Vnútorná správa 96.88160 155
2 190 102.47  623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 2 228 2 283
2 110 Vnútorná správa 98.392 110 2 076

0 prenesený výkon - ŽP 100.0013 13
0 Výdavky na ŠFRB 100.004 4

80 Výdavky na Stavebný úrad 212.5080 170
0 Výdavky školský úrad 100.0021 21

11 640 95.14  625 Poistné do Sociálnej poisťovne 12 104 11 516
560 103.48  625001 Na nemocenské poistenie 574 594
519 Vnútorná správa 100.00519 519

0 Projekt PPCR NUTIS -  Nisys 0.000 3
0 evidencia obyvateľstva 100.006 6
0 prenesený výkon - ŽP 100.004 4

21 Výdavky na ŠFRB 46.6715 7
20 Výdavky na Stavebný úrad 230.0020 46

0 Výdavky školský úrad 100.0010 10
6 950 88.70  625002 Na starobné poistenie 7 274 6 452
6 700 Vnútorná správa 83.676 694 5 601

0 Projekt PPCR NUTIS -  Nisys 155.0020 31
0 evidencia obyvateľstva 100.0065 65
0 prenesený výkon - ŽP 100.0040 40
0 prenesený výkon - CD a PK 100.0022 22

50 Výdavky na ŠFRB 96.0075 72
200 Výdavky na Stavebný úrad 203.56253 515

0 Výdavky školský úrad 100.00105 105
390 97.07  625003 Na úrazové poistenie 409 397
357 Vnútorná správa 96.64357 345

0 Projekt PPCR NUTIS -  Nisys 0.000 2
0 evidencia obyvateľstva 100.003 3
0 prenesený výkon - ŽP 100.008 8
3 Výdavky na ŠFRB 80.005 4

30 Výdavky na Stavebný úrad 100.0030 30
0 Výdavky školský úrad 100.006 6

1 290 105.36  625004 Na invalidné poistenie 1 325 1 396
1 225 Vnútorná správa 100.241 225 1 228

0 Projekt PPCR NUTIS -  Nisys 0.000 7
0 evidencia obyvateľstva 100.0012 12
0 prenesený výkon - ŽP 100.002 2

15 Výdavky na ŠFRB 100.0015 15
50 Výdavky na Stavebný úrad 220.0050 110

0 Výdavky školský úrad 100.0021 21
430 104.72  625005 Na poistenie v nezamestnanosti 445 466



 
 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

406 Vnútorná správa 100.49406 408
0 Projekt PPCR NUTIS -  Nisys 0.000 2
0 evidencia obyvateľstva 100.004 4
0 prenesený výkon - ŽP 100.003 3
4 Výdavky na ŠFRB 100.005 5

20 Výdavky na Stavebný úrad 185.0020 37
0 Výdavky školský úrad 100.007 7

2 020 106.40  625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity 2 077 2 210
1 930 Vnútorná správa 101.041 930 1 950

0 Projekt PPCR NUTIS -  Nisys 0.000 11
0 evidencia obyvateľstva 100.0011 11
0 prenesený výkon - ŽP 100.007 7

20 Výdavky na ŠFRB 88.0025 22
70 Výdavky na Stavebný úrad 250.0070 175

0 Výdavky školský úrad 100.0034 34
645 95.29  627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní 

 
658 627

623 Vnútorná správa 90.21623 562
22 Výdavky na Stavebný úrad 236.3622 52

0 Výdavky školský úrad 100.0013 13
34 620 87.35  630 Tovary a služby 36 532 31 912

300 51.50  631 Cestovné náhrady 301 155
150 62.25  631001 Tuzemské 151 94

0 evidencia obyvateľstva 100.001 1
150 cestovné náhrady - tuzemské 61.33150 92
150 40.67  631002 Zahraničné 150 61
150 cestovné náhrady - zahraničné 40.67150 61

10 150 84.93  632 Energie,voda a komunikácie 8 653 7 349
5 000 87.56  632001 Energie 4 212 3 688

0 evidencia obyvateľstva 100.0038 38
0 Výdavky na ŠFRB 53.6269 37
0 Výdavky školský úrad 100.005 5

5 000 Energie 87.984 100 3 607
400 83.68  632002 Vodné,stočné 288 241

0 evidencia obyvateľstva 100.006 6
0 Výdavky na ŠFRB 100.002 2

400 vodné, stočné 83.21280 233
4 750 82.35  632003 Poštové a telekomunikačné služby 4 153 3 420

0 evidencia obyvateľstva 100.005 5
0 Výdavky na ŠFRB 100.009 9
0 Výdavky na Stavebný úrad 0.000 675
0 Výdavky školský úrad 100.009 9



 
 

 

 
 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

4 590 Poštové a telekomunikačné služby 65.343 990 2 607
160 Poštovné a telekomunikačné služby-informatika 82.14140 115

5 170 94.13  633 Materiál 6 493 6 112
120 107.13  633001 Interiérové vybavenie 1 220 1 307

0 evidencia obyvateľstva 0.000 107
0 Výdavky na Stavebný úrad 0.000 20
0 Výdavky školský úrad 0.000 64

120 Interiérové vybavenie 91.481 220 1 116
1 020 100.90  633002 Výpočtová technika 1 112 1 122

0 evidencia obyvateľstva 100.0095 95
1 020 Výpočtová technika 100.881 017 1 026

50 36.00  633003 Telekomunikačná technika 50 18
50 Telekomunikačná technika 36.0050 18

100 65.35  633004 Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a 
náradie 

355 232

0 evidencia obyvateľstva 172.2254 93
0 Výdavky na ŠFRB 100.001 1

100 Prevádz. stroje, prístroje, zariad., technika a náradie
 

46.00300 138

2 280 93.90  633006 Všeobecný materiál 2 048 1 923
0 evidencia obyvateľstva 100.0033 33
0 Výdavky na ŠFRB 100.002 2

1 780 Všeobecný materiál 91.911 780 1 636
500 všeobecný materiál - informatika 108.58233 253
20 100.00  633007 Špeciálny materiál 20 20
20 Špeciálny materiál 100.0020 20

300 99.38  633009 Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a 
kompenzačné pomôcky 

323 321

0 Výdavky na ŠFRB 100.003 3
300 Knihy,časop., noviny, učebn., učeb.a kompenzač. 

pomôcky 
99.38320 318

30 73.33  633010 Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky 30 22
30 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 73.3330 22

300 97.00  633013 Softvér a licencie 300 291
0 Výdavky na ŠFRB 100.003 3

300 Softvér a licencie - informatika 96.97297 288
950 82.61  633016 Reprezentačné 1 035 855
180 Organizačné výdavky VMČ 71.11180 128
100 Reprezentačné výdavky poslanci (stravovanie) 69.00100 69
670 Reprezentačné výdavky  primátor a MsÚ 87.15755 658

1 830 59.68  634 Dopravné 1 736 1 036
550 73.17  634001 Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny 492 360

0 evidencia obyvateľstva 100.003 3



 
 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

0 Výdavky na ŠFRB 100.004 4
550 Palivo, mazivá, oleje  a špeciálne kvapaliny 72.99485 354
400 83.13  634002 Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené 403 335

0 Výdavky na ŠFRB 100.003 3
400 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené 83.00400 332
560 29.36  634003 Poistenie 562 165

0 Výdavky na ŠFRB 100.002 2
560 Poistenie 29.11560 163
280 59.83  634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov 239 143

0 evidencia obyvateľstva 100.002 2
0 Výdavky na ŠFRB 100.002 2

280 Prepravné a nájom dopravných  prostriedkov 59.15235 139
30 96.67  634005 Karty,známky,poplatky 30 29
30 Karty, známky, poplatky 93.3330 28
10 40.00  634006 Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky 10 4
10 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 40.0010 4

1 950 61.19  635 Rutinná a štandardná údržba 4 553 2 786
850 97.02  635002 Výpočtovej techniky 1 008 978

0 Výdavky na ŠFRB 100.0010 10
850 Výpočtovej techniky - informatika 96.99998 968
50 0.00  635003 Telekomunikačnej techniky 50 0
50 Telekomunikačnej techniky 0.0050 0

400 95.45  635004 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky 
a náradia 

418 399

0 evidencia obyvateľstva 100.007 7
0 Výdavky na ŠFRB 100.004 4

400 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení , 
techniky a náradia 

95.25400 381

0 výmena valca - ev. obyvateľstva 100.007 7
150 96.69  635005 Špeciálnych strojov,prístrojov,zariadení,techniky a 

náradia 
151 146

0 Výdavky na ŠFRB 100.001 1
150 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení,  techniky a

náradia 
96.00150 144

500 43.16  635006 Budov,objektov alebo ich častí 2 926 1 263
0 evidencia obyvateľstva 100.0013 13
0 Výdavky na ŠFRB 100.0013 13

500 Budov, objektov alebo ich častí 42.692 900 1 238
700 96.63  636 Nájomné za nájom 919 888
700 96.63  636002 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky 

a náradia 
919 888

0 Výdavky na ŠFRB 100.009 9
700 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia 
96.59910 879



 
 

 
 

 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

14 520 97.91  637 Služby 13 877 13 587
320 88.10  637001 Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympózi

á 
269 237

0 evidencia obyvateľstva 100.001 1
0 Výdavky na ŠFRB 100.003 3
0 Výdavky na Stavebný úrad 0.000 13

200 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, 
sympóziá 

71.50200 143

120 školenia, kurzy, semináre, porady - informatika 118.4665 77
1 150 83.73  637003 Propagácia,reklama a inzercia 1 180 988

0 Výdavky na ŠFRB 100.0010 10
1 150 Propagácia, reklama a inzercia 83.591 170 978

600 73.47  637004 Všeobecné služby 603 443
0 Výdavky na ŠFRB 100.003 3
0 Výdavky na Stavebný úrad 0.000 1

420 všeobecné služby 62.86420 264
180 Posedenie s občanmi VMČ 97.78180 176

3 500 82.36  637005 Špeciálne služby 3 181 2 620
0 evidencia obyvateľstva 100.0025 25
0 Výdavky na ŠFRB 100.0026 26

3 500 Špeciálne služby 82.083 130 2 569
500 100.00  637006 Náhrady 500 500
500 Náhrady 100.00500 500
120 53.33  637007 Cestovné náhrady 90 48
120 Cestovné náhrady 53.3390 48
110 55.45  637011 Štúdie,expertízy,posudky 110 61
110 Štúdie, expertízy, posudky 55.45110 61

1 600 31.39  637012 Poplatky a odvody 1 354 425
0 Výdavky na ŠFRB 100.004 4

1 600 Poplatky a odvody 31.191 350 421
1 600 83.82  637014 Stravovanie 1 638 1 373

0 evidencia obyvateľstva 100.0016 16
0 Výdavky na ŠFRB 100.0021 21
0 Výdavky školský úrad 100.0019 19

1 600 Stravovanie 83.251 582 1 317
200 100.00  637015 Poistné 20 20

0 Výdavky na ŠFRB 100.0020 20
200 Poistné 0.000 0
720 100.00  637016 Prídel do sociálneho fondu 716 716
720 Prídel do sociálneho fondu 100.00716 716
100 423.12  637018 Vrátenie príjmov z minulých rokov 186 787

0 Výdavky na ŠFRB 100.0086 86
100 Vrátenie príjmov z minulých rokov 701.00100 701



Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

30 93.33  637023 Kolkové známky 30 28
30 Kolkové známky 93.3330 28

3 770 99.89  637026 Odmeny a príspevky 3 770 3 766
3 770 Odmeny a príspevky 99.893 770 3 766

200 99.13  637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 230 228
200 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 99.13230 228

0 0.00  637029 Manká a škody 0 2
0 Spoluúčasť mesta pri dopr.nehode 0.000 2
0 0.00  637035 Dane 0 1 344
0 daň z úrokov 0.000 1 344

1 070 88.15  640 Bežné transfery 2 177 1 919
1 070 88.15  642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým 

osobám 
2 177 1 919

840 93.46  642001 Občianskemu združeniu,nadácii a neinvestičnému 
fondu 

1 040 972

440 Občianskemu  združeniu, nadácii a neinvestičnému 
fondu 

80.88340 275

400 Nitrianska komunitná nadácia - transfer 100.00400 400
0 transfer na úhradu  členského  do ZMOSu 99.00300 297
0 101.24  642012 Na odstupné 723 732
0 Na odstupné 101.24723 732

230 15.22  642013 Na odchodné 230 35
230 Na odchodné 15.22230 35

0 97.83  642015 Na nemocenské dávky 184 180
0 Vnútorná správa 94.44180 170
0 Výdavky na Stavebný úrad 0.000 6
0 Výdavky školský úrad 100.004 4

5 250 99.98  710 Obstarávanie kapitálových aktív 5 665 5 664
800 94.48  711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív 2 100 1 984
800 94.48  711003 Softvéru 2 100 1 984
800 nákup softvéru 94.482 100 1 984

2 550 108.34  713 Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia
 

1 450 1 571

2 500 99.93  713002 Výpočtovej techniky 1 400 1 399
2 500 Výpočtovej techniky 99.931 400 1 399

50 344.00  713004 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky 
a náradia 

50 172

50 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, 
techniky a náradia 

344.0050 172

900 99.89  714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov 900 899
900 99.89  714001 Osobných automobilov 900 899
900 Osobných automobilov 99.89900 899

1 000 99.59  717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 1 215 1 210
1 000 99.59  717002 Rekonštrukcie a modernizácie 1 215 1 210



 
 

 

 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

1 000 Rekonštrukcie a modernizácie 99.591 215 1 210
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 1 230 856 69.59
1 230 69.59  630 Tovary a služby 1 230 856
1 060 72.45  632 Energie,voda a komunikácie 1 060 768
1 000 72.60  632001 Energie 1 000 726
1 000 Energie CVČ Na Hôrke 72.601 000 726

60 68.33  632002 Vodné,stočné 60 41
60 Vodné, stočné CVČ Na Hôrke 68.3360 41
75 67.50  633 Materiál 80 54
20 95.00  633001 Interiérové vybavenie 20 19
20 Interiérové vybavenie CVČ Na Hôrke 95.0020 19
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 87.50  633006 Všeobecný materiál 40 35
30 Všeob.materiál CVČ Na Hôrke 87.5040 35

5 0.00  633010 Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky 0 0
5 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky CVČ 0.000 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 55.00  637 Služby 60 33

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

0 0

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

0.000 0

35 62.86  637003 Propagácia,reklama a inzercia 35 22
35 Propagácia, reklama a inzercia CVČ 62.8635 22
25 44.00  637005 Špeciálne služby 25 11
25 Špeciálne služby - CVČ 44.0025 11

93.05104 769SPOLU 112 595108 370



Plnenie  rozpočtu mesta Nitry za rok  2007                       
Výdavky 

 

 

 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

108 370 93.05Vnútorná správa 112 595 104 769O-VV 
107 140 01.1 Výdavky verejnej správy,finančná a rozpočtová 

oblasť,zahraničná oblasť 
111 365 103 718 93.13

48 600 96.78  610 Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné 
vyrovnania 

48 985 47 410

41 406 95.36  611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný 
plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad 

38 504 36 718

39 706 Vnútorná správa 89.9835 505 31 948
0 Projekt PPCR NUTIS -  Nisys 125.83120 151
0 evidencia obyvateľstva 100.00317 317
0 prenesený výkon - ŽP 100.00252 252
0 prenesený výkon - CD a PK 100.0089 89

500 Výdavky na ŠFRB 96.22423 407
1 200 Výdavky na Stavebný úrad 246.251 200 2 955

0 Výdavky školský úrad 100.00598 598
7 150 100.28  612 Príplatky 7 169 7 189
6 610 Vnútorná správa 95.996 610 6 345

0 Projekt PPCR NUTIS -  Nisys 0.000 57
0 evidencia obyvateľstva 100.0061 61

140 Výdavky na ŠFRB 71.00100 71
400 Výdavky na Stavebný úrad 177.88330 587

0 Výdavky školský úrad 100.0068 68
8 25.00  613 Náhrada za pracovnú,služobnú pohotovosť a 

náhrada,odmena za pohotovosť 
8 2

8 Vnútorná správa 25.008 2
36 105.96  614 Odmeny 3 304 3 501
36 Vnútorná správa 97.753 200 3 128

0 Projekt PPCR NUTIS -  Nisys 0.000 14
0 evidencia obyvateľstva 100.0031 31
0 Výdavky na ŠFRB 100.0022 22
0 Výdavky na Stavebný úrad 0.000 256
0 Výdavky školský úrad 100.0051 51

17 600 93.37  620 Poistné a príspevok do poisťovní 18 006 16 813
2 965 78.19  621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 2 856 2 233
2 787 Vnútorná správa 72.582 600 1 887

0 Projekt PPCR NUTIS -  Nisys 88.0025 22
0 evidencia obyvateľstva 100.0041 41
0 prenesený výkon - ŽP 100.0013 13
0 prenesený výkon - CD a PK 100.009 9

108 Výdavky na ŠFRB 100.0046 46
70 Výdavky na Stavebný úrad 232.8670 163

0 Výdavky školský úrad 100.0052 52
160 96.88  622 Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne 160 155



 
 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

160 Vnútorná správa 96.88160 155
2 190 102.47  623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 2 228 2 283
2 110 Vnútorná správa 98.392 110 2 076

0 prenesený výkon - ŽP 100.0013 13
0 Výdavky na ŠFRB 100.004 4

80 Výdavky na Stavebný úrad 212.5080 170
0 Výdavky školský úrad 100.0021 21

11 640 95.14  625 Poistné do Sociálnej poisťovne 12 104 11 516
560 103.48  625001 Na nemocenské poistenie 574 594
519 Vnútorná správa 100.00519 519

0 Projekt PPCR NUTIS -  Nisys 0.000 3
0 evidencia obyvateľstva 100.006 6
0 prenesený výkon - ŽP 100.004 4

21 Výdavky na ŠFRB 46.6715 7
20 Výdavky na Stavebný úrad 230.0020 46

0 Výdavky školský úrad 100.0010 10
6 950 88.70  625002 Na starobné poistenie 7 274 6 452
6 700 Vnútorná správa 83.676 694 5 601

0 Projekt PPCR NUTIS -  Nisys 155.0020 31
0 evidencia obyvateľstva 100.0065 65
0 prenesený výkon - ŽP 100.0040 40
0 prenesený výkon - CD a PK 100.0022 22

50 Výdavky na ŠFRB 96.0075 72
200 Výdavky na Stavebný úrad 203.56253 515

0 Výdavky školský úrad 100.00105 105
390 97.07  625003 Na úrazové poistenie 409 397
357 Vnútorná správa 96.64357 345

0 Projekt PPCR NUTIS -  Nisys 0.000 2
0 evidencia obyvateľstva 100.003 3
0 prenesený výkon - ŽP 100.008 8
3 Výdavky na ŠFRB 80.005 4

30 Výdavky na Stavebný úrad 100.0030 30
0 Výdavky školský úrad 100.006 6

1 290 105.36  625004 Na invalidné poistenie 1 325 1 396
1 225 Vnútorná správa 100.241 225 1 228

0 Projekt PPCR NUTIS -  Nisys 0.000 7
0 evidencia obyvateľstva 100.0012 12
0 prenesený výkon - ŽP 100.002 2

15 Výdavky na ŠFRB 100.0015 15
50 Výdavky na Stavebný úrad 220.0050 110

0 Výdavky školský úrad 100.0021 21
430 104.72  625005 Na poistenie v nezamestnanosti 445 466



 
 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

406 Vnútorná správa 100.49406 408
0 Projekt PPCR NUTIS -  Nisys 0.000 2
0 evidencia obyvateľstva 100.004 4
0 prenesený výkon - ŽP 100.003 3
4 Výdavky na ŠFRB 100.005 5

20 Výdavky na Stavebný úrad 185.0020 37
0 Výdavky školský úrad 100.007 7

2 020 106.40  625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity 2 077 2 210
1 930 Vnútorná správa 101.041 930 1 950

0 Projekt PPCR NUTIS -  Nisys 0.000 11
0 evidencia obyvateľstva 100.0011 11
0 prenesený výkon - ŽP 100.007 7

20 Výdavky na ŠFRB 88.0025 22
70 Výdavky na Stavebný úrad 250.0070 175

0 Výdavky školský úrad 100.0034 34
645 95.29  627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní 

 
658 627

623 Vnútorná správa 90.21623 562
22 Výdavky na Stavebný úrad 236.3622 52

0 Výdavky školský úrad 100.0013 13
34 620 87.35  630 Tovary a služby 36 532 31 912

300 51.50  631 Cestovné náhrady 301 155
150 62.25  631001 Tuzemské 151 94

0 evidencia obyvateľstva 100.001 1
150 cestovné náhrady - tuzemské 61.33150 92
150 40.67  631002 Zahraničné 150 61
150 cestovné náhrady - zahraničné 40.67150 61

10 150 84.93  632 Energie,voda a komunikácie 8 653 7 349
5 000 87.56  632001 Energie 4 212 3 688

0 evidencia obyvateľstva 100.0038 38
0 Výdavky na ŠFRB 53.6269 37
0 Výdavky školský úrad 100.005 5

5 000 Energie 87.984 100 3 607
400 83.68  632002 Vodné,stočné 288 241

0 evidencia obyvateľstva 100.006 6
0 Výdavky na ŠFRB 100.002 2

400 vodné, stočné 83.21280 233
4 750 82.35  632003 Poštové a telekomunikačné služby 4 153 3 420

0 evidencia obyvateľstva 100.005 5
0 Výdavky na ŠFRB 100.009 9
0 Výdavky na Stavebný úrad 0.000 675
0 Výdavky školský úrad 100.009 9



 
 

 

 
 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

4 590 Poštové a telekomunikačné služby 65.343 990 2 607
160 Poštovné a telekomunikačné služby-informatika 82.14140 115

5 170 94.13  633 Materiál 6 493 6 112
120 107.13  633001 Interiérové vybavenie 1 220 1 307

0 evidencia obyvateľstva 0.000 107
0 Výdavky na Stavebný úrad 0.000 20
0 Výdavky školský úrad 0.000 64

120 Interiérové vybavenie 91.481 220 1 116
1 020 100.90  633002 Výpočtová technika 1 112 1 122

0 evidencia obyvateľstva 100.0095 95
1 020 Výpočtová technika 100.881 017 1 026

50 36.00  633003 Telekomunikačná technika 50 18
50 Telekomunikačná technika 36.0050 18

100 65.35  633004 Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a 
náradie 

355 232

0 evidencia obyvateľstva 172.2254 93
0 Výdavky na ŠFRB 100.001 1

100 Prevádz. stroje, prístroje, zariad., technika a náradie
 

46.00300 138

2 280 93.90  633006 Všeobecný materiál 2 048 1 923
0 evidencia obyvateľstva 100.0033 33
0 Výdavky na ŠFRB 100.002 2

1 780 Všeobecný materiál 91.911 780 1 636
500 všeobecný materiál - informatika 108.58233 253
20 100.00  633007 Špeciálny materiál 20 20
20 Špeciálny materiál 100.0020 20

300 99.38  633009 Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a 
kompenzačné pomôcky 

323 321

0 Výdavky na ŠFRB 100.003 3
300 Knihy,časop., noviny, učebn., učeb.a kompenzač. 

pomôcky 
99.38320 318

30 73.33  633010 Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky 30 22
30 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 73.3330 22

300 97.00  633013 Softvér a licencie 300 291
0 Výdavky na ŠFRB 100.003 3

300 Softvér a licencie - informatika 96.97297 288
950 82.61  633016 Reprezentačné 1 035 855
180 Organizačné výdavky VMČ 71.11180 128
100 Reprezentačné výdavky poslanci (stravovanie) 69.00100 69
670 Reprezentačné výdavky  primátor a MsÚ 87.15755 658

1 830 59.68  634 Dopravné 1 736 1 036
550 73.17  634001 Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny 492 360

0 evidencia obyvateľstva 100.003 3



 
 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

0 Výdavky na ŠFRB 100.004 4
550 Palivo, mazivá, oleje  a špeciálne kvapaliny 72.99485 354
400 83.13  634002 Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené 403 335

0 Výdavky na ŠFRB 100.003 3
400 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené 83.00400 332
560 29.36  634003 Poistenie 562 165

0 Výdavky na ŠFRB 100.002 2
560 Poistenie 29.11560 163
280 59.83  634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov 239 143

0 evidencia obyvateľstva 100.002 2
0 Výdavky na ŠFRB 100.002 2

280 Prepravné a nájom dopravných  prostriedkov 59.15235 139
30 96.67  634005 Karty,známky,poplatky 30 29
30 Karty, známky, poplatky 93.3330 28
10 40.00  634006 Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky 10 4
10 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 40.0010 4

1 950 61.19  635 Rutinná a štandardná údržba 4 553 2 786
850 97.02  635002 Výpočtovej techniky 1 008 978

0 Výdavky na ŠFRB 100.0010 10
850 Výpočtovej techniky - informatika 96.99998 968
50 0.00  635003 Telekomunikačnej techniky 50 0
50 Telekomunikačnej techniky 0.0050 0

400 95.45  635004 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky 
a náradia 

418 399

0 evidencia obyvateľstva 100.007 7
0 Výdavky na ŠFRB 100.004 4

400 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení , 
techniky a náradia 

95.25400 381

0 výmena valca - ev. obyvateľstva 100.007 7
150 96.69  635005 Špeciálnych strojov,prístrojov,zariadení,techniky a 

náradia 
151 146

0 Výdavky na ŠFRB 100.001 1
150 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení,  techniky a

náradia 
96.00150 144

500 43.16  635006 Budov,objektov alebo ich častí 2 926 1 263
0 evidencia obyvateľstva 100.0013 13
0 Výdavky na ŠFRB 100.0013 13

500 Budov, objektov alebo ich častí 42.692 900 1 238
700 96.63  636 Nájomné za nájom 919 888
700 96.63  636002 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky 

a náradia 
919 888

0 Výdavky na ŠFRB 100.009 9
700 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia 
96.59910 879



 
 

 
 

 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

14 520 97.91  637 Služby 13 877 13 587
320 88.10  637001 Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympózi

á 
269 237

0 evidencia obyvateľstva 100.001 1
0 Výdavky na ŠFRB 100.003 3
0 Výdavky na Stavebný úrad 0.000 13

200 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, 
sympóziá 

71.50200 143

120 školenia, kurzy, semináre, porady - informatika 118.4665 77
1 150 83.73  637003 Propagácia,reklama a inzercia 1 180 988

0 Výdavky na ŠFRB 100.0010 10
1 150 Propagácia, reklama a inzercia 83.591 170 978

600 73.47  637004 Všeobecné služby 603 443
0 Výdavky na ŠFRB 100.003 3
0 Výdavky na Stavebný úrad 0.000 1

420 všeobecné služby 62.86420 264
180 Posedenie s občanmi VMČ 97.78180 176

3 500 82.36  637005 Špeciálne služby 3 181 2 620
0 evidencia obyvateľstva 100.0025 25
0 Výdavky na ŠFRB 100.0026 26

3 500 Špeciálne služby 82.083 130 2 569
500 100.00  637006 Náhrady 500 500
500 Náhrady 100.00500 500
120 53.33  637007 Cestovné náhrady 90 48
120 Cestovné náhrady 53.3390 48
110 55.45  637011 Štúdie,expertízy,posudky 110 61
110 Štúdie, expertízy, posudky 55.45110 61

1 600 31.39  637012 Poplatky a odvody 1 354 425
0 Výdavky na ŠFRB 100.004 4

1 600 Poplatky a odvody 31.191 350 421
1 600 83.82  637014 Stravovanie 1 638 1 373

0 evidencia obyvateľstva 100.0016 16
0 Výdavky na ŠFRB 100.0021 21
0 Výdavky školský úrad 100.0019 19

1 600 Stravovanie 83.251 582 1 317
200 100.00  637015 Poistné 20 20

0 Výdavky na ŠFRB 100.0020 20
200 Poistné 0.000 0
720 100.00  637016 Prídel do sociálneho fondu 716 716
720 Prídel do sociálneho fondu 100.00716 716
100 423.12  637018 Vrátenie príjmov z minulých rokov 186 787

0 Výdavky na ŠFRB 100.0086 86
100 Vrátenie príjmov z minulých rokov 701.00100 701



Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

30 93.33  637023 Kolkové známky 30 28
30 Kolkové známky 93.3330 28

3 770 99.89  637026 Odmeny a príspevky 3 770 3 766
3 770 Odmeny a príspevky 99.893 770 3 766

200 99.13  637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 230 228
200 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 99.13230 228

0 0.00  637029 Manká a škody 0 2
0 Spoluúčasť mesta pri dopr.nehode 0.000 2
0 0.00  637035 Dane 0 1 344
0 daň z úrokov 0.000 1 344

1 070 88.15  640 Bežné transfery 2 177 1 919
1 070 88.15  642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým 

osobám 
2 177 1 919

840 93.46  642001 Občianskemu združeniu,nadácii a neinvestičnému 
fondu 

1 040 972

440 Občianskemu  združeniu, nadácii a neinvestičnému 
fondu 

80.88340 275

400 Nitrianska komunitná nadácia - transfer 100.00400 400
0 transfer na úhradu  členského  do ZMOSu 99.00300 297
0 101.24  642012 Na odstupné 723 732
0 Na odstupné 101.24723 732

230 15.22  642013 Na odchodné 230 35
230 Na odchodné 15.22230 35

0 97.83  642015 Na nemocenské dávky 184 180
0 Vnútorná správa 94.44180 170
0 Výdavky na Stavebný úrad 0.000 6
0 Výdavky školský úrad 100.004 4

5 250 99.98  710 Obstarávanie kapitálových aktív 5 665 5 664
800 94.48  711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív 2 100 1 984
800 94.48  711003 Softvéru 2 100 1 984
800 nákup softvéru 94.482 100 1 984

2 550 108.34  713 Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia
 

1 450 1 571

2 500 99.93  713002 Výpočtovej techniky 1 400 1 399
2 500 Výpočtovej techniky 99.931 400 1 399

50 344.00  713004 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky 
a náradia 

50 172

50 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, 
techniky a náradia 

344.0050 172

900 99.89  714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov 900 899
900 99.89  714001 Osobných automobilov 900 899
900 Osobných automobilov 99.89900 899

1 000 99.59  717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 1 215 1 210
1 000 99.59  717002 Rekonštrukcie a modernizácie 1 215 1 210



 
 

 

 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

1 000 Rekonštrukcie a modernizácie 99.591 215 1 210
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 1 230 856 69.59
1 230 69.59  630 Tovary a služby 1 230 856
1 060 72.45  632 Energie,voda a komunikácie 1 060 768
1 000 72.60  632001 Energie 1 000 726
1 000 Energie CVČ Na Hôrke 72.601 000 726

60 68.33  632002 Vodné,stočné 60 41
60 Vodné, stočné CVČ Na Hôrke 68.3360 41
75 67.50  633 Materiál 80 54
20 95.00  633001 Interiérové vybavenie 20 19
20 Interiérové vybavenie CVČ Na Hôrke 95.0020 19
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 87.50  633006 Všeobecný materiál 40 35
30 Všeob.materiál CVČ Na Hôrke 87.5040 35

5 0.00  633010 Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky 0 0
5 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky CVČ 0.000 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 55.00  637 Služby 60 33

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

0 0

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

0.000 0

35 62.86  637003 Propagácia,reklama a inzercia 35 22
35 Propagácia, reklama a inzercia CVČ 62.8635 22
25 44.00  637005 Špeciálne služby 25 11
25 Špeciálne služby - CVČ 44.0025 11

93.05104 769SPOLU 112 595108 370



 Plnenie  rozpočtu mesta Nitry za rok  2007                        
Výdavky 

 

 

 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

220 84.09Mestský hasičský zbor 220 185MsHZ 
220 03.2 Ochrana pred požiarmi 220 185 84.09
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 92.73  633 Materiál 55 51
20 75.00  633006 Všeobecný materiál 20 15
20 materiál na mimoriadne situácie 

(povodne,kalamity...) 
75.0020 15

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

Mest.hasič.zbor 
100.0015 15

10 120.00  633016 Reprezentačné 10 12
10 občerstvenie na výcviky a súťaže 120.0010 12
18 94.44  634 Dopravné 18 17
15 106.67  634001 Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny 15 16
15 PHM a motorové oleje -  Mestský hasičský zbor 106.6715 16

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

85 98.82  635 Rutinná a štandardná údržba 85 84
25 96.00  635005 Špeciálnych strojov,prístrojov,zariadení,techniky a 

náradia 
25 24

25 Údržba, oprava strojov a zariadení  -  Mest.hasičský 
zbor 

96.0025 24

60 100.00  635006 Budov,objektov alebo ich častí 60 60
60 oprava a údržba hasičskej  zbrojnice 100.0060 60
40 80.00  637 Služby 40 32
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

25 100.00  637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 25 25
25 Odmena na základe dohôd o vykonaní práce 100.0025 25

84.09185SPOLU 220220



 
 

 

Plnenie  rozpočtu mesta Nitry za rok  2007                        
Výdavky 

 

 

 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

1 419 94.01Matričný úrad 1 937 1 821Mat 
1 419 01.3 Všeobecné služby 1 937 1 821 94.01

917 100.00  610 Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné 
vyrovnania 

917 917

917 Mzdy,platy,služ.príjmy a OOV matričný úrad 0.000 0
0 100.00  611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný 

plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad 
754 754

0 Mzdy,platy,služ.príjmy a OOV matričný úrad 100.00754 754
0 100.00  612 Príplatky 105 105
0 Mzdy,platy,služ.príjmy a OOV matričný úrad 100.00105 105
0 100.00  614 Odmeny 58 58
0 Mzdy,platy,služ.príjmy a OOV matričný úrad 100.0058 58

321 99.70  620 Poistné a príspevok do poisťovní 335 334
321 Poistné a príspevok do poisťovní matričný úrad 0.000 0

0 100.00  621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 67 67
0 Poistné a príspevok do poisťovní matričný úrad 100.0067 67
0 100.00  622 Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne 27 27
0 Poistné a príspevok do poisťovní matričný úrad 100.0027 27
0 100.00  625 Poistné do Sociálnej poisťovne 227 227
0 100.00  625001 Na nemocenské poistenie 13 13
0 Poistné a príspevok do poisťovní matričný úrad 100.0013 13
0 100.00  625002 Na starobné poistenie 128 128
0 Poistné a príspevok do poisťovní matričný úrad 100.00128 128
0 87.50  625003 Na úrazové poistenie 8 7
0 Poistné a príspevok do poisťovní matričný úrad 87.508 7
0 100.00  625004 Na invalidné poistenie 27 27
0 Poistné a príspevok do poisťovní matričný úrad 100.0027 27
0 100.00  625005 Na poistenie v nezamestnanosti 9 9
0 Poistné a príspevok do poisťovní matričný úrad 100.009 9
0 100.00  625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity 42 42
0 Poistné a príspevok do poisťovní matričný úrad 100.0042 42
0 100.00  627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní 

 
14 14

0 Poistné a príspevok do poisťovní matričný úrad 100.0014 14
181 83.21  630 Tovary a služby 685 570
15 100.00  631 Cestovné náhrady 2 2
15 100.00  631001 Tuzemské 2 2

0 Cestovné náhrady - tuzemské 0.001 0
15 Cestovné matrika 100.001 1
84 49.33  632 Energie,voda a komunikácie 225 111
12 50.00  632001 Energie 90 45
12 energie - matričný úrad 50.0090 45

3 66.67  632002 Vodné,stočné 9 6



 
 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

3 vodné a stočné - matričný úrad 66.679 6
69 47.62  632003 Poštové a telekomunikačné služby 126 60
69 poštovné a telekomunikačné služby - matričný úrad 

 
47.62126 60

44 100.36  633 Materiál 280 281
0 100.00  633001 Interiérové vybavenie 17 17
0 Tovary a služby matričný úrad 100.0017 17
0 100.00  633004 Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a 

náradie 
23 23

0 Tovary a služby matričný úrad 100.0023 23
40 100.00  633006 Všeobecný materiál 225 225

0 Tovary a služby matričný úrad 100.0062 62
40 všeobecný materiál - matričný  úrad 100.00163 163

4 100.00  633010 Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky 9 9
4 Prac.odevy,obuv a pomôcky - matričný úrad 100.009 9
0 100.00  633013 Softvér a licencie 6 6
0 Tovary a služby matričný úrad 100.006 6
0 100.00  634 Dopravné 21 21
0 100.00  634001 Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny 7 7
0 Tovary a služby matričný úrad 100.007 7
0 100.00  634002 Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené 7 7
0 Tovary a služby matričný úrad 100.007 7
0 100.00  634003 Poistenie 3 3
0 Tovary a služby matričný úrad 100.003 3
0 100.00  634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov 3 3
0 Tovary a služby matričný úrad 100.003 3
0 100.00  634005 Karty,známky,poplatky 1 1
0 Tovary a služby matričný úrad 100.001 1

13 98.28  635 Rutinná a štandardná údržba 58 57
13 100.00  635002 Výpočtovej techniky 21 21
13  údržba výpočtovej techniky - matričný úrad 100.0021 21

0 100.00  635004 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky 
a náradia 

8 8

0 Tovary a služby matričný úrad 100.008 8
0 100.00  635005 Špeciálnych strojov,prístrojov,zariadení,techniky a 

náradia 
3 3

0 Tovary a služby matričný úrad 100.003 3
0 100.00  635006 Budov,objektov alebo ich častí 26 26
0 Tovary a služby matričný úrad 100.0026 26
0 100.00  636 Nájomné za nájom 18 18
0 100.00  636002 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky 

a náradia 
18 18

0 Tovary a služby matričný úrad 100.0018 18
25 100.00  637 Služby 81 81



 
 

 

 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

20 100.00  637001 Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympózi
á 

16 16

20 Školenia, kurzy, semináre  - matričný úrad 100.0016 16
5 100.00  637004 Všeobecné služby 3 3
5 Tovary a služby matričný úrad 0.000 0
0 zviazane kníh, oprava - matričný úrad 100.003 3
0 100.00  637005 Špeciálne služby 26 26
0 Tovary a služby matričný úrad 100.0026 26
0 100.00  637012 Poplatky a odvody 4 4
0 Tovary a služby matričný úrad 100.004 4
0 100.00  637014 Stravovanie 12 12
0 Tovary a služby matričný úrad 100.0012 12
0 100.00  637015 Poistné 20 20
0 Tovary a služby matričný úrad 100.0020 20

94.011 821SPOLU 1 9371 419



 
 

 

Plnenie  rozpočtu mesta Nitry za rok  2007                        
Výdavky 

 

 

 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

1 419 94.01Matričný úrad 1 937 1 821Mat 
1 419 01.3 Všeobecné služby 1 937 1 821 94.01

917 100.00  610 Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné 
vyrovnania 

917 917

917 Mzdy,platy,služ.príjmy a OOV matričný úrad 0.000 0
0 100.00  611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný 

plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad 
754 754

0 Mzdy,platy,služ.príjmy a OOV matričný úrad 100.00754 754
0 100.00  612 Príplatky 105 105
0 Mzdy,platy,služ.príjmy a OOV matričný úrad 100.00105 105
0 100.00  614 Odmeny 58 58
0 Mzdy,platy,služ.príjmy a OOV matričný úrad 100.0058 58

321 99.70  620 Poistné a príspevok do poisťovní 335 334
321 Poistné a príspevok do poisťovní matričný úrad 0.000 0

0 100.00  621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 67 67
0 Poistné a príspevok do poisťovní matričný úrad 100.0067 67
0 100.00  622 Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne 27 27
0 Poistné a príspevok do poisťovní matričný úrad 100.0027 27
0 100.00  625 Poistné do Sociálnej poisťovne 227 227
0 100.00  625001 Na nemocenské poistenie 13 13
0 Poistné a príspevok do poisťovní matričný úrad 100.0013 13
0 100.00  625002 Na starobné poistenie 128 128
0 Poistné a príspevok do poisťovní matričný úrad 100.00128 128
0 87.50  625003 Na úrazové poistenie 8 7
0 Poistné a príspevok do poisťovní matričný úrad 87.508 7
0 100.00  625004 Na invalidné poistenie 27 27
0 Poistné a príspevok do poisťovní matričný úrad 100.0027 27
0 100.00  625005 Na poistenie v nezamestnanosti 9 9
0 Poistné a príspevok do poisťovní matričný úrad 100.009 9
0 100.00  625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity 42 42
0 Poistné a príspevok do poisťovní matričný úrad 100.0042 42
0 100.00  627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní 

 
14 14

0 Poistné a príspevok do poisťovní matričný úrad 100.0014 14
181 83.21  630 Tovary a služby 685 570
15 100.00  631 Cestovné náhrady 2 2
15 100.00  631001 Tuzemské 2 2

0 Cestovné náhrady - tuzemské 0.001 0
15 Cestovné matrika 100.001 1
84 49.33  632 Energie,voda a komunikácie 225 111
12 50.00  632001 Energie 90 45
12 energie - matričný úrad 50.0090 45

3 66.67  632002 Vodné,stočné 9 6



 
 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

3 vodné a stočné - matričný úrad 66.679 6
69 47.62  632003 Poštové a telekomunikačné služby 126 60
69 poštovné a telekomunikačné služby - matričný úrad 

 
47.62126 60

44 100.36  633 Materiál 280 281
0 100.00  633001 Interiérové vybavenie 17 17
0 Tovary a služby matričný úrad 100.0017 17
0 100.00  633004 Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a 

náradie 
23 23

0 Tovary a služby matričný úrad 100.0023 23
40 100.00  633006 Všeobecný materiál 225 225

0 Tovary a služby matričný úrad 100.0062 62
40 všeobecný materiál - matričný  úrad 100.00163 163

4 100.00  633010 Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky 9 9
4 Prac.odevy,obuv a pomôcky - matričný úrad 100.009 9
0 100.00  633013 Softvér a licencie 6 6
0 Tovary a služby matričný úrad 100.006 6
0 100.00  634 Dopravné 21 21
0 100.00  634001 Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny 7 7
0 Tovary a služby matričný úrad 100.007 7
0 100.00  634002 Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené 7 7
0 Tovary a služby matričný úrad 100.007 7
0 100.00  634003 Poistenie 3 3
0 Tovary a služby matričný úrad 100.003 3
0 100.00  634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov 3 3
0 Tovary a služby matričný úrad 100.003 3
0 100.00  634005 Karty,známky,poplatky 1 1
0 Tovary a služby matričný úrad 100.001 1

13 98.28  635 Rutinná a štandardná údržba 58 57
13 100.00  635002 Výpočtovej techniky 21 21
13  údržba výpočtovej techniky - matričný úrad 100.0021 21

0 100.00  635004 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky 
a náradia 

8 8

0 Tovary a služby matričný úrad 100.008 8
0 100.00  635005 Špeciálnych strojov,prístrojov,zariadení,techniky a 

náradia 
3 3

0 Tovary a služby matričný úrad 100.003 3
0 100.00  635006 Budov,objektov alebo ich častí 26 26
0 Tovary a služby matričný úrad 100.0026 26
0 100.00  636 Nájomné za nájom 18 18
0 100.00  636002 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky 

a náradia 
18 18

0 Tovary a služby matričný úrad 100.0018 18
25 100.00  637 Služby 81 81



 
 

 

 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

20 100.00  637001 Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympózi
á 

16 16

20 Školenia, kurzy, semináre  - matričný úrad 100.0016 16
5 100.00  637004 Všeobecné služby 3 3
5 Tovary a služby matričný úrad 0.000 0
0 zviazane kníh, oprava - matričný úrad 100.003 3
0 100.00  637005 Špeciálne služby 26 26
0 Tovary a služby matričný úrad 100.0026 26
0 100.00  637012 Poplatky a odvody 4 4
0 Tovary a služby matričný úrad 100.004 4
0 100.00  637014 Stravovanie 12 12
0 Tovary a služby matričný úrad 100.0012 12
0 100.00  637015 Poistné 20 20
0 Tovary a služby matričný úrad 100.0020 20

94.011 821SPOLU 1 9371 419



Plnenie  rozpočtu mesta Nitry za rok  2007                        
Výdavky 

 

 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

241 950 99.38oddelenie komunál.čin. a živ.prostredia 263 778 262 136OKČaŽ 
95 422 04.5 Doprava 111 899 111 642 99.77

97 73.20  634 Dopravné 97 71
97 73.20  634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov 97 71
97 Preprava detí Orechov dvor 73.2097 71

2 325 88.20  635 Rutinná a štandardná údržba 1 525 1 345
2 325 88.20  635006 Budov,objektov alebo ich častí 1 525 1 345

800 výmena parkovacích automatov 0.000 0
900 údržba CSS 99.22900 893
625 údržba park. automatov 72.16625 451

51 000 100.00  641 Transfery v rámci verejnej správy 51 096 51 096
51 000 100.00  641001 Príspevkovej organizácii 51 096 51 096
51 000 príspevok Mestským službám 100.0051 096 51 096
42 000 100.00  644 Transfery nefinančným subjektom a transfery 

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

54 881 54 881

42 000 100.00  644002 Ostatnej právnickej osobe 54 881 54 881
42 000 mestská verejná doprava 100.0054 881 54 881

0 93.75  713 Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia
 

800 750

0 93.75  713004 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky 
a náradia 

800 750

0 výmena parkovacích automatov 93.75800 750
0 100.00  721 Transfery v rámci verejnej správy 3 500 3 500
0 100.00  721001 Príspevkovej organizácii 3 500 3 500
0 kapitálový transfer Mestským službám 100.003 500 3 500

94 700 05.1 Nakladanie s odpadmi 95 646 95 146 99.48
0 100.00  611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný 

plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad 
310 310

0 Mzdy - akt. prac. 100.00310 310
0 100.00  612 Príplatky 131 131
0 Mzdy - akt. prac. 100.00131 131
0 100.00  621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 25 25
0 Mzdy - akt. prac. 100.0025 25
0 100.00  623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 19 19
0 Mzdy - akt. prac. 100.0019 19
0 100.00  625 Poistné do Sociálnej poisťovne 116 116
0 100.00  625001 Na nemocenské poistenie 6 6
0 Mzdy - akt. prac. 100.006 6
0 100.00  625002 Na starobné poistenie 65 65
0 Mzdy - akt. prac. 100.0065 65
0 100.00  625003 Na úrazové poistenie 4 4
0 Mzdy - akt. prac. 100.004 4



 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

0 100.00  625004 Na invalidné poistenie 14 14
0 Mzdy - akt. prac. 100.0014 14
0 100.00  625005 Na poistenie v nezamestnanosti 5 5
0 Mzdy - akt. prac. 100.005 5
0 100.00  625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity 22 22
0 Mzdy - akt. prac. 100.0022 22

450 100.00  633 Materiál 450 450
450 100.00  633004 Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a 

náradie 
450 450

450 malé odpad. nádoby 100.00450 450
450 76.44  635 Rutinná a štandardná údržba 450 344
250 97.20  635004 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky 

a náradia 
250 243

250 malé smetné nádoby - oprava 97.20250 243
200 50.50  635006 Budov,objektov alebo ich častí 200 101
200 zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok 50.50200 101

93 800 99.58  637 Služby 94 145 93 752
93 800 99.58  637004 Všeobecné služby 94 131 93 738

300 odvoz nadrozmerného odpadu zo stojísk 99.84638 637
700 likvidácia čiernych skládok 97.29775 754

2 000 jarné a jesenné  upratovanie 98.981 962 1 942
3 200 poplatky za uloženie odpadu 99.943 200 3 198
1 300 separovaný zber 89.691 300 1 166
2 500 Zberový dvor 97.042 500 2 426
1 600 kompostovanie 98.951 900 1 880

82 000 Cyklický odvoz  KO 99.8581 400 81 279
200 dočisťovanie stojísk 100.00200 200

0 zber, preprava a úprava PET fliaš zo ŽŠ a MŠ - 
recyklačný fond 

100.00256 256

0 100.00  637015 Poistné 14 14
0 Mzdy - akt. prac. 100.0014 14

275 05.2 Nakladanie s odpadovými vodami 275 220 80.00
155 80.65  635 Rutinná a štandardná údržba 155 125
85 64.71  635004 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky 

a náradia 
85 55

85 odplaty za čerpanie podzemných vôd 64.7185 55
70 100.00  635006 Budov,objektov alebo ich častí 70 70
70 údržba jazierok a vodných tokov 100.0070 70

120 79.17  637 Služby 120 95
120 79.17  637004 Všeobecné služby 120 95
120 rozbor vody 79.17120 95

1 635 05.4 Ochrana prírody a krajiny 3 560 3 309 92.95
80 92.50  633 Materiál 80 74



 
 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

80 92.50  633006 Všeobecný materiál 80 74
30 zákazové značky a tabuľky 83.3330 25
50 vrecká na psie exkrementy 96.0050 48

720 95.99  635 Rutinná a štandardná údržba 2 645 2 539
150 96.00  635004 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky 

a náradia 
75 72

150 oprava mobilných nádob TESCO 96.6760 58
0 zábrany proti devastácii zelene 93.3315 14

570 95.99  635006 Budov,objektov alebo ich častí 2 570 2 467
0 oplotenie stojísk pre odpadové nádoby 99.952 000 1 999

70 úprava okolia potoka v Mestskom parku 64.2970 45
60 prestavba porastov stromov Hradný vrch 95.0060 57

100 fit dráha Brezový háj 100.00100 100
120 prevádzka ZOO kútika 92.50120 111
160 prevádzka Gazdovského dvora 62.50160 100
60 plochy pre voľný pohyb psov 93.3360 56

765 71.37  637 Služby 765 546
765 71.37  637004 Všeobecné služby 765 546
85 Gazdovský dvor - mobiliár, chodník 0.0085 0
30 osveta v oblasti ochrany ŽP 93.3330 28

100 real. Lesoparku Zobor (záujmové plochy) 100.00100 100
100 areál voľnočasových aktivít Kalvária 0.00100 0
450 celomestská deratizácia, dezinsekcia 93.11450 419
70 92.86  642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým 

osobám 
70 65

70 92.86  642002 Neziskovým organizáciám,ktoré poskytujú 
všeobecne prospešné služby 

70 65

20 podpora útulku zvierat 100.0020 20
50 podpora ochrany chrán. živočíchov 90.0050 45

0 0.00  717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 0 84
0 0.00  717001 Realizácia nových stavieb 0 84
0 Gazdovský dvor - mobiliár, chodník 0.000 84

20 624 05.6 Ochrana životného prostredia inde 
neklasifikovaná 

21 114 21 038 99.64

90 96.67  633 Materiál 90 87
90 96.67  633006 Všeobecný materiál 90 87
40 lavičky pri chodníkoch a ihriskách 97.5040 39
50 informačné tabule na ihriskách 96.0050 48

20 374 99.66  635 Rutinná a štandardná údržba 20 864 20 793
30 0.00  635002 Výpočtovej techniky 30 0
30 nákup softvéru 0.0030 0

20 344 99.80  635006 Budov,objektov alebo ich častí 20 834 20 793
20 inventarizácia pagaštanov 100.0020 20



 
 

 

 
 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

15 509 pravidelná údržba verejnej zelene 99.8115 509 15 480
150 celomestská chemická ochrana drevín 94.67150 142
60 zdravotný a udržiavací rez Mestský park 98.3360 59
75 dočisťovanie nadmerne znečistených území 93.3375 70

700 výruby a opilovanie stromov 100.25800 802
200 kosenie ruderálnych porastov 91.52330 302
150 zmladzovací rez plodiacich topoľov a vŕb 100.00150 150
650 kosenie školských areálov 99.04520 515

0 údržba drevín - fin. náhrada za výrub drevín 141.67300 425
80 úprava plôch okolia prameňov 

(Svorad,Kláštorná,Šindolka) 
97.5080 78

1 230 kvetinové záhony 98.781 230 1 215
20 správa lesných pozemkov v majetku mesta 75.0020 15

120 menšie parkovo upravené plochy 99.17120 119
200 údržba atypických DI 97.00200 194
360 polievanie stromov 100.00360 360
200 doplnenie  jestvujúcich DI 98.50200 197
70 monitoring hygieny pieskovísk 30.0070 21
50 údržba basketbalových košov 100.0050 50

300 opravy jestvujúcich DI 98.00300 294
200 náhradná výsadba zelene 98.28290 285
160 98.75  637 Služby 160 158
120 98.33  637004 Všeobecné služby 120 118
60 nutné výruby chorých porastov Borina, Kalvária 100.0060 60
60 likvidácia pieskovísk nevyhovujúcich bezp. normám 

 
96.6760 58

40 100.00  637011 Štúdie,expertízy,posudky 40 40
20 aktualizácia rozmiestnenia mestských lavičiek 100.0020 20
20 znalecké posudky v  odbore záhradníctvo 100.0020 20

26 250 06.4 Verejné osvetlenie 27 350 26 859 98.20
18 450 98.70  632 Energie,voda a komunikácie 19 550 19 295
18 450 98.70  632001 Energie 19 550 19 295
18 450 verejné osvetlenie-el. energia 98.7019 550 19 295
7 800 96.97  635 Rutinná a štandardná údržba 7 800 7 564
7 800 96.97  635006 Budov,objektov alebo ich častí 7 800 7 564
7 600 údržba VO 97.097 600 7 379

200 prekládka VO 92.50200 185
3 044 08.2 Kultúrne služby 3 934 3 922 99.69

230 111.88  632 Energie,voda a komunikácie 160 179
220 117.33  632001 Energie 150 176
220 elektr.energia-trh. mestečká 117.33150 176
10 30.00  632002 Vodné,stočné 10 3
10 Vodné,stočné - trh.mestečká 30.0010 3



  
 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

170 98.95  633 Materiál 190 188
170 98.95  633006 Všeobecný materiál 190 188
120 nákup praktikáblov - Veľká tribúna 100.00120 120
50 nákup stoličiek a pultov 98.5770 69
26 98.59  634 Dopravné 71 70
26 98.59  634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov 71 70
26 prepravné-trh.mestečká 98.5971 70

618 99.30  635 Rutinná a štandardná údržba 1 148 1 140
248 98.39  635004 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky 

a náradia 
248 244

8 údržba rozvodov a vodovod.zariadení 100.008 8
240 údržba rozvodov plynu, el.energie-stánky 98.33240 236
370 99.56  635006 Budov,objektov alebo ich častí 900 896
150 rutinná a štandardná údržba 99.23130 129
220 údržba verejného a slávnost. osvetlenia 98.18220 216

0 údržna amfiteátra - výmena lavičiek 100.00550 550
130 99.20  636 Nájomné za nájom 125 124
130 99.20  636001 Budov,objektov alebo ich častí 125 124
130 nájomné za skladovanie stolov 99.20125 124

1 600 98.94  637 Služby 1 697 1 679
1 380 98.98  637004 Všeobecné služby 1 477 1 462

80 čistenie verejných priestranstiev 83.7580 67
70 odvoz všetkých druhov odpadov 97.6786 84

150 zabezpeč.remeselníkov-trh.mest. 100.00108 108
1 080 všeobecné služby - trhoviská 100.091 163 1 164

0 Chrenovské trhy 97.5040 39
220 98.18  637005 Špeciálne služby 220 216
220 ochrana objektov techniky a materiálu 98.18220 216
270 99.82  713 Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia

 
543 542

270 99.82  713004 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky 
a náradia 

543 542

270 nákup stánkov-trh.mest. 99.63270 269
0 nákup 2 ks unimobuniek na Svätopluk. nám. 99.63273 272

99.38262 136SPOLU 263 778241 950



Plnenie  rozpočtu mesta Nitry za rok  2007                        
Výdavky 

 

 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

241 950 99.38oddelenie komunál.čin. a živ.prostredia 263 778 262 136OKČaŽ 
95 422 04.5 Doprava 111 899 111 642 99.77

97 73.20  634 Dopravné 97 71
97 73.20  634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov 97 71
97 Preprava detí Orechov dvor 73.2097 71

2 325 88.20  635 Rutinná a štandardná údržba 1 525 1 345
2 325 88.20  635006 Budov,objektov alebo ich častí 1 525 1 345

800 výmena parkovacích automatov 0.000 0
900 údržba CSS 99.22900 893
625 údržba park. automatov 72.16625 451

51 000 100.00  641 Transfery v rámci verejnej správy 51 096 51 096
51 000 100.00  641001 Príspevkovej organizácii 51 096 51 096
51 000 príspevok Mestským službám 100.0051 096 51 096
42 000 100.00  644 Transfery nefinančným subjektom a transfery 

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

54 881 54 881

42 000 100.00  644002 Ostatnej právnickej osobe 54 881 54 881
42 000 mestská verejná doprava 100.0054 881 54 881

0 93.75  713 Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia
 

800 750

0 93.75  713004 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky 
a náradia 

800 750

0 výmena parkovacích automatov 93.75800 750
0 100.00  721 Transfery v rámci verejnej správy 3 500 3 500
0 100.00  721001 Príspevkovej organizácii 3 500 3 500
0 kapitálový transfer Mestským službám 100.003 500 3 500

94 700 05.1 Nakladanie s odpadmi 95 646 95 146 99.48
0 100.00  611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný 

plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad 
310 310

0 Mzdy - akt. prac. 100.00310 310
0 100.00  612 Príplatky 131 131
0 Mzdy - akt. prac. 100.00131 131
0 100.00  621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 25 25
0 Mzdy - akt. prac. 100.0025 25
0 100.00  623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 19 19
0 Mzdy - akt. prac. 100.0019 19
0 100.00  625 Poistné do Sociálnej poisťovne 116 116
0 100.00  625001 Na nemocenské poistenie 6 6
0 Mzdy - akt. prac. 100.006 6
0 100.00  625002 Na starobné poistenie 65 65
0 Mzdy - akt. prac. 100.0065 65
0 100.00  625003 Na úrazové poistenie 4 4
0 Mzdy - akt. prac. 100.004 4



 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

0 100.00  625004 Na invalidné poistenie 14 14
0 Mzdy - akt. prac. 100.0014 14
0 100.00  625005 Na poistenie v nezamestnanosti 5 5
0 Mzdy - akt. prac. 100.005 5
0 100.00  625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity 22 22
0 Mzdy - akt. prac. 100.0022 22

450 100.00  633 Materiál 450 450
450 100.00  633004 Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a 

náradie 
450 450

450 malé odpad. nádoby 100.00450 450
450 76.44  635 Rutinná a štandardná údržba 450 344
250 97.20  635004 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky 

a náradia 
250 243

250 malé smetné nádoby - oprava 97.20250 243
200 50.50  635006 Budov,objektov alebo ich častí 200 101
200 zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok 50.50200 101

93 800 99.58  637 Služby 94 145 93 752
93 800 99.58  637004 Všeobecné služby 94 131 93 738

300 odvoz nadrozmerného odpadu zo stojísk 99.84638 637
700 likvidácia čiernych skládok 97.29775 754

2 000 jarné a jesenné  upratovanie 98.981 962 1 942
3 200 poplatky za uloženie odpadu 99.943 200 3 198
1 300 separovaný zber 89.691 300 1 166
2 500 Zberový dvor 97.042 500 2 426
1 600 kompostovanie 98.951 900 1 880

82 000 Cyklický odvoz  KO 99.8581 400 81 279
200 dočisťovanie stojísk 100.00200 200

0 zber, preprava a úprava PET fliaš zo ŽŠ a MŠ - 
recyklačný fond 

100.00256 256

0 100.00  637015 Poistné 14 14
0 Mzdy - akt. prac. 100.0014 14

275 05.2 Nakladanie s odpadovými vodami 275 220 80.00
155 80.65  635 Rutinná a štandardná údržba 155 125
85 64.71  635004 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky 

a náradia 
85 55

85 odplaty za čerpanie podzemných vôd 64.7185 55
70 100.00  635006 Budov,objektov alebo ich častí 70 70
70 údržba jazierok a vodných tokov 100.0070 70

120 79.17  637 Služby 120 95
120 79.17  637004 Všeobecné služby 120 95
120 rozbor vody 79.17120 95

1 635 05.4 Ochrana prírody a krajiny 3 560 3 309 92.95
80 92.50  633 Materiál 80 74



 
 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

80 92.50  633006 Všeobecný materiál 80 74
30 zákazové značky a tabuľky 83.3330 25
50 vrecká na psie exkrementy 96.0050 48

720 95.99  635 Rutinná a štandardná údržba 2 645 2 539
150 96.00  635004 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky 

a náradia 
75 72

150 oprava mobilných nádob TESCO 96.6760 58
0 zábrany proti devastácii zelene 93.3315 14

570 95.99  635006 Budov,objektov alebo ich častí 2 570 2 467
0 oplotenie stojísk pre odpadové nádoby 99.952 000 1 999

70 úprava okolia potoka v Mestskom parku 64.2970 45
60 prestavba porastov stromov Hradný vrch 95.0060 57

100 fit dráha Brezový háj 100.00100 100
120 prevádzka ZOO kútika 92.50120 111
160 prevádzka Gazdovského dvora 62.50160 100
60 plochy pre voľný pohyb psov 93.3360 56

765 71.37  637 Služby 765 546
765 71.37  637004 Všeobecné služby 765 546
85 Gazdovský dvor - mobiliár, chodník 0.0085 0
30 osveta v oblasti ochrany ŽP 93.3330 28

100 real. Lesoparku Zobor (záujmové plochy) 100.00100 100
100 areál voľnočasových aktivít Kalvária 0.00100 0
450 celomestská deratizácia, dezinsekcia 93.11450 419
70 92.86  642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým 

osobám 
70 65

70 92.86  642002 Neziskovým organizáciám,ktoré poskytujú 
všeobecne prospešné služby 

70 65

20 podpora útulku zvierat 100.0020 20
50 podpora ochrany chrán. živočíchov 90.0050 45

0 0.00  717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 0 84
0 0.00  717001 Realizácia nových stavieb 0 84
0 Gazdovský dvor - mobiliár, chodník 0.000 84

20 624 05.6 Ochrana životného prostredia inde 
neklasifikovaná 

21 114 21 038 99.64

90 96.67  633 Materiál 90 87
90 96.67  633006 Všeobecný materiál 90 87
40 lavičky pri chodníkoch a ihriskách 97.5040 39
50 informačné tabule na ihriskách 96.0050 48

20 374 99.66  635 Rutinná a štandardná údržba 20 864 20 793
30 0.00  635002 Výpočtovej techniky 30 0
30 nákup softvéru 0.0030 0

20 344 99.80  635006 Budov,objektov alebo ich častí 20 834 20 793
20 inventarizácia pagaštanov 100.0020 20



 
 

 

 
 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

15 509 pravidelná údržba verejnej zelene 99.8115 509 15 480
150 celomestská chemická ochrana drevín 94.67150 142
60 zdravotný a udržiavací rez Mestský park 98.3360 59
75 dočisťovanie nadmerne znečistených území 93.3375 70

700 výruby a opilovanie stromov 100.25800 802
200 kosenie ruderálnych porastov 91.52330 302
150 zmladzovací rez plodiacich topoľov a vŕb 100.00150 150
650 kosenie školských areálov 99.04520 515

0 údržba drevín - fin. náhrada za výrub drevín 141.67300 425
80 úprava plôch okolia prameňov 

(Svorad,Kláštorná,Šindolka) 
97.5080 78

1 230 kvetinové záhony 98.781 230 1 215
20 správa lesných pozemkov v majetku mesta 75.0020 15

120 menšie parkovo upravené plochy 99.17120 119
200 údržba atypických DI 97.00200 194
360 polievanie stromov 100.00360 360
200 doplnenie  jestvujúcich DI 98.50200 197
70 monitoring hygieny pieskovísk 30.0070 21
50 údržba basketbalových košov 100.0050 50

300 opravy jestvujúcich DI 98.00300 294
200 náhradná výsadba zelene 98.28290 285
160 98.75  637 Služby 160 158
120 98.33  637004 Všeobecné služby 120 118
60 nutné výruby chorých porastov Borina, Kalvária 100.0060 60
60 likvidácia pieskovísk nevyhovujúcich bezp. normám 

 
96.6760 58

40 100.00  637011 Štúdie,expertízy,posudky 40 40
20 aktualizácia rozmiestnenia mestských lavičiek 100.0020 20
20 znalecké posudky v  odbore záhradníctvo 100.0020 20

26 250 06.4 Verejné osvetlenie 27 350 26 859 98.20
18 450 98.70  632 Energie,voda a komunikácie 19 550 19 295
18 450 98.70  632001 Energie 19 550 19 295
18 450 verejné osvetlenie-el. energia 98.7019 550 19 295
7 800 96.97  635 Rutinná a štandardná údržba 7 800 7 564
7 800 96.97  635006 Budov,objektov alebo ich častí 7 800 7 564
7 600 údržba VO 97.097 600 7 379

200 prekládka VO 92.50200 185
3 044 08.2 Kultúrne služby 3 934 3 922 99.69

230 111.88  632 Energie,voda a komunikácie 160 179
220 117.33  632001 Energie 150 176
220 elektr.energia-trh. mestečká 117.33150 176
10 30.00  632002 Vodné,stočné 10 3
10 Vodné,stočné - trh.mestečká 30.0010 3



  
 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

170 98.95  633 Materiál 190 188
170 98.95  633006 Všeobecný materiál 190 188
120 nákup praktikáblov - Veľká tribúna 100.00120 120
50 nákup stoličiek a pultov 98.5770 69
26 98.59  634 Dopravné 71 70
26 98.59  634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov 71 70
26 prepravné-trh.mestečká 98.5971 70

618 99.30  635 Rutinná a štandardná údržba 1 148 1 140
248 98.39  635004 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky 

a náradia 
248 244

8 údržba rozvodov a vodovod.zariadení 100.008 8
240 údržba rozvodov plynu, el.energie-stánky 98.33240 236
370 99.56  635006 Budov,objektov alebo ich častí 900 896
150 rutinná a štandardná údržba 99.23130 129
220 údržba verejného a slávnost. osvetlenia 98.18220 216

0 údržna amfiteátra - výmena lavičiek 100.00550 550
130 99.20  636 Nájomné za nájom 125 124
130 99.20  636001 Budov,objektov alebo ich častí 125 124
130 nájomné za skladovanie stolov 99.20125 124

1 600 98.94  637 Služby 1 697 1 679
1 380 98.98  637004 Všeobecné služby 1 477 1 462

80 čistenie verejných priestranstiev 83.7580 67
70 odvoz všetkých druhov odpadov 97.6786 84

150 zabezpeč.remeselníkov-trh.mest. 100.00108 108
1 080 všeobecné služby - trhoviská 100.091 163 1 164

0 Chrenovské trhy 97.5040 39
220 98.18  637005 Špeciálne služby 220 216
220 ochrana objektov techniky a materiálu 98.18220 216
270 99.82  713 Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia

 
543 542

270 99.82  713004 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky 
a náradia 

543 542

270 nákup stánkov-trh.mest. 99.63270 269
0 nákup 2 ks unimobuniek na Svätopluk. nám. 99.63273 272

99.38262 136SPOLU 263 778241 950



 
 

 

Plnenie  rozpočtu mesta Nitry za rok  2007                        
Výdavky 

 

 

 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

59 200 93.25oddelenie majetku 133 789 124 754OM 
21 900 01.3 Všeobecné služby 102 489 93 454 91.18
5 550 74.29  632 Energie,voda a komunikácie 5 550 4 123
4 800 70.83  632001 Energie 4 800 3 400
4 000 energie 65.834 000 2 633

800 energie - Nedbalova 95.88800 767
750 96.40  632002 Vodné,stočné 750 723
650 Vodné a stočné 91.69650 596
100 Vodné a stočné - Nedbalova 127.00100 127

0 100.00  633 Materiál 200 200
0 100.00  633001 Interiérové vybavenie 200 200
0 interiérové vybavenie   Janíkovce - dotácia z úradu 

vlády 
100.00200 200

5 348 50.33  635 Rutinná a štandardná údržba 7 053 3 550
600 98.50  635004 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky 

a náradia 
600 591

100 Výmena vodomerov 0.000 0
500 prevádzkovanie vodovod. a kanal., 

elektroenerget.diel 
98.50600 591

4 748 45.87  635006 Budov,objektov alebo ich častí 6 453 2 960
2 000 Údržba budov 50.263 705 1 862
2 748 Zápočet nákladov na opravy prenajatých objektov 39.922 748 1 097

876 27.85  636 Nájomné za nájom 876 244
876 27.85  636001 Budov,objektov alebo ich častí 876 244
876 nájomné - budov, priestorov, objektov 27.85876 244

7 679 91.52  637 Služby 7 934 7 261
589 109.25  637004 Všeobecné služby 735 803
285 Komisionárska  zmluva 87.37285 249
165 poplatky za správu CO krytov 106.06165 175

0 Náklady spojené  s predajom bytov - Mandátna 
zmluva 

0.000 125

139 Všeobecné služby 89.47285 255
4 140 87.21  637005 Špeciálne služby 4 161 3 629

400 notárske poplatky    (komerčné, právne, advokátske..)
 

15.50400 62

2 113 geometrické plány 89.871 915 1 721
1 627 strážna služba, advokátske služby 100.001 846 1 846

450 56.67  637011 Štúdie,expertízy,posudky 510 289
450 Štúdie, expertízy, posudky (ZP) 56.22450 253

0 energetická agentúra 60.0060 36
500 100.76  637012 Poplatky a odvody 528 532
500 Poplatky  a odvody 100.76528 532

2 000 98.00  637015 Poistné 2 000 1 960



  
 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

2 000 Poistné nehnuteľností 98.002 000 1 960
0 0.00  637031 Pokuty a penále 0 47
0 energie 0.000 2
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

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 92.03  711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív 57 497 52 915
2 287 92.03  711001 Pozemkov 57 497 52 915

0 zápočet COOP Jednota 0.000 3 251
0 nákup pozemku pre cintorín Dolné  Krškany 0.004 000 0
0 nákup pozemkov pre kompostáreň 14.591 810 264

2 287 Výkup pozemkov Cabajský cintorín 0.002 287 0
0 odkúpenie  nehnuteľností  Priemyselná zóna - TI 100.0049 400 49 400
0 100.37  712 Nákup budov,objektov alebo ich častí 20 678 20 755
0 100.37  712001 Budov,objektov alebo ich častí 20 678 20 755
0 nákup ubytovne Hlboká ul. 100.0019 000 19 000
0 nákup budov Štefánikova 34,36 104.591 678 1 755

160 51.25  716 Prípravná a projektová dokumentácia 160 82
160 projektová dokumentácia 51.25160 82

0 0.00  717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 0 1 783
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 1 627
0 Rekonštrukcia budovy ŠEVT - zápočet 0.000 1 627
0 0.00  717003 Prístavby,nadstavby,stavebné úpravy 0 89
0 Prístavba  PK Klokočina  - zápočet 0.000 89
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 31 300 100.00
37 300 100.00  641 Transfery v rámci verejnej správy 20 000 20 000
37 300 100.00  641001 Príspevkovej organizácii 20 000 20 000
37 300 Príspevok príspevkovej organizácii  SŠaRZ 100.0020 000 20 000

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

93.25124 754SPOLU 133 78959 200
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Výdavky 

 

 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

13 910 99.85útvar školského úradu mesta 45 574 45 506ÚŠkÚ 
13 910 09.1 Predškolská výchova a základné vzdelanie 15 260 15 209 99.67

365 99.78  633 Materiál 465 464
0 99.00  633006 Všeobecný materiál 100 99
0 všeobecný materiál -  reflexné fólie 99.00100 99

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

13 000 100.00  641 Transfery v rámci verejnej správy 14 200 14 200
13 000 100.00  641001 Príspevkovej organizácii 14 200 14 200
13 000 Príspevok ZUŠ Rosinského 100.0014 200 14 200

400 100.00  642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým 
osobám 

450 450

400 dotácie pre cieľ. oblasť osveta,výchova,vzdelávanie 
 

100.00450 450

0 09.5 Nedefinovateľné vzdelávanie 100 83 83.00
0 0.00  632 Energie,voda a komunikácie 0 11
0 0.00  632003 Poštové a telekomunikačné služby 0 11
0 telekomunikačné poplatky - IKT 0.000 11
0 0.00  633 Materiál 0 28
0 0.00  633009 Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a 

kompenzačné pomôcky 
0 28

0 Projekt IKT - učebnice 0.000 28
0 35.00  637 Služby 100 35
0 34.00  637001 Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympózi

á 
100 34

0 index ECDL - školenie IKT 34.00100 34
0 0.00  637012 Poplatky a odvody 0 1
0 Projekt Šk.vzd.stredisko IKT 0.000 1
0 0.00  642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým 

osobám 
0 10

0 0.00  642002 Neziskovým organizáciám,ktoré poskytujú 
všeobecne prospešné služby 

0 10

0 Fond primátora 0.000 10
0 09.6 Služby v školstve 30 214 30 214 100.00
0 100.00  642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým 

osobám 
30 214 30 214

0 100.00  642004 Cirkevným školám 8 800 8 800



  
 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

0 Dofinancovanie z rozpočtu mesta 100.002 159 2 159
0 Dotácia  zo štátneho rozpočtu 100.006 641 6 641
0 100.00  642005 Súkromným školám 21 114 21 114
0 Dofinancovanie z rozpočtu mesta - dotácia pre 

neštátne školy,  ZUŠ a školské zariadenia 
100.001 322 1 322

0 dotácia zo štátneho rozpočtu 100.0019 792 19 792
0 100.00  642007 Cirkvám,náboženským spoločnostiam a cirkevnej 

charite 
300 300

0 Transfer Rímskokatol. cirkvi  na ŠJ  pri ZŠ sv. Marka
 

100.00300 300

99.8545 506SPOLU 45 57413 910



Plnenie  rozpočtu mesta Nitry za rok  2007                        
Výdavky 

 

 

 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

24 000 96.71oddelenie kultúry a športu 53 893 52 121OKaŠ 
11 295 08.1 Rekreačné a športové služby 34 295 33 579 97.91

85 68.24  633 Materiál 85 58
85 68.24  633016 Reprezentačné 85 58
85 športové akcie - reprezentačné (občerstvenie, 

recepcie ..) 
68.2485 58

1 010 95.94  637 Služby 1 010 969
1 010 95.94  637004 Všeobecné služby 1 010 969

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

96.00150 144

30 vyhodnotenie najúspešnejších športovcov 93.3330 28
100 Športové podujatia 79.00100 79
400  projekt "Škola otvorená športu" 100.00400 400
130 Športový deň nitrianskych škôl 90.77130 118
200 Nitrianska školská liga 100.00200 200

10 200 94.56  642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým 
osobám 

11 915 11 267

1 000 dotácie pre oblasť telesná kultúra 100.001 000 1 000
9 200 94.06  642002 Neziskovým organizáciám,ktoré poskytujú 

všeobecne prospešné služby 
10 915 10 267

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

100.00188 188

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

100.00190 190

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

100.0049 49

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

100.0055 55

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

100.00456 456

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

100.00119 119

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

100.0014 14

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

100.0044 44

0 Transfer  pre Tenisový klub  SPU-AX -energie 0.00600 0
5 902 Transfer Hokejovému klubu 100.005 902 5 902
2 235 Transfer   FC Nitra 100.002 235 2 235

154 Transfer  FK   Janíkovce 100.00154 154
30 Transfer TJ Dražovce 100.0030 30

262 Transfer  TJ AC Nitra 81.30262 213
354 Transfer ČFK Čermáň 100.00354 354
120 Transfer  ŠK  D. Krškany 100.00120 120
143 Transfer  TJ   Kynek 100.00143 143



 
 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

0 100.00  723 Transfery nefinančným subjektom a transfery 
príspevkovým organizáciám nezaradeným vo 
verejnej správe v registri vedenom Štatistickým 
úradom Slovenskej republiky 

21 285 21 285

0 100.00  723002 Ostatnej právnickej osobe nezaradenej v podpoložke 
723001 

21 285 21 285

0 Kapitálový transfer  pre Hokejový klub Nitra 100.0016 450 16 450
0 dotácie pre  ŠK na nákup kosačiek 100.00400 400
0 dotácia pre Futbalový club 100.004 435 4 435

12 705 08.2 Kultúrne služby 19 598 18 543 94.62
0 100.00  631 Cestovné náhrady 42 42
0 100.00  631002 Zahraničné 42 42
0 Európske hlavné mesto  kultúry 100.0042 42

430 88.97  632 Energie,voda a komunikácie 290 258
200 111.50  632001 Energie 200 223
200 energie Synagóga 111.50200 223
50 24.00  632002 Vodné,stočné 50 12
50 vodné a stočné Synagóga 24.0050 12

180 57.50  632003 Poštové a telekomunikačné služby 40 23
180 zriadenie a prevádzka webovej stránky pre kultúru a 

šport 
57.5040 23

1 080 69.92  633 Materiál 994 695
200 92.50  633001 Interiérové vybavenie 200 185
200 interiérové vybavenie Synagógy 92.50200 185
180 100.00  633003 Telekomunikačná technika 38 38
180 nákup obrazovej a zvukovej techniky - Synagóga 100.0038 38
240 29.66  633006 Všeobecný materiál 290 86

0 doplnenie zvukovej aparatúry 100.0050 50
90 všeobecný materiál - Synagóga 40.0090 36

150 ochranné fólie na okná - Synagóga-Presun 0.00150 0
460 82.83  633016 Reprezentačné 466 386
460 kultúrne akcie - reprezentačné 

(občerstvenie,recepcie) 
82.83460 381

0 Európske hlavné mesto  kultúry 100.006 6
380 78.46  635 Rutinná a štandardná údržba 520 408
380 78.46  635006 Budov,objektov alebo ich častí 520 408
20 uskladnenie,montáž a demontáž Betlehema 100.0020 20

310 rutinná  a štandardná údržba Synagógy 74.52310 231
0 údržba budov (zatemnenie  vnútor.priestoru 

Synagógy) 
99.29140 139

50 údržba prekrytých pódií 38.0050 19
7 505 93.52  637 Služby 9 607 8 984

0 65.00  637001 Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympózi
á 

20 13



 
 

 

 
 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

0 Európske hlavné mesto  kultúry 65.0020 13
24 96.42  637003 Propagácia,reklama a inzercia 865 834
24 poplatky za internet - Synagóga 0.0024 0

0 Európske hlavné mesto  kultúry 99.17841 834
6 584 95.29  637004 Všeobecné služby 7 784 7 417

0 Krištáľové krídlo 100.00200 200
170 kalendár podujatí 41.76170 71
60 Za práce na občianskych obradoch 71.6760 43

120 občianske obrady (jubilej.sobáše,uvítania, ..) 78.33120 94
500 Divadelná Nitra 100.00500 500
200 Cithara aediculae 100.00200 200
50 ocenenia (čestné obč. ,cena mesta, cena primátora..)

 
78.0050 39

110 MDD 96.36110 106
10 spomienkové slávnosti 90.0010 9

650 Musica sacra 99.51405 403
0 Musica sacra z dotácie MK SR 100.00200 200

550 Nitrianske kultúrne leto 95.45550 525
170 Zbory mestu - festival speváckych zborov 87.06170 148
790 kalendárne obyčaje (Fašiangy,jarné 

zvyky,Vianoce,Silvester) 
99.44890 885

0 Kalendárne obyčaje - dotácia  NSK na  fašiangy 100.0020 20
90 Kultúrne podujatia 81.46534 435

0 Letný filmový festival 100.50200 201
1 000 Nitra, milá Nitra (CMA, DN + Pribinove slávnosti) 

 
99.101 000 991

450 Dni českej kultúry 97.23325 316
0 Dni českej kultúry - dotácia  NSK 100.0040 40

550 Synagóga - program 91.03446 406
54 Za práce  kronikára 95.2484 80

440 Klokočinský jarmok 99.55440 438
0 Fond primátora 0.000 32

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 101.00100 101
100 Výchovné koncerty pre školy 56.6790 51
70 Nitrianske univerzitné dni 100.0070 70

0 Európske hlavné mesto  kultúry 100.67450 453
30 6.67  637011 Štúdie,expertízy,posudky 30 2
20 štúdie, expertízy, posudky 0.0020 0
10 Revízne správy - Synagóga 20.0010 2

122 68.85  637012 Poplatky a odvody 122 84



 
 

 
 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

122 Poplatky SOZA,LITA,SATRO 68.85122 84
40 26.83  637015 Poistné 41 11
40 poistné Synagóga 27.5040 11

0 Európske hlavné mesto  kultúry 0.001 0
0 0.00  637024 Vyrovnanie kurzových rozdielov 0 37
0 Vyrovnanie kurzových rozdielov 0.000 37

360 79.72  637026 Odmeny a príspevky 360 287
30 Za prípravu altánku 46.6730 14

190 Odmeny  účinkuj. na  občianskych obradoch  (DVP) 
 

78.42190 149

140 prísp. na úpravu zovňajšku sobášiacich 88.57140 124
345 77.40  637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 385 298
145 Odmeny za  prevádzku zvuk. aparatúry a prípravu 

altánku  (DVP) 
68.97145 100

200 Odmeny za práce v  Synagóge (DVP) 80.00200 160
0 Európske hlavné mesto  kultúry 95.0040 38

1 000 100.62  642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým 
osobám 

4 193 4 219

1 000 dotácie pre  rozvoj a ochranu duchovn. hodnôt 99.001 000 990
0 Európske hlavné mesto  kultúry 100.001 800 1 800
0 0.00  642001 Občianskemu združeniu,nadácii a neinvestičnému 

fondu 
0 107

0 Fond primátora 0.000 107
0 94.97  642014 Jednotlivcom 1 393 1 323
0 príspevok pri  narodení dieťaťa 94.971 393 1 323
0 100.00  713 Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia

 
142 142

0 100.00  713003 Telekomunikačnej techniky 142 142
0 nákup obrazovej a zvukovej techniky - Synagóga 100.00142 142

300 98.33  717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 300 295
300 98.33  717002 Rekonštrukcie a modernizácie 300 295
300 rekonštrukcie    pamiatok 98.33300 295
210 95.24  719 Ostatné kapitálové výdavky 210 200
210 95.24  719002 Na nákup umeleckých diel a zbierok 210 200
210 bronz.tabule osobnostiam - pomenovanie ulíc 95.24210 200

1 800 100.00  722 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým 
osobám 

3 300 3 300

1 800 100.00  722002 Cirkvi 3 300 3 300
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

0 dotácia pre Biskupský úrad - diecézne múzeum 100.001 100 1 100
0 dotácia pre ECAV na organ 100.00400 400

96.7152 121SPOLU 53 89324 000



Plnenie  rozpočtu mesta Nitry za rok  2007                        
Výdavky 

 

 

 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

24 000 96.71oddelenie kultúry a športu 53 893 52 121OKaŠ 
11 295 08.1 Rekreačné a športové služby 34 295 33 579 97.91

85 68.24  633 Materiál 85 58
85 68.24  633016 Reprezentačné 85 58
85 športové akcie - reprezentačné (občerstvenie, 

recepcie ..) 
68.2485 58

1 010 95.94  637 Služby 1 010 969
1 010 95.94  637004 Všeobecné služby 1 010 969

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

96.00150 144

30 vyhodnotenie najúspešnejších športovcov 93.3330 28
100 Športové podujatia 79.00100 79
400  projekt "Škola otvorená športu" 100.00400 400
130 Športový deň nitrianskych škôl 90.77130 118
200 Nitrianska školská liga 100.00200 200

10 200 94.56  642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým 
osobám 

11 915 11 267

1 000 dotácie pre oblasť telesná kultúra 100.001 000 1 000
9 200 94.06  642002 Neziskovým organizáciám,ktoré poskytujú 

všeobecne prospešné služby 
10 915 10 267

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

100.00188 188

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

100.00190 190

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

100.0049 49

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

100.0055 55

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

100.00456 456

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

100.00119 119

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

100.0014 14

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

100.0044 44

0 Transfer  pre Tenisový klub  SPU-AX -energie 0.00600 0
5 902 Transfer Hokejovému klubu 100.005 902 5 902
2 235 Transfer   FC Nitra 100.002 235 2 235

154 Transfer  FK   Janíkovce 100.00154 154
30 Transfer TJ Dražovce 100.0030 30

262 Transfer  TJ AC Nitra 81.30262 213
354 Transfer ČFK Čermáň 100.00354 354
120 Transfer  ŠK  D. Krškany 100.00120 120
143 Transfer  TJ   Kynek 100.00143 143



 
 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

0 100.00  723 Transfery nefinančným subjektom a transfery 
príspevkovým organizáciám nezaradeným vo 
verejnej správe v registri vedenom Štatistickým 
úradom Slovenskej republiky 

21 285 21 285

0 100.00  723002 Ostatnej právnickej osobe nezaradenej v podpoložke 
723001 

21 285 21 285

0 Kapitálový transfer  pre Hokejový klub Nitra 100.0016 450 16 450
0 dotácie pre  ŠK na nákup kosačiek 100.00400 400
0 dotácia pre Futbalový club 100.004 435 4 435

12 705 08.2 Kultúrne služby 19 598 18 543 94.62
0 100.00  631 Cestovné náhrady 42 42
0 100.00  631002 Zahraničné 42 42
0 Európske hlavné mesto  kultúry 100.0042 42

430 88.97  632 Energie,voda a komunikácie 290 258
200 111.50  632001 Energie 200 223
200 energie Synagóga 111.50200 223
50 24.00  632002 Vodné,stočné 50 12
50 vodné a stočné Synagóga 24.0050 12

180 57.50  632003 Poštové a telekomunikačné služby 40 23
180 zriadenie a prevádzka webovej stránky pre kultúru a 

šport 
57.5040 23

1 080 69.92  633 Materiál 994 695
200 92.50  633001 Interiérové vybavenie 200 185
200 interiérové vybavenie Synagógy 92.50200 185
180 100.00  633003 Telekomunikačná technika 38 38
180 nákup obrazovej a zvukovej techniky - Synagóga 100.0038 38
240 29.66  633006 Všeobecný materiál 290 86

0 doplnenie zvukovej aparatúry 100.0050 50
90 všeobecný materiál - Synagóga 40.0090 36

150 ochranné fólie na okná - Synagóga-Presun 0.00150 0
460 82.83  633016 Reprezentačné 466 386
460 kultúrne akcie - reprezentačné 

(občerstvenie,recepcie) 
82.83460 381

0 Európske hlavné mesto  kultúry 100.006 6
380 78.46  635 Rutinná a štandardná údržba 520 408
380 78.46  635006 Budov,objektov alebo ich častí 520 408
20 uskladnenie,montáž a demontáž Betlehema 100.0020 20

310 rutinná  a štandardná údržba Synagógy 74.52310 231
0 údržba budov (zatemnenie  vnútor.priestoru 

Synagógy) 
99.29140 139

50 údržba prekrytých pódií 38.0050 19
7 505 93.52  637 Služby 9 607 8 984

0 65.00  637001 Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympózi
á 

20 13



 
 

 

 
 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

0 Európske hlavné mesto  kultúry 65.0020 13
24 96.42  637003 Propagácia,reklama a inzercia 865 834
24 poplatky za internet - Synagóga 0.0024 0

0 Európske hlavné mesto  kultúry 99.17841 834
6 584 95.29  637004 Všeobecné služby 7 784 7 417

0 Krištáľové krídlo 100.00200 200
170 kalendár podujatí 41.76170 71
60 Za práce na občianskych obradoch 71.6760 43

120 občianske obrady (jubilej.sobáše,uvítania, ..) 78.33120 94
500 Divadelná Nitra 100.00500 500
200 Cithara aediculae 100.00200 200
50 ocenenia (čestné obč. ,cena mesta, cena primátora..)

 
78.0050 39

110 MDD 96.36110 106
10 spomienkové slávnosti 90.0010 9

650 Musica sacra 99.51405 403
0 Musica sacra z dotácie MK SR 100.00200 200

550 Nitrianske kultúrne leto 95.45550 525
170 Zbory mestu - festival speváckych zborov 87.06170 148
790 kalendárne obyčaje (Fašiangy,jarné 

zvyky,Vianoce,Silvester) 
99.44890 885

0 Kalendárne obyčaje - dotácia  NSK na  fašiangy 100.0020 20
90 Kultúrne podujatia 81.46534 435

0 Letný filmový festival 100.50200 201
1 000 Nitra, milá Nitra (CMA, DN + Pribinove slávnosti) 

 
99.101 000 991

450 Dni českej kultúry 97.23325 316
0 Dni českej kultúry - dotácia  NSK 100.0040 40

550 Synagóga - program 91.03446 406
54 Za práce  kronikára 95.2484 80

440 Klokočinský jarmok 99.55440 438
0 Fond primátora 0.000 32

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 101.00100 101
100 Výchovné koncerty pre školy 56.6790 51
70 Nitrianske univerzitné dni 100.0070 70

0 Európske hlavné mesto  kultúry 100.67450 453
30 6.67  637011 Štúdie,expertízy,posudky 30 2
20 štúdie, expertízy, posudky 0.0020 0
10 Revízne správy - Synagóga 20.0010 2

122 68.85  637012 Poplatky a odvody 122 84



 
 

 
 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

122 Poplatky SOZA,LITA,SATRO 68.85122 84
40 26.83  637015 Poistné 41 11
40 poistné Synagóga 27.5040 11

0 Európske hlavné mesto  kultúry 0.001 0
0 0.00  637024 Vyrovnanie kurzových rozdielov 0 37
0 Vyrovnanie kurzových rozdielov 0.000 37

360 79.72  637026 Odmeny a príspevky 360 287
30 Za prípravu altánku 46.6730 14

190 Odmeny  účinkuj. na  občianskych obradoch  (DVP) 
 

78.42190 149

140 prísp. na úpravu zovňajšku sobášiacich 88.57140 124
345 77.40  637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 385 298
145 Odmeny za  prevádzku zvuk. aparatúry a prípravu 

altánku  (DVP) 
68.97145 100

200 Odmeny za práce v  Synagóge (DVP) 80.00200 160
0 Európske hlavné mesto  kultúry 95.0040 38

1 000 100.62  642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým 
osobám 

4 193 4 219

1 000 dotácie pre  rozvoj a ochranu duchovn. hodnôt 99.001 000 990
0 Európske hlavné mesto  kultúry 100.001 800 1 800
0 0.00  642001 Občianskemu združeniu,nadácii a neinvestičnému 

fondu 
0 107

0 Fond primátora 0.000 107
0 94.97  642014 Jednotlivcom 1 393 1 323
0 príspevok pri  narodení dieťaťa 94.971 393 1 323
0 100.00  713 Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia

 
142 142

0 100.00  713003 Telekomunikačnej techniky 142 142
0 nákup obrazovej a zvukovej techniky - Synagóga 100.00142 142

300 98.33  717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 300 295
300 98.33  717002 Rekonštrukcie a modernizácie 300 295
300 rekonštrukcie    pamiatok 98.33300 295
210 95.24  719 Ostatné kapitálové výdavky 210 200
210 95.24  719002 Na nákup umeleckých diel a zbierok 210 200
210 bronz.tabule osobnostiam - pomenovanie ulíc 95.24210 200

1 800 100.00  722 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým 
osobám 

3 300 3 300

1 800 100.00  722002 Cirkvi 3 300 3 300
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

0 dotácia pre Biskupský úrad - diecézne múzeum 100.001 100 1 100
0 dotácia pre ECAV na organ 100.00400 400

96.7152 121SPOLU 53 89324 000



Plnenie  rozpočtu mesta Nitry za rok  2007                        
Výdavky 

 

 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

33 000 96.71útvar sociálneho úradu 35 507 34 340ÚSÚ 
500 07.4 Verejné zdravotné služby 591 563 95.26
500 96.80  637 Služby 500 484
500 96.80  637004 Všeobecné služby 500 484
400 Zdravé mesto 96.00400 384
100 Na problémy nie ste sami-tlač brožúrky 100.00100 100

0 86.81  713 Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia
 

91 79

0 86.81  713005 Špeciálnych strojov,prístrojov,zariadení,techniky a 
náradia 

91 79

0 Zdravé mesto-nákup defibrilátora 86.8191 79
3 895 10.1 Choroba,invalidita a tažké zdravotné postihnutie 

 
3 895 3 895 100.00

3 895 100.00  642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým 
osobám 

3 895 3 895

2 340 100.00  642001 Občianskemu združeniu,nadácii a neinvestičnému 
fondu 

2 340 2 340

1 190 ADOS - opatrovateľská služba 100.001 190 1 190
820 EFFETA - opatrovateľská služba 100.00820 820
330 SOCIA - opatrovateľská služba 100.00330 330

1 555 100.00  642007 Cirkvám,náboženským spoločnostiam a cirkevnej 
charite 

1 555 1 555

1 190 Diecézna charita - opatrovateľská služba 100.001 190 1 190
365 Slovenská katolícka diakona - opatrov. služba 100.00365 365

27 000 10.2 Staroba 28 400 27 337 96.26
25 000 97.26  641 Transfery v rámci verejnej správy 24 350 23 682
25 000 97.26  641001 Príspevkovej organizácii 24 350 23 682
25 000 Prísp.org. Správa zariad.sociál.služieb 97.2624 350 23 682
2 000 88.38  642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým 

osobám 
3 400 3 005

2 000 88.38  642014 Jednotlivcom 3 400 3 005
2 000 príspevok na stravu dôchodcom 91.361 100 1 005

0 Jednorazový príspevok  dôchodcom 93.351 804 1 684
0 jednoraz.príspevok občanom mesta po priznaní 

nároku na starob.dôchodok 
63.51496 315

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 895 851 95.08
0 100.00  637 Služby 695 695
0 100.00  637006 Náhrady 695 695
0 Náhrady - rodinné prídavky z UPSVaR 100.00695 695

900 78.00  642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým 
osobám 

200 156



 
 

 
 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

900 78.00  642026 Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke 200 156
350 dávka pre rodiny s deťmi 96.00150 144
50 kompenzácia nákladov vecnej JDHN 0.000 0

480 úprava a obnova rodinných pomerov dieťaťa 36.6730 11
20 príspevok na dopravu rodičov do DD 0.0020 0

250 10.5 Nezamestnanosť 150 141 94.00
250 94.00  642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým 

osobám 
150 141

250 94.00  642026 Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke 150 141
150 jednorazová dávka pre jednotlivcov 98.00100 98
100 Príspevok na riešenie zreteľahodných situácií 88.0050 44
455 10.7 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej 

núdzi 
1 576 1 553 98.54

43 206.25  634 Dopravné 32 66
0 0.00  634002 Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené 0 35
0 oprava sociálneho taxíka 0.000 35

43 96.88  634003 Poistenie 32 31
43 zákonné a havarijné  poistné - soc.taxík 96.8832 31
12 69.57  636 Nájomné za nájom 23 16
12 69.57  636004 Dopravných prostriedkov 23 16
12 nájomné sociálny taxík 69.5723 16

400 95.24  642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým 
osobám 

1 071 1 020

400 100.00  642001 Občianskemu združeniu,nadácii a neinvestičnému 
fondu 

400 400

400 dotácie pre oblasť sociálna pomoc,ochrana a 
podpora zdravia 

0.000 0

0 dotácie pre sociálnu oblasť 100.00200 200
0 dotácia pre oblasť ochrana a podpora 

zdravia,pomoc zdrav.postihnutým ľuďom 
100.00200 200

0 0.00  642007 Cirkvám,náboženským spoločnostiam a cirkevnej 
charite 

50 0

0 Transfer pre Diecéznu charitu  na nízkoprahovú  
nocľaháreň 

0.0050 0

0 99.84  642026 Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke 621 620
0 osobitný príjemca ÚPSaV 100.00504 504
0 dávky v hmotnej núdzi 100.00117 117
0 100.00  714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov 450 450
0 100.00  714001 Osobných automobilov 450 450
0 nákup sociálneho taxíka - 2. splátka 100.00450 450

96.7134 340SPOLU 35 50733 000



 
 

Plnenie  rozpočtu mesta Nitry za rok  2007                        
Výdavky 

 

 

 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

3 650 84.69útvar hlavného architekta 3 416 2 893ÚHA 
2 300 04.4 Ťažba,výroba a výstavba 2 300 1 882 81.83
2 300 81.83  716 Prípravná a projektová dokumentácia 2 300 1 882

100 ÚPN Z Kynek - Šúdol lok.č.1-čistopis 100.00100 100
118 ÚPN Z Párovské háje - čistopis-Presun 0.00118 0
300 zmeny a doplnky ÚPN mesta Nitry-Presun 0.00300 0

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

100.001 682 1 682

0 Čistopis ÚPN CMZ 100.00100 100
1 000 04.5 Doprava 1 000 952 95.20
1 000 95.20  716 Prípravná a projektová dokumentácia 1 000 952
1 000 generel dopravy - východisko pre aktual. ÚPD 95.201 000 952

350 05.6 Ochrana životného prostredia inde 
neklasifikovaná 

116 59 50.86

0 0.00  637 Služby 0 59
0 0.00  637005 Špeciálne služby 0 59
0 PD-menšie parkovo upravené plochy 0.000 26
0 PD-záujmové plochy v Lesoparku Zobor 0.000 33

350 0.00  716 Prípravná a projektová dokumentácia 116 0
80 PD-menšie parkovo upravené plochy 0.0030 0
50 PD-záujmové plochy v Lesoparku Zobor 0.0036 0
80 PD-štúdia využitia územia Šibenič. vrchu pre 

rekreáciu a šport 
0.000 0

80 PD-prestavba a rek. porastov Wilsonovo nábr. 0.0050 0
60 PD-štúdia využitia areálu skládky Katruša pre 

rekreáciu a šport 
0.000 0

84.692 893SPOLU 3 4163 650



 Plnenie  rozpočtu mesta Nitry za rok  2007                        
Výdavky 

 

 

 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

10 430 27.57PROJEKTY pre regionálny rozvoj 1 770 488PROJ 
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 1 770 479 27.06
0 2395.00  637 Služby 20 479
0 100.00  637004 Všeobecné služby 20 20
0 Podklad k spolufinanc. projektov - Obnova sídl. 

Párovce 
100.0020 20

0 0.00  637011 Štúdie,expertízy,posudky 0 459
0 Spolufinancovanie projektov 0.000 459

10 430 0.00  717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 1 750 0
10 430 0.00  717001 Realizácia nových stavieb 1 750 0
5 000 Spolufinancovanie projektov 0.001 750 0
5 430 spolufinancovanie projektov-PRESUN 0.000 0

27.57488SPOLU 1 77010 430



Plnenie bežného  rozpočtu mesta Nitry za rok  2007                
Výdavky 

 

 

 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

71 433 97.55Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné 
osobné vyrovnania 

71 311 69 562610 

55 097 96.21Tarifný plat, osobný plat, základný plat, 
funkčný plat, hodnostný plat, plat, 
vrátane ich náhrad 

51 683 49 723611 

15 350 100.13Príplatky 15 115 15 134612 
8 37.50Náhrada za pracovnú,služobnú 

pohotovosť a náhrada,odmena za 
pohotovosť 

8 3613 

61 104.37Odmeny 4 505 4 702614 
26 041 95.02Poistné a príspevok do poisťovní 26 194 24 889620 
5 863 86.60Poistné do Všeobecnej zdravotnej 

poisťovne 
5 098 4 415621 

160 97.33Poistné do Spoločnej zdravotnej 
poisťovne 

187 182622 

2 190 102.40Poistné do ostatných zdravotných 
poisťovní 

2 247 2 301623 

16 690 96.55Poistné do Sociálnej poisťovne 17 598 16 991625 
795 95.97Príspevok do doplnkových dôchodkových

poisťovní 
1 042 1 000627 

22 0.00Poistné na osobitné účty 22 0628 
260 810 91.96Tovary a služby 282 447 259 749630 

505 59.33Cestovné náhrady 445 264631 
38 219 88.41Energie,voda a komunikácie 37 768 33 390632 
9 501 91.74Materiál 11 193 10 268633 
3 088 74.39Dopravné 2 854 2 123634 

68 247 87.02Rutinná a štandardná údržba 84 607 73 622635 
1 780 66.49Nájomné za nájom 2 023 1 345636 

139 470 96.64Služby 143 557 138 738637 
188 500 99.08Bežné transfery 224 569 222 502640 
126 300 99.39Transfery v rámci verejnej správy 109 646 108 978641 
20 200 97.59Transfery jednotlivcom a neziskovým 

právnickým osobám 
58 035 56 636642 

42 000 100.00Transfery nefinančným subjektom a 
transfery príspevkovým organizáciám 
nezaradeným vo verejnej správe v 
registri vedenom Štatistickým úradom 
Slovenskej republiky 

56 888 56 888644 

15 000 122.02Splácanie úrokov a ostatné platby 
súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou 
finančnou výpomocou a finančným 
prenájmom 

19 767 24 119650 



  
 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

15 000 121.78Splácanie úrokov v tuzemsku 19 767 24 072651 
0 0.00Ostatné platby súvisiace s úverom, 

pôžičkou, návratnou finančnou 
výpomocou a finančným prenájmom 

0 47653 

96.24600 822SPOLU 624 288561 784



Plnenie  rozpočtu mesta Nitry za rok  2007                        
Výdavky 

 

 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

6 670 78.54oddelenie cest.ruchu a propagácie-NISYS
 

7 195 5 651OCRaP 

6 670 04.7 Iné odvetvia 7 195 5 651 78.54
140 40.00  631 Cestovné náhrady 50 20
40 25.00  631001 Tuzemské 40 10
40 cestovné výdavky - domáce cesty 25.0040 10

100 100.00  631002 Zahraničné 10 10
100 cest. výdavky - zahraničné cesty 100.0010 10
845 34.67  632 Energie,voda a komunikácie 845 293
250 30.00  632001 Energie 250 75
250 energie NISYS 30.00250 75
60 0.00  632002 Vodné,stočné 60 0
60 vodné, stočné  NISYS 0.0060 0

535 40.75  632003 Poštové a telekomunikačné služby 535 218
25 mesačník Nitra 80.0025 20

510 Poštovné,telekomunikačné služby, Internet 38.82510 198
558 77.17  633 Materiál 438 338
120 0.00  633001 Interiérové vybavenie 0 0
120 Interiérové vybavenie NISYS 0.000 0
268 86.57  633006 Všeobecný materiál 268 232
43 mesačník Nitra 65.1243 28

225 všeobecný materiál - NISYS 90.67225 204
50 56.00  633009 Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a 

kompenzačné pomôcky 
50 28

50 Knihy,noviny,časopisy NISYS 56.0050 28
70 42.86  633013 Softvér a licencie 70 30
70 Software  - NISYS 42.8670 30
50 98.00  633016 Reprezentačné 50 49
50 reprezentačné NISYS 98.0050 49

450 47.78  635 Rutinná a štandardná údržba 450 215
310 48.71  635002 Výpočtovej techniky 310 151
310 údržba výpočtovej techniky NISYS 48.71310 151
90 62.22  635004 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky 

a náradia 
90 56

90 prev.strojov,prístrojov,zariad. NISYS 62.2290 56
50 16.00  635006 Budov,objektov alebo ich častí 50 8
50 budov,objektov  priestorov NISYS 16.0050 8

4 667 88.49  637 Služby 5 402 4 780
70 51.43  637001 Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympózi

á 
70 36

70 školenie, konferencie, sympóziá NISYS 51.4370 36
2 372 90.01  637003 Propagácia,reklama a inzercia 3 405 3 065
2 372 Propagácia NISYS 92.222 405 2 218



 
 

 

 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

0 Mestské noviny - príloha ECHA 84.701 000 847
480 91.07  637004 Všeobecné služby 515 469
480 mesačník Nitra 90.42480 434

0 všeobecné služby -  NUTIS 100.0035 35
20 15.00  637012 Poplatky a odvody 20 3
20 Poplatky,odvody NISYS 15.0020 3
25 64.00  637026 Odmeny a príspevky 25 16
25 mesačník Nitra 64.0025 16

370 52.43  637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 370 194
370 ext.sprievodcovia,výlep NISYS 52.43370 194

1 330 100.00  637200 Ostatné 997 997
1 330 zahraničné vzťahy NISYS 100.00997 997

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

78.545 651SPOLU 7 1956 670



Plnenie  rozpočtu mesta Nitry za rok  2007                        
Výdavky 

 

 

 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

40 164 98.00Mestská polícia 40 289 39 485MsP 
40 164 03.1 Policajné služby 40 289 39 485 98.00
21 916 99.17  610 Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné 

vyrovnania 
20 968 20 794

13 691 98.56  611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný 
plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad 

12 115 11 941

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

98.5612 115 11 941

8 200 100.00  612 Príplatky 7 710 7 710
8 200 mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné 

osob.vyrovnania MsP 
100.007 710 7 710

25 100.00  614 Odmeny 1 143 1 143
25 mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné 

osob.vyrovnania MsP 
100.001 143 1 143

8 098 98.84  620 Poistné a príspevok do poisťovní 7 671 7 582
2 898 97.26  621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 2 150 2 091
2 898 výdavky na soc. poistenie MsP 97.262 150 2 091
5 050 99.65  625 Poistné do Sociálnej poisťovne 5 151 5 133

250 99.25  625001 Na nemocenské poistenie 266 264
250 Poistné  do poisťovní  MsP 99.25266 264

2 800 99.86  625002 Na starobné poistenie 2 910 2 906
2 800 Poistné  do poisťovní  MsP 99.862 910 2 906

240 98.24  625003 Na úrazové poistenie 170 167
240 Poistné  do poisťovní  MsP 98.24170 167
550 99.84  625004 Na invalidné poistenie 610 609
550 Poistné  do poisťovní  MsP 99.84610 609
250 96.67  625005 Na poistenie v nezamestnanosti 210 203
250 Poistné  do poisťovní  MsP 96.67210 203
960 99.90  625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity 985 984
960 Poistné  do poisťovní  MsP 99.90985 984
150 96.76  627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní 

 
370 358

150 Poistné  do poisťovní  MsP 96.76370 358
6 045 91.84  630 Tovary a služby 5 959 5 473

50 92.00  631 Cestovné náhrady 50 46
50 92.00  631001 Tuzemské 50 46
50 Tuzemské cestovné náhrady Mest.polícia 92.0050 46

859 91.99  632 Energie,voda a komunikácie 874 804
525 97.91  632001 Energie 575 563
525 energie Mestská polícia 97.91575 563
92 77.78  632002 Vodné,stočné 72 56
92 vodné a stočné Mestská polícia 77.7872 56

242 81.94  632003 Poštové a telekomunikačné služby 227 186
242 Poštovné a telekomunikačné služby Mestská polícia 

 
81.94227 186



 
 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

1 279 91.88  633 Materiál 1 293 1 188
10 29.17  633001 Interiérové vybavenie 24 7
10 Interiérové vybavenie Mestská polícia 29.1724 7
56 85.71  633002 Výpočtová technika 56 48
56 Výpočtová technika Mestská polícia 85.7156 48
32 96.88  633003 Telekomunikačná technika 32 31
32 telekomunikačná technika Mestská polícia 96.8832 31
25 96.00  633004 Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a 

náradie 
25 24

25 Prevádzkové stroje,prístroje a náradie 96.0025 24
377 97.61  633006 Všeobecný materiál 377 368
377 Všeobecný materiál  Mestská polícia 97.61377 368
158 72.78  633007 Špeciálny materiál 158 115
158 Špeciálny výzbrojný materiál Mest.polícia 72.78158 115
60 63.33  633009 Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a 

kompenzačné pomôcky 
60 38

60 Knihy, časopisy, noviny Mestská polícia 63.3360 38
530 99.81  633010 Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky 530 529
530 rovnošaty Mestská polícia 99.81530 529

6 33.33  633013 Softvér a licencie 6 2
6 nehmotný majetok - softvér a licencie 33.336 2

25 100.00  633016 Reprezentačné 25 25
25 Reprezentačné Mestská polícia 100.0025 25

1 064 96.43  634 Dopravné 869 838
668 99.40  634001 Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny 500 497
668 Palivo,mazivá,oleje,špec.kvapaliny Mest.polícia 99.40500 497
255 100.00  634002 Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené 255 255
255 Servis,údržba,opravy..Mestská polícia 100.00255 255
137 74.55  634003 Poistenie 110 82
137 Poistenie Mestská polícia 74.55110 82

1 100.00  634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov 1 1
1 prepravné Mestská polícia 100.001 1
3 100.00  634005 Karty,známky,poplatky 3 3
3  Karty,známky,poplatky Mestská polícia 100.003 3

474 80.17  635 Rutinná a štandardná údržba 474 380
10 0.00  635001 Interiérového vybavenia 10 0
10 údržba interiérového vybavenia Mestská polícia 0.0010 0
47 80.85  635002 Výpočtovej techniky 47 38
47  údržba výpočtovej techniky Mest.polícia 80.8547 38
40 92.50  635003 Telekomunikačnej techniky 40 37
40 údržba telekomunikačnej techniky Mestská polícia 92.5040 37
78 53.85  635004 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky 

a náradia 
78 42



 
 

 

 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

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

53.8578 42

259 99.61  635005 Špeciálnych strojov,prístrojov,zariadení,techniky a 
náradia 

259 258

259 údržba špec.strojov,prístrojov, zariad., MsP 99.61259 258
30 13.33  635006 Budov,objektov alebo ich častí 30 4
30 údržba budov,objektov alebo ich častí MsP 13.3330 4
10 10.00  635007 Pracovných odevov,obuvi a pracovných pomôcok 10 1
10 údržba výstroje MsP 10.0010 1
62 88.71  636 Nájomné za nájom 62 55
62 88.71  636001 Budov,objektov alebo ich častí 62 55
62 nájomné za prenájom budov,objektov... MsP 88.7162 55

2 257 92.55  637 Služby 2 337 2 163
80 38.00  637001 Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympózi

á 
50 19

80 Školenia,kurzy,semináre,porady MsP 38.0050 19
125 76.00  637002 Konkurzy a súťaže 125 95
125 Konkurzy a súťaže MsP 76.00125 95
40 99.46  637003 Propagácia,reklama a inzercia 186 185
40 prevencia kriminality MsP 99.46186 185

174 73.56  637004 Všeobecné služby 174 128
174 Všeobecné služby MsP 73.56174 128
242 92.73  637006 Náhrady 220 204
242 Náhrady MsP 92.73220 204
28 60.71  637012 Poplatky a odvody 28 17
28 Poplatky a odvody MsP 60.7128 17

209 92.34  637013 Naturálne mzdy 209 193
209 Naturálne mzdy MsP 92.34209 193
884 100.11  637014 Stravovanie 884 885
884 Stravovanie MsP 100.11884 885
124 86.29  637015 Poistné 124 107
124 Poistné MsP 86.29124 107
296 100.34  637016 Prídel do sociálneho fondu 296 297
296 Prídel so sociálneho fondu MsP 100.34296 297

6 83.33  637023 Kolkové známky 6 5
6 Kolkové známky MsP 83.336 5

49 80.00  637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 35 28
49 Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru MsP 80.0035 28

5 93.10  640 Bežné transfery 290 270
5 93.10  642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým 

osobám 
290 270

5 100.00  642006 Na členské príspevky 5 5
5 Na členské príspevky  MsP 100.005 5
0 92.98  642015 Na nemocenské dávky 285 265



  
 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

4 100 99.35  710 Obstarávanie kapitálových aktív 5 401 5 366
3 200 99.59  713 Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia

 
4 600 4 581

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

3 050 99.95  713003 Telekomunikačnej techniky 4 150 4 148
3 000 nákup kamerového systému MsP 99.984 100 4 099

50 nákup dataprojektoru 98.0050 49
0 95.33  713005 Špeciálnych strojov,prístrojov,zariadení,techniky a 

náradia 
300 286

0 nákup zariadenia na monitorovanie vozidiel MP 95.33300 286
800 98.43  714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov 701 690
800 98.43  714001 Osobných automobilov 701 690
800 nákup osobných automobilov MsP 98.43701 690
100 95.00  717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 100 95
100 95.00  717002 Rekonštrukcie a modernizácie 100 95
100 rekonštrukcia operačného pracoviska 95.00100 95

98.0039 485SPOLU 40 28940 164



Plnenie  rozpočtu mesta Nitry za rok  2007                        
Výdavky 

 

 

 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

40 164 98.00Mestská polícia 40 289 39 485MsP 
40 164 03.1 Policajné služby 40 289 39 485 98.00
21 916 99.17  610 Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné 

vyrovnania 
20 968 20 794

13 691 98.56  611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný 
plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad 

12 115 11 941

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

98.5612 115 11 941

8 200 100.00  612 Príplatky 7 710 7 710
8 200 mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné 

osob.vyrovnania MsP 
100.007 710 7 710

25 100.00  614 Odmeny 1 143 1 143
25 mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné 

osob.vyrovnania MsP 
100.001 143 1 143

8 098 98.84  620 Poistné a príspevok do poisťovní 7 671 7 582
2 898 97.26  621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 2 150 2 091
2 898 výdavky na soc. poistenie MsP 97.262 150 2 091
5 050 99.65  625 Poistné do Sociálnej poisťovne 5 151 5 133

250 99.25  625001 Na nemocenské poistenie 266 264
250 Poistné  do poisťovní  MsP 99.25266 264

2 800 99.86  625002 Na starobné poistenie 2 910 2 906
2 800 Poistné  do poisťovní  MsP 99.862 910 2 906

240 98.24  625003 Na úrazové poistenie 170 167
240 Poistné  do poisťovní  MsP 98.24170 167
550 99.84  625004 Na invalidné poistenie 610 609
550 Poistné  do poisťovní  MsP 99.84610 609
250 96.67  625005 Na poistenie v nezamestnanosti 210 203
250 Poistné  do poisťovní  MsP 96.67210 203
960 99.90  625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity 985 984
960 Poistné  do poisťovní  MsP 99.90985 984
150 96.76  627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní 

 
370 358

150 Poistné  do poisťovní  MsP 96.76370 358
6 045 91.84  630 Tovary a služby 5 959 5 473

50 92.00  631 Cestovné náhrady 50 46
50 92.00  631001 Tuzemské 50 46
50 Tuzemské cestovné náhrady Mest.polícia 92.0050 46

859 91.99  632 Energie,voda a komunikácie 874 804
525 97.91  632001 Energie 575 563
525 energie Mestská polícia 97.91575 563
92 77.78  632002 Vodné,stočné 72 56
92 vodné a stočné Mestská polícia 77.7872 56

242 81.94  632003 Poštové a telekomunikačné služby 227 186
242 Poštovné a telekomunikačné služby Mestská polícia 

 
81.94227 186



 
 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

1 279 91.88  633 Materiál 1 293 1 188
10 29.17  633001 Interiérové vybavenie 24 7
10 Interiérové vybavenie Mestská polícia 29.1724 7
56 85.71  633002 Výpočtová technika 56 48
56 Výpočtová technika Mestská polícia 85.7156 48
32 96.88  633003 Telekomunikačná technika 32 31
32 telekomunikačná technika Mestská polícia 96.8832 31
25 96.00  633004 Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a 

náradie 
25 24

25 Prevádzkové stroje,prístroje a náradie 96.0025 24
377 97.61  633006 Všeobecný materiál 377 368
377 Všeobecný materiál  Mestská polícia 97.61377 368
158 72.78  633007 Špeciálny materiál 158 115
158 Špeciálny výzbrojný materiál Mest.polícia 72.78158 115
60 63.33  633009 Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a 

kompenzačné pomôcky 
60 38

60 Knihy, časopisy, noviny Mestská polícia 63.3360 38
530 99.81  633010 Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky 530 529
530 rovnošaty Mestská polícia 99.81530 529

6 33.33  633013 Softvér a licencie 6 2
6 nehmotný majetok - softvér a licencie 33.336 2

25 100.00  633016 Reprezentačné 25 25
25 Reprezentačné Mestská polícia 100.0025 25

1 064 96.43  634 Dopravné 869 838
668 99.40  634001 Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny 500 497
668 Palivo,mazivá,oleje,špec.kvapaliny Mest.polícia 99.40500 497
255 100.00  634002 Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené 255 255
255 Servis,údržba,opravy..Mestská polícia 100.00255 255
137 74.55  634003 Poistenie 110 82
137 Poistenie Mestská polícia 74.55110 82

1 100.00  634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov 1 1
1 prepravné Mestská polícia 100.001 1
3 100.00  634005 Karty,známky,poplatky 3 3
3  Karty,známky,poplatky Mestská polícia 100.003 3

474 80.17  635 Rutinná a štandardná údržba 474 380
10 0.00  635001 Interiérového vybavenia 10 0
10 údržba interiérového vybavenia Mestská polícia 0.0010 0
47 80.85  635002 Výpočtovej techniky 47 38
47  údržba výpočtovej techniky Mest.polícia 80.8547 38
40 92.50  635003 Telekomunikačnej techniky 40 37
40 údržba telekomunikačnej techniky Mestská polícia 92.5040 37
78 53.85  635004 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky 

a náradia 
78 42



 
 

 

 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

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

53.8578 42

259 99.61  635005 Špeciálnych strojov,prístrojov,zariadení,techniky a 
náradia 

259 258

259 údržba špec.strojov,prístrojov, zariad., MsP 99.61259 258
30 13.33  635006 Budov,objektov alebo ich častí 30 4
30 údržba budov,objektov alebo ich častí MsP 13.3330 4
10 10.00  635007 Pracovných odevov,obuvi a pracovných pomôcok 10 1
10 údržba výstroje MsP 10.0010 1
62 88.71  636 Nájomné za nájom 62 55
62 88.71  636001 Budov,objektov alebo ich častí 62 55
62 nájomné za prenájom budov,objektov... MsP 88.7162 55

2 257 92.55  637 Služby 2 337 2 163
80 38.00  637001 Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympózi

á 
50 19

80 Školenia,kurzy,semináre,porady MsP 38.0050 19
125 76.00  637002 Konkurzy a súťaže 125 95
125 Konkurzy a súťaže MsP 76.00125 95
40 99.46  637003 Propagácia,reklama a inzercia 186 185
40 prevencia kriminality MsP 99.46186 185

174 73.56  637004 Všeobecné služby 174 128
174 Všeobecné služby MsP 73.56174 128
242 92.73  637006 Náhrady 220 204
242 Náhrady MsP 92.73220 204
28 60.71  637012 Poplatky a odvody 28 17
28 Poplatky a odvody MsP 60.7128 17

209 92.34  637013 Naturálne mzdy 209 193
209 Naturálne mzdy MsP 92.34209 193
884 100.11  637014 Stravovanie 884 885
884 Stravovanie MsP 100.11884 885
124 86.29  637015 Poistné 124 107
124 Poistné MsP 86.29124 107
296 100.34  637016 Prídel do sociálneho fondu 296 297
296 Prídel so sociálneho fondu MsP 100.34296 297

6 83.33  637023 Kolkové známky 6 5
6 Kolkové známky MsP 83.336 5

49 80.00  637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 35 28
49 Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru MsP 80.0035 28

5 93.10  640 Bežné transfery 290 270
5 93.10  642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým 

osobám 
290 270

5 100.00  642006 Na členské príspevky 5 5
5 Na členské príspevky  MsP 100.005 5
0 92.98  642015 Na nemocenské dávky 285 265



  
 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

4 100 99.35  710 Obstarávanie kapitálových aktív 5 401 5 366
3 200 99.59  713 Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia

 
4 600 4 581

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

3 050 99.95  713003 Telekomunikačnej techniky 4 150 4 148
3 000 nákup kamerového systému MsP 99.984 100 4 099

50 nákup dataprojektoru 98.0050 49
0 95.33  713005 Špeciálnych strojov,prístrojov,zariadení,techniky a 

náradia 
300 286

0 nákup zariadenia na monitorovanie vozidiel MP 95.33300 286
800 98.43  714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov 701 690
800 98.43  714001 Osobných automobilov 701 690
800 nákup osobných automobilov MsP 98.43701 690
100 95.00  717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 100 95
100 95.00  717002 Rekonštrukcie a modernizácie 100 95
100 rekonštrukcia operačného pracoviska 95.00100 95

98.0039 485SPOLU 40 28940 164
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Výdavky 

 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

254 129 81.72oddelenie výstavby a rozvoja 388 993               317 871OVaR 
5 653 04.4 Ťažba,výroba a výstavba 18 293 8 031 43.90
5 653 43.90  716 Prípravná a projektová dokumentácia 18 293 8 031

 kanalizácia Kynek II.etapa VNG-Presun do r.2007 0
 PD rekonštrukcie ZŠ Benkova, Topoľová, Fatranská 

 
600

 Štúdia osadenia sochy M.R.Štefánika 0
 PD-Kanalizácia Wilsonovo nábr. 26 24
 Štúdia vnútrobloku Štúrova-Stavbárska-Vodná 200
 PD-Úprava vnútroblokov Mostná-Wilsonovo nábr. - 

I. etapa 
138

 PD-Parkovisko Vodná 2-8 39
 PD parkovisko Kraskova a Wilsonovo nábr. 60
 PD - park. a osvetl. vnútroblok. 

Hollého-Svetlá-Štúr.-Bernolákova 
59

 PD 2 autobus. výbočiská Wilsonovo nábr. 84
 PD križovanie MK Wilsonovo nábr.- Sládkovičova 

ul. 
60

 PD vybudovanie chodníka pri MsP Cintorínska ul. 9
 PPD rekonštr. fasády budovy MsÚ 0
 PPD Rek. areálu pred KÚ 0
 PD - rozš. prístup. komun. a park. za OD Párovská 6

 
24

 PD - rozš. prístup. komun. a park. pri zub. stred. 
Párovce 

24

 PD- základ. infraštruktúra na jarmok na Klokočine II
 

80

 PD-zosuv pôdy na Petzwalovej ul  č.26-32 150
 PD-športový areál ZŠ Benkova 98
 PD-Parkovisko Tr. A. Hlinku 35-49 18
 PD-Parkovisko Ďumbierska 53-57 17
 PD-Parkovisko Nábrežie mládeže 73-79 17
 PD na ÚK -Nový cintorín Chrenová Levická ul. 289
 PD-Parkovisko Lomnická 18-22 18
 OS Predmostie realiz.projekt dotvorenie - 

revital.vnútroblokov 
857

 OS Nitra Diely IV.  - dokumentácia ÚK 0
 PD ul. Olivová - Párovské Háje-Presun do r.2007 45
 PD-ter.úpr.s odvodn. BD Benkova 

13-15-havar.stav-Presun do r. 2007 
100

 PPD Revitalizácia sídliska Párovce 0
 PPD Rekonštrukcia Detskej nemocnice na Domov 

dôchodcov 
878

 PPD ZŠ Tulipánová - škola 3. tisícročia 2 362



 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

 PPD Integračné centrum Nedbalova ul. 0
 OS Nitra Diely III. - PD pre SP a realizáciu BD 103 

 
699

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

555

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

165

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

172

 Ostatné práce súvisiace s PPD 190
81 967 04.5 Doprava 88 351 78 796 89.19

10 30.00  634 Dopravné 10 3
10 30.00  634005 Karty,známky,poplatky 10 3
10 výroba parkovacích kariet 30.0010 3

23 253 95.55  635 Rutinná a štandardná údržba 28 084 26 833
50 6.00  635005 Špeciálnych strojov,prístrojov,zariadení,techniky a 

náradia 
50 3

50 náklady pre infor. zariad. merania a sčít. dopravy 6.0050 3
23 203 95.71  635006 Budov,objektov alebo ich častí 28 034 26 830
4 500 dopravné značenie a zariadenia 99.985 408 5 407

250 prenosné dopravné značenie 100.00292 292
 Vyasfalt. plochy pri dome na Štúrovej ul. (Stračia 

nôžka)-oprava 
617

 Oprava chodníka Hodžova 29-37 194
 Úprava parkoviska Párovská 32-34 0
 Úprava plochy s odvodnením Schurmanova 2-4, 

Vikárska 
130

 Dláždený chodník na rohu Wilsonovho nábr. a 
Hodálovej ul. 

50

 Rekonštrukcia schodiska Skalná ulica 0
 bezbariérové chodníky v meste 923
 Oprava chodníka na ul. 8. mája 830
 Súvislá oprava Čuláková ul. 1 781
 Súvislá oprava Čajkovského ul. -slepá časť (svah od 

Čajky po Čajk.1) 
1 321

 Oprava chodníka  Čajkovského č. 1-11 0
 Osadenie nového zábradlia na chodníku Bizetova ul.

č. 2,4,6 
0

 Oprava chodníka  Nábrežie mládeže 39-MŠ 38
 Súvislá oprava MK Willermovej ul. asfaltový povrch 

I. etapa 
1 114

 Parkovisko Štiavnická 2.časť - dopravné značenie 0
 oprava MK Lomnická - pokračovanie 400
 Oprava prepoj. chodníka Ľ. Okánika 4 po OD 

Progres 
439



 
 

 
 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

 Súvislá oprava MK Nábr. Mládeže 300
 Prepoj. chodník Selenec - Mikov Dvor 166
 MK Štúrova križ.Hollého-Párovská-súvislá 

oprava-Presun do r.2007 
2 800

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

0

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

5 243

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

4 785

1 316 99.85  637 Služby 1 316 1 314
200 100.00  637004 Všeobecné služby 200 200
200 doplnenie inform. systému k Nitrianskemu hradu 100.00200 200

1 116 99.82  637005 Špeciálne služby 1 116 1 114
 doprav. návrhy a IS pre súv. opravy MK-Presun do 

r.2007 
1 114

9 790 95.34  713 Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia
 

8 640 8 237

9 790 95.34  713005 Špeciálnych strojov,prístrojov,zariadení,techniky a 
náradia 

8 640 8 237

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

95.238 450 8 047

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

100.00190 190

1 200 94.73  716 Prípravná a projektová dokumentácia 2 144 2 031
500 PD pre ÚR - mostné prepojenie "Slančíkovej - 

Wilsonovo nábrežie" 
97,60500 488

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

99,43700 696

0 PD pre centrálu CSS - integr. systém riadenia 
dopravy 

99,65850 847

 Doplnenie výbočísk a autobus. zast. priemyselný 
park 

0

46 398 83.85  717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 48 157 40 378
40 692 78.88  717001 Realizácia nových stavieb 25 951 20 471

 Mosty Dolné Krškany ČOV 0
 Realizácia MK - predĺženie Biovetskej ul 0
 Parkoviská a osvetl. vnútrobl. 

Hollého-Svetlá-Štúr.-Bernolák. 
800

 real. 2 autobus. výbočísk Wilsonovo nábr. 0
 real. križovania MK Wilsonovo nábr.-Sládkovičova 

ul. 
0

 Chodníky Elektrárenská ul.-Presun do r.2007 155
 Prístupová komunikácia a parkovisko (pod Billou) 710
 Parkovisko Škultétyho 1-3-5 893



 
 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

 Dokončenie chodníka ul. Hviezdoslavova 1 894
 dokonč.Ovocinár. ul.smerom na Šúdol-Presun do 

r.2007 
0

 Parkovisko - pešia zóna Diely 0
 Časť chodníka  Štúrova - Trnavská (od SSC po 

OPEL) 
870

 Realizácia MK Ovocinárskej ul. - dokončenie 0
 chodník a parkovisko pri cintoríne Mlynárce 1 981
 MK Višňová 1 834
 Parkovisko Nábrežie mládeže 25-27 417
 Parkovisko Za Humnami 340
 Realizácia pešej zóny Topoľová - pokračovanie 2 699
 Realizácia pešej zóny Kremnická-pokračovanie 999
 Verejné osvetlenie a chodník Mikov Dvor 0
 CSS + koord.kábel Štefánikova - Staničná-Presun do

r.2007 
0

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

480

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

6 399

5 706 89.64  717002 Rekonštrukcie a modernizácie 22 206 19 906
 Rek. chodníka a výboč. MHD na Lieskovej ul. 1 980
 rekonštrukcia MK Stračia ul 12 599
 Odvodnenie cesty Potočná ul. Kynek 402
 Úprava turist. chodníka Zobor a Svoradov prameň 0
 Rek. MK Hornozobor.-Metodova po ul. Pod 

Sokolom.-Presun do r.2007 
3 925

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

1 000

0 06.1 Rozvoj bývania 25 967 17 452 67.21
  716 Prípravná a projektová dokumentácia 0
 PD Orechov dvor - byty 0

0 68.13  717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 25 617 17 452
0 68.13  717001 Realizácia nových stavieb 25 617 17 452

 IS a TV BD C 103 - FRB 3 748
 IS a TV BD C 301  - FRB 3 284
 BD C 103 48 b.j. - úver ŠFRB 5 229
 BD C 301 34 b.j. - úver ŠFRB 5 192

166 409 06.2 Rozvoj obcí 256 282 213 492 83.30
561 35.65  632 Energie,voda a komunikácie 561 200
561 35.65  632001 Energie 561 200
450 Energie 22.67450 102
111 Energie - Presun do r. 2007 88.29111 98



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

3 822 62.65  635 Rutinná a štandardná údržba 8 713 5 459
360 45.43  635004 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky 

a náradia 
962 437

 oprava vodojemu Dražovce 0
360 Prevádzkovanie energetických zariadení 94.59462 437

3 462 64.78  635006 Budov,objektov alebo ich častí 7 751 5 021
 Sadové úpravy C 302 a C 303 999
 rutinná a štandardná údržba - Presun do r.2007 60
 Oddychová zóna ul. Pri červenom  kríži 72
 Úprava parčíku pred kostolom sv. Štefana 0
 Rekonštrukcia fasády objektu SMŠ na ul. Na 

vŕšku-RF 
1 732

 odstránenie azbest. krytiny MŠ Rázusova 200
 výmena podlahy telocv. ZŠ Beethovenova 298
 oprava streš. krytiny -  KD Mlynárce 191
 oprava strechy ZŠ Zobor 772
 Úprava terénu Ďurčanského 10-14 0
 Mobiliár k chodníkom,ich oprava, DI 150
 Prima areál - II. etapa 0
 Rutinná údržba, prevádzkovanie-Presun do r.2007 107
 Opravy vnútor. priestor. ZŠ Nedbalova pre účely 

obč. združenia 
442

3 296 30.04  637 Služby 3 296 990
558 0.54  637004 Všeobecné služby 558 3
500 Rozmnož. práce na súťaže verej. obstarávania 0.00500 0
58 Rozmnožovacie práce-Presun do r. 2007 5.1758 3

1 709 50.73  637005 Špeciálne služby 1 709 867
1 040 Štúdie, geom. plány, priesk., autor.dozor 45.581 040 474

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

58.74669 393

1 029 10.69  637012 Poplatky a odvody 1 029 110
300 Kolky, poplatky 0.00300 0
129 Kolky, poplatky-Presun do r. 2007 2.33129 3
600 Pripojovacie podmienky (SPP, ZE) 17.83600 107

0 0.00  637031 Pokuty a penále 0 10
0 pokuty a penále 0.000 10

158 730 84.87  717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 243 712 206 843
123 683 95.01  717001 Realizácia nových stavieb 164 930 156 705

 Ostatné práce súvisiace s real. stavieb a BOZP 225
 kanalizácia Krškany VNG-Presun do r.2007 18 000
 oprava kanalizácie Dolnohorská VNG-Presun do 

r.2007 
0

 Viacúčel. ihriská s umel. povrch. Dražovce, ZŠ 
Benkova, Pár. Háje... 

7 103



 
 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

 Detské ihriská Dražovce, Kynek, Janíkovce,MŠ 
Dolnoč.,MŠ Golianova 

969

 Športová hala Klokočina-Presun do r.2007 80 509
 viacúčelové ihrisko Diely  - vrch. a spod .stavba 2 047
 Kanalizácia Pod zlatým brehom - pokračovanie 2 256
 Kanalizácia Svätourbanská ul. - dokončenie 0
 Chodníky na cintoríne v Dražovciach - pokračovanie

 
822

 Rozšírenie cintorína Dražovce 0
 Oddych. a rekreač. zóna pri Jazierku 197
 Ostatné práce súv. s real.stavieb schv.v 

r.2006-Presun do r.2007 
1

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

0

 Vodovodná prípojka archív Dvorčianska-Presun do 
r.2007 

0

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

0

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

0

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

43 120

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

r.2007 
373

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

r.2007 
544

35 047 63.64  717002 Rekonštrukcie a modernizácie 78 782 50 139
 DOS J. Kráľa - požiarne schodisko 4 320
 Oporný múr Podzámska ul. 13 439
 Senior centrum Baničova - požiarne úpravy a terasy 

 
2 701

 Rek. CVČ Domino, KD Krškany, KD Dražovce 1 933
 Rek. základných škôl (strecha ZŠ Škultétyho) 1 400
 Mazutová kotolňa - asanácia-Presun do r.2007 0
 úpr.mer. el. energie MsP a CVČ a nešk.zar.-Presun 

do r.2007 
0

 Kanalizácia Wilsonovo nábr. 26 0
 rek. objektu Domova pre osamelých rodičov 6 155
 rek. námestia pred ÚPSVaR 1 626
 rek. a moder. detského ihriska park Sihoť 1 498
 Rek. vykur. systému s prípojkou- budova školy 

Vajanského ul. 
0

 Rek. areálu pred KÚ - I. etapa 0



  
 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

 Rek. objektu na Hlbokej ul. 0
 Vybudovanie priestorov pre jarmok na Klokočine II. 

 
1 411

 Zateplenie fasády Gymnázium Golianova 589
 Rekonštrukcia bývalej ZŠ Janíkovce 8 477
 Rekonštrukcie budov ZŠ-Presun do r.2007 3 589
 Rek. budovy býv. ZŠ Janíkovce-Presun do r.2007 2 013
 Rek. vnútor. priestor. býv. ZŠ Baničova-Presun do 

r.2007 
663

 ZOS J. Kráľa - výmena okien 324
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

 Rek.verej. osvetl. Súlovská ul.9 na Rázusovú 
ul.-Presun do r.2007 

100

81.72317 871SPOLU 388 993254 129



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Plnenie  rozpočtu mesta Nitry za rok  2007                        
Výdavky 

 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

254 129 81.72oddelenie výstavby a rozvoja 388 993               317 871OVaR 
5 653 04.4 Ťažba,výroba a výstavba 18 293 8 031 43.90
5 653 43.90  716 Prípravná a projektová dokumentácia 18 293 8 031

 kanalizácia Kynek II.etapa VNG-Presun do r.2007 0
 PD rekonštrukcie ZŠ Benkova, Topoľová, Fatranská 

 
600

 Štúdia osadenia sochy M.R.Štefánika 0
 PD-Kanalizácia Wilsonovo nábr. 26 24
 Štúdia vnútrobloku Štúrova-Stavbárska-Vodná 200
 PD-Úprava vnútroblokov Mostná-Wilsonovo nábr. - 

I. etapa 
138

 PD-Parkovisko Vodná 2-8 39
 PD parkovisko Kraskova a Wilsonovo nábr. 60
 PD - park. a osvetl. vnútroblok. 

Hollého-Svetlá-Štúr.-Bernolákova 
59

 PD 2 autobus. výbočiská Wilsonovo nábr. 84
 PD križovanie MK Wilsonovo nábr.- Sládkovičova 

ul. 
60

 PD vybudovanie chodníka pri MsP Cintorínska ul. 9
 PPD rekonštr. fasády budovy MsÚ 0
 PPD Rek. areálu pred KÚ 0
 PD - rozš. prístup. komun. a park. za OD Párovská 6

 
24

 PD - rozš. prístup. komun. a park. pri zub. stred. 
Párovce 

24

 PD- základ. infraštruktúra na jarmok na Klokočine II
 

80

 PD-zosuv pôdy na Petzwalovej ul  č.26-32 150
 PD-športový areál ZŠ Benkova 98
 PD-Parkovisko Tr. A. Hlinku 35-49 18
 PD-Parkovisko Ďumbierska 53-57 17
 PD-Parkovisko Nábrežie mládeže 73-79 17
 PD na ÚK -Nový cintorín Chrenová Levická ul. 289
 PD-Parkovisko Lomnická 18-22 18
 OS Predmostie realiz.projekt dotvorenie - 

revital.vnútroblokov 
857

 OS Nitra Diely IV.  - dokumentácia ÚK 0
 PD ul. Olivová - Párovské Háje-Presun do r.2007 45
 PD-ter.úpr.s odvodn. BD Benkova 

13-15-havar.stav-Presun do r. 2007 
100

 PPD Revitalizácia sídliska Párovce 0
 PPD Rekonštrukcia Detskej nemocnice na Domov 

dôchodcov 
878

 PPD ZŠ Tulipánová - škola 3. tisícročia 2 362



 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

 PPD Integračné centrum Nedbalova ul. 0
 OS Nitra Diely III. - PD pre SP a realizáciu BD 103 

 
699

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

555

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

165

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

172

 Ostatné práce súvisiace s PPD 190
81 967 04.5 Doprava 88 351 78 796 89.19

10 30.00  634 Dopravné 10 3
10 30.00  634005 Karty,známky,poplatky 10 3
10 výroba parkovacích kariet 30.0010 3

23 253 95.55  635 Rutinná a štandardná údržba 28 084 26 833
50 6.00  635005 Špeciálnych strojov,prístrojov,zariadení,techniky a 

náradia 
50 3

50 náklady pre infor. zariad. merania a sčít. dopravy 6.0050 3
23 203 95.71  635006 Budov,objektov alebo ich častí 28 034 26 830
4 500 dopravné značenie a zariadenia 99.985 408 5 407

250 prenosné dopravné značenie 100.00292 292
 Vyasfalt. plochy pri dome na Štúrovej ul. (Stračia 

nôžka)-oprava 
617

 Oprava chodníka Hodžova 29-37 194
 Úprava parkoviska Párovská 32-34 0
 Úprava plochy s odvodnením Schurmanova 2-4, 

Vikárska 
130

 Dláždený chodník na rohu Wilsonovho nábr. a 
Hodálovej ul. 

50

 Rekonštrukcia schodiska Skalná ulica 0
 bezbariérové chodníky v meste 923
 Oprava chodníka na ul. 8. mája 830
 Súvislá oprava Čuláková ul. 1 781
 Súvislá oprava Čajkovského ul. -slepá časť (svah od 

Čajky po Čajk.1) 
1 321

 Oprava chodníka  Čajkovského č. 1-11 0
 Osadenie nového zábradlia na chodníku Bizetova ul.

č. 2,4,6 
0

 Oprava chodníka  Nábrežie mládeže 39-MŠ 38
 Súvislá oprava MK Willermovej ul. asfaltový povrch 

I. etapa 
1 114

 Parkovisko Štiavnická 2.časť - dopravné značenie 0
 oprava MK Lomnická - pokračovanie 400
 Oprava prepoj. chodníka Ľ. Okánika 4 po OD 

Progres 
439



 
 

 
 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

 Súvislá oprava MK Nábr. Mládeže 300
 Prepoj. chodník Selenec - Mikov Dvor 166
 MK Štúrova križ.Hollého-Párovská-súvislá 

oprava-Presun do r.2007 
2 800

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

0

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

5 243

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

4 785

1 316 99.85  637 Služby 1 316 1 314
200 100.00  637004 Všeobecné služby 200 200
200 doplnenie inform. systému k Nitrianskemu hradu 100.00200 200

1 116 99.82  637005 Špeciálne služby 1 116 1 114
 doprav. návrhy a IS pre súv. opravy MK-Presun do 

r.2007 
1 114

9 790 95.34  713 Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia
 

8 640 8 237

9 790 95.34  713005 Špeciálnych strojov,prístrojov,zariadení,techniky a 
náradia 

8 640 8 237

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

95.238 450 8 047

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

100.00190 190

1 200 94.73  716 Prípravná a projektová dokumentácia 2 144 2 031
500 PD pre ÚR - mostné prepojenie "Slančíkovej - 

Wilsonovo nábrežie" 
97,60500 488

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

99,43700 696

0 PD pre centrálu CSS - integr. systém riadenia 
dopravy 

99,65850 847

 Doplnenie výbočísk a autobus. zast. priemyselný 
park 

0

46 398 83.85  717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 48 157 40 378
40 692 78.88  717001 Realizácia nových stavieb 25 951 20 471

 Mosty Dolné Krškany ČOV 0
 Realizácia MK - predĺženie Biovetskej ul 0
 Parkoviská a osvetl. vnútrobl. 

Hollého-Svetlá-Štúr.-Bernolák. 
800

 real. 2 autobus. výbočísk Wilsonovo nábr. 0
 real. križovania MK Wilsonovo nábr.-Sládkovičova 

ul. 
0

 Chodníky Elektrárenská ul.-Presun do r.2007 155
 Prístupová komunikácia a parkovisko (pod Billou) 710
 Parkovisko Škultétyho 1-3-5 893



 
 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

 Dokončenie chodníka ul. Hviezdoslavova 1 894
 dokonč.Ovocinár. ul.smerom na Šúdol-Presun do 

r.2007 
0

 Parkovisko - pešia zóna Diely 0
 Časť chodníka  Štúrova - Trnavská (od SSC po 

OPEL) 
870

 Realizácia MK Ovocinárskej ul. - dokončenie 0
 chodník a parkovisko pri cintoríne Mlynárce 1 981
 MK Višňová 1 834
 Parkovisko Nábrežie mládeže 25-27 417
 Parkovisko Za Humnami 340
 Realizácia pešej zóny Topoľová - pokračovanie 2 699
 Realizácia pešej zóny Kremnická-pokračovanie 999
 Verejné osvetlenie a chodník Mikov Dvor 0
 CSS + koord.kábel Štefánikova - Staničná-Presun do

r.2007 
0

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

480

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

6 399

5 706 89.64  717002 Rekonštrukcie a modernizácie 22 206 19 906
 Rek. chodníka a výboč. MHD na Lieskovej ul. 1 980
 rekonštrukcia MK Stračia ul 12 599
 Odvodnenie cesty Potočná ul. Kynek 402
 Úprava turist. chodníka Zobor a Svoradov prameň 0
 Rek. MK Hornozobor.-Metodova po ul. Pod 

Sokolom.-Presun do r.2007 
3 925

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

1 000

0 06.1 Rozvoj bývania 25 967 17 452 67.21
  716 Prípravná a projektová dokumentácia 0
 PD Orechov dvor - byty 0

0 68.13  717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 25 617 17 452
0 68.13  717001 Realizácia nových stavieb 25 617 17 452

 IS a TV BD C 103 - FRB 3 748
 IS a TV BD C 301  - FRB 3 284
 BD C 103 48 b.j. - úver ŠFRB 5 229
 BD C 301 34 b.j. - úver ŠFRB 5 192

166 409 06.2 Rozvoj obcí 256 282 213 492 83.30
561 35.65  632 Energie,voda a komunikácie 561 200
561 35.65  632001 Energie 561 200
450 Energie 22.67450 102
111 Energie - Presun do r. 2007 88.29111 98



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

3 822 62.65  635 Rutinná a štandardná údržba 8 713 5 459
360 45.43  635004 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky 

a náradia 
962 437

 oprava vodojemu Dražovce 0
360 Prevádzkovanie energetických zariadení 94.59462 437

3 462 64.78  635006 Budov,objektov alebo ich častí 7 751 5 021
 Sadové úpravy C 302 a C 303 999
 rutinná a štandardná údržba - Presun do r.2007 60
 Oddychová zóna ul. Pri červenom  kríži 72
 Úprava parčíku pred kostolom sv. Štefana 0
 Rekonštrukcia fasády objektu SMŠ na ul. Na 

vŕšku-RF 
1 732

 odstránenie azbest. krytiny MŠ Rázusova 200
 výmena podlahy telocv. ZŠ Beethovenova 298
 oprava streš. krytiny -  KD Mlynárce 191
 oprava strechy ZŠ Zobor 772
 Úprava terénu Ďurčanského 10-14 0
 Mobiliár k chodníkom,ich oprava, DI 150
 Prima areál - II. etapa 0
 Rutinná údržba, prevádzkovanie-Presun do r.2007 107
 Opravy vnútor. priestor. ZŠ Nedbalova pre účely 

obč. združenia 
442

3 296 30.04  637 Služby 3 296 990
558 0.54  637004 Všeobecné služby 558 3
500 Rozmnož. práce na súťaže verej. obstarávania 0.00500 0
58 Rozmnožovacie práce-Presun do r. 2007 5.1758 3

1 709 50.73  637005 Špeciálne služby 1 709 867
1 040 Štúdie, geom. plány, priesk., autor.dozor 45.581 040 474

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

58.74669 393

1 029 10.69  637012 Poplatky a odvody 1 029 110
300 Kolky, poplatky 0.00300 0
129 Kolky, poplatky-Presun do r. 2007 2.33129 3
600 Pripojovacie podmienky (SPP, ZE) 17.83600 107

0 0.00  637031 Pokuty a penále 0 10
0 pokuty a penále 0.000 10

158 730 84.87  717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 243 712 206 843
123 683 95.01  717001 Realizácia nových stavieb 164 930 156 705

 Ostatné práce súvisiace s real. stavieb a BOZP 225
 kanalizácia Krškany VNG-Presun do r.2007 18 000
 oprava kanalizácie Dolnohorská VNG-Presun do 

r.2007 
0

 Viacúčel. ihriská s umel. povrch. Dražovce, ZŠ 
Benkova, Pár. Háje... 

7 103



 
 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

 Detské ihriská Dražovce, Kynek, Janíkovce,MŠ 
Dolnoč.,MŠ Golianova 

969

 Športová hala Klokočina-Presun do r.2007 80 509
 viacúčelové ihrisko Diely  - vrch. a spod .stavba 2 047
 Kanalizácia Pod zlatým brehom - pokračovanie 2 256
 Kanalizácia Svätourbanská ul. - dokončenie 0
 Chodníky na cintoríne v Dražovciach - pokračovanie

 
822

 Rozšírenie cintorína Dražovce 0
 Oddych. a rekreač. zóna pri Jazierku 197
 Ostatné práce súv. s real.stavieb schv.v 

r.2006-Presun do r.2007 
1

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

0

 Vodovodná prípojka archív Dvorčianska-Presun do 
r.2007 

0

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

0

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

0

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

43 120

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

r.2007 
373

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

r.2007 
544

35 047 63.64  717002 Rekonštrukcie a modernizácie 78 782 50 139
 DOS J. Kráľa - požiarne schodisko 4 320
 Oporný múr Podzámska ul. 13 439
 Senior centrum Baničova - požiarne úpravy a terasy 

 
2 701

 Rek. CVČ Domino, KD Krškany, KD Dražovce 1 933
 Rek. základných škôl (strecha ZŠ Škultétyho) 1 400
 Mazutová kotolňa - asanácia-Presun do r.2007 0
 úpr.mer. el. energie MsP a CVČ a nešk.zar.-Presun 

do r.2007 
0

 Kanalizácia Wilsonovo nábr. 26 0
 rek. objektu Domova pre osamelých rodičov 6 155
 rek. námestia pred ÚPSVaR 1 626
 rek. a moder. detského ihriska park Sihoť 1 498
 Rek. vykur. systému s prípojkou- budova školy 

Vajanského ul. 
0

 Rek. areálu pred KÚ - I. etapa 0



  
 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

 Rek. objektu na Hlbokej ul. 0
 Vybudovanie priestorov pre jarmok na Klokočine II. 

 
1 411

 Zateplenie fasády Gymnázium Golianova 589
 Rekonštrukcia bývalej ZŠ Janíkovce 8 477
 Rekonštrukcie budov ZŠ-Presun do r.2007 3 589
 Rek. budovy býv. ZŠ Janíkovce-Presun do r.2007 2 013
 Rek. vnútor. priestor. býv. ZŠ Baničova-Presun do 

r.2007 
663

 ZOS J. Kráľa - výmena okien 324
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

 Rek.verej. osvetl. Súlovská ul.9 na Rázusovú 
ul.-Presun do r.2007 

100

81.72317 871SPOLU 388 993254 129



 Plnenie  rozpočtu mesta Nitry za rok  2007                        
Výdavky 

 

 

 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

67 000 106.01Splátky úverov a úrokov 76 168 80 749SÚaÚ 
67 000 01.7 Transakcie verejného dlhu 76 168 80 749 106.01
15 000 121.78  651 Splácanie úrokov v tuzemsku 19 767 24 072
15 000 121.78  651002 Banke a pobočke zahraničnej banky 19 767 24 072

0 splátka úrokov z úveru ŠFRB 94.404 767 4 500
15 000 splátka úrokov z úverov 130.4815 000 19 572

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

0 47

0 0.00  653001 Manipulačné poplatky 0 47
0 manipulačné poplatky 0.000 47

52 000 100.41  821 Splácanie tuzemskej istiny 56 401 56 630
52 000 100.41  821005 Z bankových úverov dlhodobých 56 401 56 630
52 000 splátky domácej istiny z bankových úverov 

dlhodobých 
99.9352 000 51 961

0 splátky istiny z úveru ŠFRB 106.094 401 4 669

106.0180 749SPOLU 76 16867 000



 Plnenie  rozpočtu mesta Nitry za rok  2007                        
Výdavky 

 

 

 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

0 98.28Čistenie odpadových vôd 34 956 34 354ČOV 
0 05.2 Nakladanie s odpadovými vodami 34 956 34 354 98.28
0 105.20  637 Služby 250 263
0 80.80  637004 Všeobecné služby 250 202
0 všeobecné služby -  ČOV Krškany 80.80250 202
0 0.00  637024 Vyrovnanie kurzových rozdielov 0 61
0 Rozšírenie ČOV- 25 % z ceny diela-  vlastné 

prostriedky 
0.000 61

0 98.23  717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 34 706 34 091
0 98.23  717002 Rekonštrukcie a modernizácie 34 706 34 091
0 Rozšírenie ČOV - príspevok ISPA 100.0011 655 11 655
0 Rozšírenie ČOV- 25 % z ceny diela-  vlastné 

prostriedky 
100.005 827 5 827

0 Rozšírenie ČOV - príspevok ŠR 100.005 827 5 827
0 Rozšírenie ČOV - DPH 100.004 147 4 147
0 rekonštrukcia  ČOV Krškany-PRESUN 91.527 250 6 635

98.2834 354SPOLU 34 9560



 Plnenie kapitálového  rozpočtu mesta Nitry za rok  2007            
Príjmy 

 

 

 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

0 115.04Príjem z predaja kapitálových aktív 39 133 45 019231 
0 106.64Príjem z predaja pozemkov a 

nehmotných aktív 
73 037 77 884233 

0 100.00Granty 1 000 1 000321 
0 100.01Transfery v rámci verejnej správy 176 846 176 856322 

103.70300 758SPOLU 290 0160



 Plnenie kapitálového  rozpočtu mesta Nitry za rok  2007            
Výdavky 

 

 

 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

248 528 85.46Obstarávanie kapitálových aktív 479 356 409 637710 
3 087 92.12Nákup pozemkov a nehmotných aktív 59 597 54 899711 

0 100.37Nákup budov,objektov alebo ich častí 20 678 20 755712 
15 810 97.76Nákup 

strojov,prístrojov,zariadení,techniky a 
náradia 

16 266 15 901713 

1 700 99.41Nákup dopravných prostriedkov 
všetkých druhov 

2 051 2 039714 

10 663 53.27Prípravná a projektová dokumentácia 24 363 12 978716 
217 058 85.01Realizácia stavieb a ich technického 

zhodnotenia 
355 657 302 331717 

0 100.00Rekonštrukcie a modernizácie strojov a 
zariadení 

534 534718 

210 95.24Ostatné kapitálové výdavky 210 200719 
1 800 100.00Kapitálové transfery 40 035 40 035720 

0 100.00Transfery v rámci verejnej správy 15 450 15 450721 
1 800 100.00Transfery jednotlivcom a neziskovým 

právnickým osobám 
3 300 3 300722 

0 100.00Transfery nefinančným subjektom a 
transfery príspevkovým organizáciám 
nezaradeným vo verejnej správe v 
registri vedenom Štatistickým úradom 
Slovenskej republiky 

21 285 21 285723 

86.58449 672SPOLU 519 391250 328



 Plnenie  príjmových finančných operácií mesta Nitry za rok  2007 
 

 

 

 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

5 000 100.00Zostatok prostriedkov 
z predchádzajúcich rokov 

154 166 154 166453 

0 100.00Prevod prostriedkov z peňažných fondov
 

26 357 26 357454 

0 100.00Bankové úvery 20 132 20 132513 
100.00200 656SPOLU 200 6555 000



 Plnenie  výdavkových finančných operácií mesta Nitry za rok  2007 
 

 

 

 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

52 000 100.41Splácanie istín 56 401 56 630820 
52 000 100.41Splácanie tuzemskej istiny 56 401 56 630821 

100.4156 630SPOLU 56 40152 000



Plnenie  rozpočtu mesta Nitry za rok  2007                        
Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie 

 

 

 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

561 784Bežné výdavky 624 288 600 822600 96.24
71 433 97.55Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné 

osobné vyrovnania 
71 311 69 562610 

55 097 96.21Tarifný plat, osobný plat, základný plat, 
funkčný plat, hodnostný plat, plat, 
vrátane ich náhrad 

51 683 49 723611 

15 350 100.13Príplatky 15 115 15 134612 
8 37.50Náhrada za pracovnú,služobnú 

pohotovosť a náhrada,odmena za 
pohotovosť 

8 3613 

61 104.37Odmeny 4 505 4 702614 
26 041 95.02Poistné a príspevok do poisťovní 26 194 24 889620 
5 863 86.60Poistné do Všeobecnej zdravotnej 

poisťovne 
5 098 4 415621 

160 97.33Poistné do Spoločnej zdravotnej 
poisťovne 

187 182622 

2 190 102.40Poistné do ostatných zdravotných 
poisťovní 

2 247 2 301623 

16 690 96.55Poistné do Sociálnej poisťovne 17 598 16 991625 
795 95.97Príspevok do doplnkových dôchodkových

poisťovní 
1 042 1 000627 

22 0.00Poistné na osobitné účty 22 0628 
260 810 91.96Tovary a služby 282 447 259 749630 

505 59.33Cestovné náhrady 445 264631 
38 219 88.41Energie,voda a komunikácie 37 768 33 390632 
9 501 91.74Materiál 11 193 10 268633 
3 088 74.39Dopravné 2 854 2 123634 

68 247 87.02Rutinná a štandardná údržba 84 607 73 622635 
1 780 66.49Nájomné za nájom 2 023 1 345636 

139 470 96.64Služby 143 557 138 738637 
188 500 99.08Bežné transfery 224 569 222 502640 
126 300 99.39Transfery v rámci verejnej správy 109 646 108 978641 
20 200 97.59Transfery jednotlivcom a neziskovým 

právnickým osobám 
58 035 56 636642 

42 000 100.00Transfery nefinančným subjektom a 
transfery príspevkovým organizáciám 
nezaradeným vo verejnej správe v 
registri vedenom Štatistickým úradom 
Slovenskej republiky 

56 888 56 888644 



  
 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

15 000 122.02Splácanie úrokov a ostatné platby 
súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou 
finančnou výpomocou a finančným 
prenájmom 

19 767 24 119650 

15 000 121.78Splácanie úrokov v tuzemsku 19 767 24 072651 
0 0.00Ostatné platby súvisiace s úverom, 

pôžičkou, návratnou finančnou 
výpomocou a finančným prenájmom 

0 47653 

250 328Kapitalové výdavky 519 391 449 672700 86.58
248 528 85.46Obstarávanie kapitálových aktív 479 356 409 637710 

3 087 92.12Nákup pozemkov a nehmotných aktív 59 597 54 899711 
0 100.37Nákup budov,objektov alebo ich častí 20 678 20 755712 

15 810 97.76Nákup 
strojov,prístrojov,zariadení,techniky a 
náradia 

16 266 15 901713 

1 700 99.41Nákup dopravných prostriedkov 
všetkých druhov 

2 051 2 039714 

10 663 53.27Prípravná a projektová dokumentácia 24 363 12 978716 
217 058 85.01Realizácia stavieb a ich technického 

zhodnotenia 
355 657 302 331717 

0 100.00Rekonštrukcie a modernizácie strojov a 
zariadení 

534 534718 

210 95.24Ostatné kapitálové výdavky 210 200719 
1 800 100.00Kapitálové transfery 40 035 40 035720 

0 100.00Transfery v rámci verejnej správy 15 450 15 450721 
1 800 100.00Transfery jednotlivcom a neziskovým 

právnickým osobám 
3 300 3 300722 

0 100.00Transfery nefinančným subjektom a 
transfery príspevkovým organizáciám 
nezaradeným vo verejnej správe v 
registri vedenom Štatistickým úradom 
Slovenskej republiky 

21 285 21 285723 

52 000Výdavky z transakcií s finančnými aktívami
a pasívami 

56 401 56 630800 100.41

52 000 100.41Splácanie istín 56 401 56 630820 
52 000 100.41Splácanie tuzemskej istiny 56 401 56 630821 

92.251 107 123SPOLU 1 200 080864 112



Plnenie  rozpočtu mesta Nitry za rok  2007                        
Výdavky podľa funkčnej klasifikácie 

 

 

 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

107 140 93.13Spolu za Výdavky verejnej správy 111 365 103 71801.1.1= 
107 140 93.13Obce 111 365 103 71801.1.1.6 
23 319 91.24Spolu za Iné všeobecné služby 104 426 95 27501.3.3= 
23 319 91.24Iné všeobecné služby 104 426 95 27501.3.3 

0 0.00Spolu za Všeobecné verejné služby inde 
neklasifikované 

0 19501.6.0= 

0 0.00Všeobecné verejné služby inde 
neklasifikované 

0 19501.6.0 

67 000 106.01Spolu za Transakcie verejného dlhu 76 168 80 74901.7.0= 
67 000 106.01Transakcie verejného dlhu 76 168 80 74901.7.0 
40 164 98.00Spolu za Policajné služby 40 289 39 48503.1.0= 
40 164 98.00Policajné služby 40 289 39 48503.1.0 

220 84.09Spolu za Ochrana pred požiarmi 220 18503.2.0= 
220 84.09Ochrana pred požiarmi 220 18503.2.0 

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

7 953 48.14Spolu za Výstavba 20 593 9 91304.4.3= 
7 953 48.14Výstavba 20 593 9 91304.4.3 

178 389 95.10Spolu za Cestná doprava 201 250 191 39004.5.1= 
178 389 95.10Cestná doprava 201 250 191 39004.5.1 

6 670 78.54Spolu za Cestovný ruch 7 195 5 65104.7.3= 
6 670 78.54Cestovný ruch 7 195 5 65104.7.3 

94 700 99.48Spolu za Nakladanie s odpadmi 95 646 95 14605.1.0= 
94 700 99.48Nakladanie s odpadmi 95 646 95 14605.1.0 

275 98.14Spolu za Nakladanie s odpadovými 
vodami 

35 231 34 57405.2.0= 

275 98.14Nakladanie s odpadovými vodami 35 231 34 57405.2.0 
1 635 92.95Spolu za Ochrana prírody a krajiny 3 560 3 30905.4.0= 
1 635 92.95Ochrana prírody a krajiny 3 560 3 30905.4.0 

20 974 99.38Spolu za Ochrana životného prostredia 
inde neklasifikovaná 

21 230 21 09805.6.0= 

20 974 99.38Ochrana životného prostredia inde 
neklasifikovaná 

21 230 21 09805.6.0 

0 67.21Spolu za Rozvoj bývania 25 967 17 45206.1.0= 
0 67.21Rozvoj bývania 25 967 17 45206.1.0 

176 839 82.92Spolu za Rozvoj obcí 258 052 213 97106.2.0= 
176 839 82.92Rozvoj obcí 258 052 213 97106.2.0 



 
 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

26 350 98.21Spolu za Verejné osvetlenie 27 450 26 95906.4.0= 
26 350 98.21Verejné osvetlenie 27 450 26 95906.4.0 

500 95.26Spolu za Verejné zdravotné služby 591 56307.4.0= 
500 95.26Verejné zdravotné služby 591 56307.4.0 

48 595 98.91Spolu za Rekreačné a športové služby 65 595 64 87908.1.0= 
48 595 98.91Rekreačné a športové služby 65 595 64 87908.1.0 
16 979 94.18Spolu za Kultúrne služby 24 762 23 32008.2.0= 
5 728 88.24Kultúrne služby 6 758 5 96308.2.0 

11 251 96.41Ostatné kultúrne služby vrátane 
kultúrnych domov 

18 004 17 35708.2.0.9 

13 910 99.67Spolu za Základné vzdelanie 15 260 15 20909.1.2= 
13 910 99.67Základné vzdelanie s bežnou 

starostlivosťou 
15 260 15 20909.1.2.1 

0 83.00Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie 100 8309.5.0= 
0 10.00Nedefinovateľné vzdelávanie 100 1009.5.0 
0 0.00Zariadenia (inštitúcie) pre celoživotné 

vzdelávanie 
0 7309.5.0.4 

0 100.00Spolu za Služby v školstve 30 214 30 21409.6.0= 
0 100.00Služby v školstve 29 914 29 91409.6.0 
0 100.00Školské stravovanie v predškolských 

zariadeniach a základných školách 
300 30009.6.0.1 

3 895 100.00Spolu za Invalidita a ťažké zdravotné 
postihnutie 

3 895 3 89510.1.2= 

3 895 100.00Ďalšie sociálne služby - invalidita a tažké 
zdravotné postihnutie 

3 895 3 89510.1.2.3 

27 000 96.26Spolu za Staroba 28 400 27 33710.2.0= 
0 86.91Staroba 2 300 1 99910.2.0 

25 000 97.33Zariadenia sociálnych služieb - staroba 25 000 24 33210.2.0.1 
2 000 91.36Príspevky neštátnym subjektom - staroba

 
1 100 1 00510.2.0.3 

900 95.08Spolu za Rodina a deti 895 85110.4.0= 
900 95.08Rodina a deti 895 85110.4.0 
250 94.00Spolu za Nezamestnanosť 150 14110.5.0= 
250 94.00Nezamestnanosť 150 14110.5.0 
455 98.54Spolu za Sociálna pomoc občanom v 

hmotnej a sociálnej núdzi 
1 576 1 55310.7.0= 

455 97.70Sociálna pomoc občanom v hmotnej a 
sociálnej núdzi 

955 93310.7.0 



  
 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

0 99.84Dávky sociálnej pomoci - pomoc 
občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 

621 62010.7.0.1 

92.251 107 123SPOLU 1 200 080864 112



Plnenie  rozpočtu mesta Nitry za rok  2007                        
Príjmy 

 

 

 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

500 000 100.94Dane z príjmov a kapitálového majetku 504 067 508 798110 
500 000 100.94Dane z príjmov fyzickej osoby 504 067 508 798111 
500 000 100.94Výnos dane z príjmov poukázaný 

územnej samospráve 
504 067 508 798111003 

500 000 Daň z príjmov fyzických osôb 504 067 508 798 100.94

162 000 111.36Dane z majetku 169 000 188 196120 
162 000 111.36Daň z nehnuteľností 169 000 188 196121 
16 000 84.70Z pozemkov 20 000 16 939121001 

16 000 Daň z pozemkov 20 000 16 939 84.70

138 000 115.05Zo stavieb 141 000 162 224121002 
138 000 Daň zo stavieb 141 000 162 224 115.05

8 000 112.93Z bytov a nebytových priestorov v 
bytovom dome 

8 000 9 034121003 

8 000 Daň z bytov 8 000 9 034 112.93

84 900 113.20Dane za tovary a služby 85 900 97 243130 
84 900 113.08Dane za špecifické služby 85 900 97 136133 
1 600 97.56Za psa 1 600 1 561133001 
1 600 Daň za psa 1 600 1 561 97.56

400 18.50Za nevýherné hracie prístroje 400 74133003 
300 81.33Za predajné automaty 300 244133004 

2 000 102.05Za ubytovanie 2 000 2 041133006 
5 600 128.83Za užívanie verejného priestranstva 6 600 8 503133012 
2 100 za užívanie verejného priestranstva -ostatné 2 250 2 800 124.44

500 parkovacie karty 850 1 183 139.18

3 000 parkovné 3 500 4 520 129.14

75 000 112.95Za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady 

75 000 84 714133013 

75 000 Daň za komunálne odpady 75 000 84 714 112.95

0 0.00Iné dane za tovary a služby 0 107139 
0 alkohol a TV 0 107 0.00

48 974 115.66Príjmy z podnikania a z vlastníctva 
majetku 

63 994 74 014210 

1 400 100.26Príjmy z podnikania 6 505 6 522211 
1 400 100.49Dividendy 3 480 3 497211003 
1 400 Príjmy z podnikania - dividendy, podiely zo zisku 3 480 3 497 100.49

0 100.00Iné príjmy z podnikania 3 025 3 025211004 
0 odvoz zo zisku NKS 2 000 2 000 100.00

0 odvod zo zisku  Službyt 1 025 1 025 100.00



 
 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

47 574 117.40Príjmy z vlastníctva 57 489 67 492212 
6 236 240.14Z prenajatých pozemkov 6 236 14 975212002 
6 236 Príjmy z prenajatých pozemkov 6 236 14 975 240.14

41 338 102.47Z prenajatých budov,priestorov a 
objektov 

51 253 52 517212003 

39 318 Príjmy z prenájmu budov 39 318 39 958 101.63

20 Príjmy z prenájmu stolov 20 215 1075.00

0 Prenájom šport.zar. - SŠRZ 1 115 1 115 100.00

0 prenájom bytov so štátnou podporou 8 800 9 236 104.95

2 000 Príjmy z prenájmu skládky Katruša 2 000 1 992 99.60

25 070 159.76Administratívne a iné poplatky a platby 25 120 40 132220 
20 840 159.41Administratívne poplatky 20 840 33 222221 
20 840 159.41Ostatné poplatky 20 840 33 222221004 

0 Príjmy 0 26 0.00

250 Za predaj rybárskych lístkov 250 235 94.00

17 000 Za vydanie povol. na výher. automaty 17 000 28 487 167.57

50 Za zmenu rozhodnutia 50 60 120.00

450 Za zvláštne užívanie MK 450 719 159.78

100 Za potvrdenie o pobyte, domové čísla 100 184 184.00

60 Za povolenie - výrub stromov 60 62 103.33

1 000 Za povolenie o umiest.reklamy 1 000 888 88.80

130 Za matričnú činnosť 130 147 113.08

1 000 Za stavebné a kolaudačné rozhodnutia 1 000 1 028 102.80

800 Za overenie písomností 800 1 385 173.13

2 000 193.25Pokuty,penále a iné sankcie 2 000 3 865222 
2 000 193.25Za porušenie predpisov 2 000 3 865222003 

0 za porušenie staveb.zákona -pokuty 500 1 280 256.00

0 úroky z omeškania 0 36 0.00

0 ostatné pokuty 0 314 0.00

2 000 Pokuty za priestupky 1 500 2 231 148.73

0 porušenie o povinnej škol.dochádzke 0 4 0.00

2 165 136.88Poplatky a platby z nepriemyselného a 
náhodného predaja a služieb 

2 215 3 032223 

2 165 136.88Za predaj výrobkov,tovarov a služieb 2 215 3 032223001 
700 Za vodné a stočné 700 1 037 148.14

400 Ostatné 400 350 87.50

960 Za spoločný stavebný úrad 960 1 375 143.23

0 GMIS-poskytnutie údajov -archit. 0 10 0.00



 
 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

105 Za vstupné 155 248 160.00

0 predplatné mesačník 0 10 0.00

65 21.54Ďaľšie administratívne a iné poplatky a 
platby 

65 14229 

65 21.54Za znečisťovanie ovzdušia 65 14229005 
65 Za znečisťovanie ovzdušia,vody 65 14 21.54

0 109.57Kapitálové príjmy 112 170 122 902230 
0 115.04Príjem z predaja kapitálových aktív 39 133 45 019231 
0 Predaj Sklad Dvorčianska 5 256 5 256 100.00

0 predaj  nehnuteľností PaČ 12 000 12 000 100.00

0 príjem z predaja 2 áut 152 120 78.95

0 príjem OSCR 6 000 6 000 100.00

0 príjem z predaja bytov 0 4 518 0.00

0 príjem z predaja bytov - dražby 13 788 15 113 109.61

0 Predaj mestských objektov 1 937 2 012 103.87

0 106.64Príjem z predaja pozemkov a 
nehmotných aktív 

73 037 77 884233 

0 106.64Z predaja pozemkov 73 037 77 884233001 
0 príjem z predaja pozemkov 73 037 77 884 106.64

4 000 157.93Úroky z domácich úverov,pôžičiek a 
vkladov 

4 500 7 107240 

1 000 61.80Z vkladov 1 000 618242 
1 000 Príjmy z vkladov 1 000 618 61.80

3 000 185.40Z termínovaných vkladov 3 500 6 489244 
3 000 Príjmy z termínovaných vkladov 3 500 6 489 185.40

1 800 124.36Iné nedaňové príjmy 9 520 11 839290 
1 800 124.36Ostatné príjmy 9 520 11 839292 

0 0.00Z náhrad z poistného plnenia 0 48292006 
1 800 133.24Z výťažkov z lotérií a iných podobných 

hier 
2 500 3 331292008 

0 106.82Z dobropisov 850 908292012 
0 151.74Vratky 1 090 1 654292017 
0 Príjmy 0 24 0.00

0 vrátené nedočerpané dotácie 0 512 0.00

0 vratka DPH za min.roky 1 090 1 090 100.00

0 Vratky ZŠ r. 2006 0 28 0.00

0 0.00Z refundácie 0 518292019 
0 105.91Iné 5 080 5 380292027 



 
 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

0 Príjmy 0 292 0.00

0 obnova evidenice pozemkov -ROEP 0 8 0.00

0 fin.náhrada za výrub drevín 5 080 5 080 100.00

178 760 100.13Tuzemské bežné granty a transfery 244 668 244 996310 
0 0.00Granty 0 316311 
0 Príspevky od sponzorov na FP 0 200 0.00

0 Darovacie zml.na VPP 0 116 0.00

178 760 100.00Transfery v rámci verejnej správy 244 668 244 680312 
178 760 100.00Zo štátneho rozpočtu 241 556 241 555312001 

1 419 Transfer na matriku 1 937 1 937 100.00

174 000 Transfer na školstvo 196 800 196 800 100.00

0 Dotácia na Projekt Elektr.knižníc 280 280 100.00

0 Transfer na školský úrad 1 088 1 088 100.00

861 Transfer na ŠFRB 963 963 100.00

2 162 Transfer na stavebný úrad 2 145 2 145 100.00

0 Dotácia  evidencia obyvateľstva 852 852 100.00

0 úrad práce-VPP 667 667 100.00

0 Dotácia -Bezpečne s Mests.políciou 50 50 100.00

0 Dotácia - Ako sa brániť šikanovaniu 50 50 100.00

0 Dotácia - Chráň seba a druhých 50 50 100.00

0 úrad práce -rodinn.prídavky záškoláci 1 236 1 236 100.00

318 dotácia na starostlivosť o  ŽP 341 341 100.00

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

0 Transfer na hmotnú núdzu 2 735 2 735 100.00

0 transfer na soc.pomoc pre ZOS 132 132 100.00

0 Transfer na neštátne školy 26 433 26 433 100.00

0 Dotácia z Úradu vlády SR na nákup zar. KD 200 200 100.00

0 Dotácia ŠR na kultúru z MK SR 200 200 100.00

0 Dotácia na cestnú dopravu a PK 120 120 100.00

0 Dotácia  ÚPSVaR - Chránená dielňa 228 228 100.00

0 99.96Zo štátneho účelového fondu 2 852 2 851312002 
0 vojnové hroby 96 96 100.00

0 recyklačný fond 2 710 2 710 100.00

0 Z protidrog. fondu / MsP / 46 46 100.00

0 100.00Z rozpočtu vyššieho územného celku 60 60312008 
0 transfer z NSK na kultúrne podujatia 60 60 100.00

0 107.00Od ostatných subjektov verejnej správy 200 214312011 
0 projekt NUTIS - NISYS 200 200 100.00



  
 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

0 príspevok - Nitrianska nadácia 0 14 0.00

0 100.01Tuzemské kapitálové granty a transfery 
 

177 846 177 856320 

0 100.00Granty 1 000 1 000321 
0 Kap. transfer na výstavbu viacúčelového ihriska 1 000 1 000 100.00

0 100.01Transfery v rámci verejnej správy 176 846 176 856322 
0 100.01Zo štátneho rozpočtu 176 846 176 856322001 
0 Transfer MH SR na dopr. infraštruktúru 53 534 53 534 100.00

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 5 827 5 827 100.00

0 Dotácia MH SR na výkup pozemkov 49 400 49 400 100.00

0 100.00Zahraničné transfery 11 655 11 655340 
0 100.00Prostriedky z rozpočtu Európskej Únie 11 655 11 655341 
0 Prostriedky ISPA na ČOV 11 655 11 655 100.00

5 000 100.00Z ostatých finančných operácií 180 523 180 524450 
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

0 100.00Prevod prostriedkov z peňažných fondov
 

26 357 26 357454 

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

2 266 2 266454001 

0 prevod z Rezervného fondu 2 266 2 266 100.00

0 100.00Z ostatných fondov obce a z ostatných 
fondov vyššieho územného celku 

24 091 24 092454002 

0 prevod z FRB 5 409 5 409 100.00

0 prevod z Fondu primátora 15 15 100.00

0 Prevod z Cestného fondu 14 445 14 445 100.00

0 prevod z Fondu údržby 4 222 4 222 100.00

0 100.00Tuzemské úvery,pôžičky a návratné 
finančné výpomoci 

20 132 20 132510 

0 100.00Bankové úvery 20 132 20 132513 
0 100.00Dlhodobé 20 132 20 132513002 
0 Príjmy 9711 9 711 100.00

0 úver zo ŠFRB BD C 103 a BD C 301 10421 10 421 100.00

104.741 685 395SPOLU 1 609 0951 010 504



Plnenie  rozpočtu mesta Nitry za rok  2007                        
Príjmy 

 

 

 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

500 000 100.94Dane z príjmov a kapitálového majetku 504 067 508 798110 
500 000 100.94Dane z príjmov fyzickej osoby 504 067 508 798111 
500 000 100.94Výnos dane z príjmov poukázaný 

územnej samospráve 
504 067 508 798111003 

500 000 Daň z príjmov fyzických osôb 504 067 508 798 100.94

162 000 111.36Dane z majetku 169 000 188 196120 
162 000 111.36Daň z nehnuteľností 169 000 188 196121 
16 000 84.70Z pozemkov 20 000 16 939121001 

16 000 Daň z pozemkov 20 000 16 939 84.70

138 000 115.05Zo stavieb 141 000 162 224121002 
138 000 Daň zo stavieb 141 000 162 224 115.05

8 000 112.93Z bytov a nebytových priestorov v 
bytovom dome 

8 000 9 034121003 

8 000 Daň z bytov 8 000 9 034 112.93

84 900 113.20Dane za tovary a služby 85 900 97 243130 
84 900 113.08Dane za špecifické služby 85 900 97 136133 
1 600 97.56Za psa 1 600 1 561133001 
1 600 Daň za psa 1 600 1 561 97.56

400 18.50Za nevýherné hracie prístroje 400 74133003 
300 81.33Za predajné automaty 300 244133004 

2 000 102.05Za ubytovanie 2 000 2 041133006 
5 600 128.83Za užívanie verejného priestranstva 6 600 8 503133012 
2 100 za užívanie verejného priestranstva -ostatné 2 250 2 800 124.44

500 parkovacie karty 850 1 183 139.18

3 000 parkovné 3 500 4 520 129.14

75 000 112.95Za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady 

75 000 84 714133013 

75 000 Daň za komunálne odpady 75 000 84 714 112.95

0 0.00Iné dane za tovary a služby 0 107139 
0 alkohol a TV 0 107 0.00

48 974 115.66Príjmy z podnikania a z vlastníctva 
majetku 

63 994 74 014210 

1 400 100.26Príjmy z podnikania 6 505 6 522211 
1 400 100.49Dividendy 3 480 3 497211003 
1 400 Príjmy z podnikania - dividendy, podiely zo zisku 3 480 3 497 100.49

0 100.00Iné príjmy z podnikania 3 025 3 025211004 
0 odvoz zo zisku NKS 2 000 2 000 100.00

0 odvod zo zisku  Službyt 1 025 1 025 100.00



 
 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

47 574 117.40Príjmy z vlastníctva 57 489 67 492212 
6 236 240.14Z prenajatých pozemkov 6 236 14 975212002 
6 236 Príjmy z prenajatých pozemkov 6 236 14 975 240.14

41 338 102.47Z prenajatých budov,priestorov a 
objektov 

51 253 52 517212003 

39 318 Príjmy z prenájmu budov 39 318 39 958 101.63

20 Príjmy z prenájmu stolov 20 215 1075.00

0 Prenájom šport.zar. - SŠRZ 1 115 1 115 100.00

0 prenájom bytov so štátnou podporou 8 800 9 236 104.95

2 000 Príjmy z prenájmu skládky Katruša 2 000 1 992 99.60

25 070 159.76Administratívne a iné poplatky a platby 25 120 40 132220 
20 840 159.41Administratívne poplatky 20 840 33 222221 
20 840 159.41Ostatné poplatky 20 840 33 222221004 

0 Príjmy 0 26 0.00

250 Za predaj rybárskych lístkov 250 235 94.00

17 000 Za vydanie povol. na výher. automaty 17 000 28 487 167.57

50 Za zmenu rozhodnutia 50 60 120.00

450 Za zvláštne užívanie MK 450 719 159.78

100 Za potvrdenie o pobyte, domové čísla 100 184 184.00

60 Za povolenie - výrub stromov 60 62 103.33

1 000 Za povolenie o umiest.reklamy 1 000 888 88.80

130 Za matričnú činnosť 130 147 113.08

1 000 Za stavebné a kolaudačné rozhodnutia 1 000 1 028 102.80

800 Za overenie písomností 800 1 385 173.13

2 000 193.25Pokuty,penále a iné sankcie 2 000 3 865222 
2 000 193.25Za porušenie predpisov 2 000 3 865222003 

0 za porušenie staveb.zákona -pokuty 500 1 280 256.00

0 úroky z omeškania 0 36 0.00

0 ostatné pokuty 0 314 0.00

2 000 Pokuty za priestupky 1 500 2 231 148.73

0 porušenie o povinnej škol.dochádzke 0 4 0.00

2 165 136.88Poplatky a platby z nepriemyselného a 
náhodného predaja a služieb 

2 215 3 032223 

2 165 136.88Za predaj výrobkov,tovarov a služieb 2 215 3 032223001 
700 Za vodné a stočné 700 1 037 148.14

400 Ostatné 400 350 87.50

960 Za spoločný stavebný úrad 960 1 375 143.23

0 GMIS-poskytnutie údajov -archit. 0 10 0.00



 
 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

105 Za vstupné 155 248 160.00

0 predplatné mesačník 0 10 0.00

65 21.54Ďaľšie administratívne a iné poplatky a 
platby 

65 14229 

65 21.54Za znečisťovanie ovzdušia 65 14229005 
65 Za znečisťovanie ovzdušia,vody 65 14 21.54

0 109.57Kapitálové príjmy 112 170 122 902230 
0 115.04Príjem z predaja kapitálových aktív 39 133 45 019231 
0 Predaj Sklad Dvorčianska 5 256 5 256 100.00

0 predaj  nehnuteľností PaČ 12 000 12 000 100.00

0 príjem z predaja 2 áut 152 120 78.95

0 príjem OSCR 6 000 6 000 100.00

0 príjem z predaja bytov 0 4 518 0.00

0 príjem z predaja bytov - dražby 13 788 15 113 109.61

0 Predaj mestských objektov 1 937 2 012 103.87

0 106.64Príjem z predaja pozemkov a 
nehmotných aktív 

73 037 77 884233 

0 106.64Z predaja pozemkov 73 037 77 884233001 
0 príjem z predaja pozemkov 73 037 77 884 106.64

4 000 157.93Úroky z domácich úverov,pôžičiek a 
vkladov 

4 500 7 107240 

1 000 61.80Z vkladov 1 000 618242 
1 000 Príjmy z vkladov 1 000 618 61.80

3 000 185.40Z termínovaných vkladov 3 500 6 489244 
3 000 Príjmy z termínovaných vkladov 3 500 6 489 185.40

1 800 124.36Iné nedaňové príjmy 9 520 11 839290 
1 800 124.36Ostatné príjmy 9 520 11 839292 

0 0.00Z náhrad z poistného plnenia 0 48292006 
1 800 133.24Z výťažkov z lotérií a iných podobných 

hier 
2 500 3 331292008 

0 106.82Z dobropisov 850 908292012 
0 151.74Vratky 1 090 1 654292017 
0 Príjmy 0 24 0.00

0 vrátené nedočerpané dotácie 0 512 0.00

0 vratka DPH za min.roky 1 090 1 090 100.00

0 Vratky ZŠ r. 2006 0 28 0.00

0 0.00Z refundácie 0 518292019 
0 105.91Iné 5 080 5 380292027 



 
 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

0 Príjmy 0 292 0.00

0 obnova evidenice pozemkov -ROEP 0 8 0.00

0 fin.náhrada za výrub drevín 5 080 5 080 100.00

178 760 100.13Tuzemské bežné granty a transfery 244 668 244 996310 
0 0.00Granty 0 316311 
0 Príspevky od sponzorov na FP 0 200 0.00

0 Darovacie zml.na VPP 0 116 0.00

178 760 100.00Transfery v rámci verejnej správy 244 668 244 680312 
178 760 100.00Zo štátneho rozpočtu 241 556 241 555312001 

1 419 Transfer na matriku 1 937 1 937 100.00

174 000 Transfer na školstvo 196 800 196 800 100.00

0 Dotácia na Projekt Elektr.knižníc 280 280 100.00

0 Transfer na školský úrad 1 088 1 088 100.00

861 Transfer na ŠFRB 963 963 100.00

2 162 Transfer na stavebný úrad 2 145 2 145 100.00

0 Dotácia  evidencia obyvateľstva 852 852 100.00

0 úrad práce-VPP 667 667 100.00

0 Dotácia -Bezpečne s Mests.políciou 50 50 100.00

0 Dotácia - Ako sa brániť šikanovaniu 50 50 100.00

0 Dotácia - Chráň seba a druhých 50 50 100.00

0 úrad práce -rodinn.prídavky záškoláci 1 236 1 236 100.00

318 dotácia na starostlivosť o  ŽP 341 341 100.00

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

0 Transfer na hmotnú núdzu 2 735 2 735 100.00

0 transfer na soc.pomoc pre ZOS 132 132 100.00

0 Transfer na neštátne školy 26 433 26 433 100.00

0 Dotácia z Úradu vlády SR na nákup zar. KD 200 200 100.00

0 Dotácia ŠR na kultúru z MK SR 200 200 100.00

0 Dotácia na cestnú dopravu a PK 120 120 100.00

0 Dotácia  ÚPSVaR - Chránená dielňa 228 228 100.00

0 99.96Zo štátneho účelového fondu 2 852 2 851312002 
0 vojnové hroby 96 96 100.00

0 recyklačný fond 2 710 2 710 100.00

0 Z protidrog. fondu / MsP / 46 46 100.00

0 100.00Z rozpočtu vyššieho územného celku 60 60312008 
0 transfer z NSK na kultúrne podujatia 60 60 100.00

0 107.00Od ostatných subjektov verejnej správy 200 214312011 
0 projekt NUTIS - NISYS 200 200 100.00



  
 

Kód Názov Upravený Plnenie % Schválený 

(V tis. Sk) 

0 príspevok - Nitrianska nadácia 0 14 0.00

0 100.01Tuzemské kapitálové granty a transfery 
 

177 846 177 856320 

0 100.00Granty 1 000 1 000321 
0 Kap. transfer na výstavbu viacúčelového ihriska 1 000 1 000 100.00

0 100.01Transfery v rámci verejnej správy 176 846 176 856322 
0 100.01Zo štátneho rozpočtu 176 846 176 856322001 
0 Transfer MH SR na dopr. infraštruktúru 53 534 53 534 100.00

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 5 827 5 827 100.00

0 Dotácia MH SR na výkup pozemkov 49 400 49 400 100.00

0 100.00Zahraničné transfery 11 655 11 655340 
0 100.00Prostriedky z rozpočtu Európskej Únie 11 655 11 655341 
0 Prostriedky ISPA na ČOV 11 655 11 655 100.00

5 000 100.00Z ostatých finančných operácií 180 523 180 524450 
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

0 100.00Prevod prostriedkov z peňažných fondov
 

26 357 26 357454 

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

2 266 2 266454001 

0 prevod z Rezervného fondu 2 266 2 266 100.00

0 100.00Z ostatných fondov obce a z ostatných 
fondov vyššieho územného celku 

24 091 24 092454002 

0 prevod z FRB 5 409 5 409 100.00

0 prevod z Fondu primátora 15 15 100.00

0 Prevod z Cestného fondu 14 445 14 445 100.00

0 prevod z Fondu údržby 4 222 4 222 100.00

0 100.00Tuzemské úvery,pôžičky a návratné 
finančné výpomoci 

20 132 20 132510 

0 100.00Bankové úvery 20 132 20 132513 
0 100.00Dlhodobé 20 132 20 132513002 
0 Príjmy 9711 9 711 100.00

0 úver zo ŠFRB BD C 103 a BD C 301 10421 10 421 100.00

104.741 685 395SPOLU 1 609 0951 010 504



Vyhodnotenie rozpočtu za rok 2007 – komentáre 
 

Komentár k príjmovej časti vyhodnotenia rozpočtu za rok 2007 
 
Celkové príjmy rozpočtu mesta za rok 2007 boli splnené na  104, 74 %.  
 
111  Dane z príjmov fyzickej osoby – príjem zahŕňa výnos dane z príjmov zo štátneho 
rozpočtu, jeho výška závisí od napĺňania štátneho rozpočtu.  
 
121 Daň z nehnuteľností  -  príjem splnený na 111 %.  
Prekročenie plánovaných príjmov bolo z dôvodu dobrej platobnej disciplíny daňovníkov. Až 
96 % celkového predpisu dane v roku 2007 bolo uhradené v tom istom roku a zároveň boli 
uhradené aj nedoplatky za minulé roky vo výške viac ako 8 314 000,- Sk. Okrem toho boli 
uhradené aj pokuty, penále a ďalšie dovýruby dane v celkovej výške viac ako 2 milióny Sk. 
V roku 2007 mesto Nitra vyhralo viaceré spory v daňovom konaní s významnými daňovníkmi 
(Mediahaus, Agroinštitút a iné) na základe čoho bola uhradená aj daň minulých rokov.    
 
133 Dane za špecifické služby – miestne dane a poplatok za komunálne odpady vyberané 
v zmysle VZN mesta.   
Dôvodom prekročenia plánovaného príjmu pri poplatku za komunálne odpady je skutočnosť, 
že v roku 2007 bola uhradená suma nedoplatkov za predchádzajúce roky v celkovej výške 
12 408 000,- Sk. Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva sme vykonali kontrolu 
platenia poplatkov v porovnaní s evidenciou obyvateľstva. Výsledkom tejto kontroly bol 
dovýrub poplatkov v celkovej výške 1 356 000,- Sk a udelene sankcií v celkovej výške 
225 000,- Sk. Ďalším dôvodom prekročenia plánovaných príjmov je aj fakt, že preplatky za 
rok 2007 sa pri množstvovom zbere vracajú až v roku 2008 (firmy a inštitúcie poplatok 
zaplatili zálohovo v roku 2007). 
V položke 139 Iné dane... sú zúčtované platby /pohľadávky/ za zrušené miestne poplatky za 
alkohol a tabakové výrobky.  
 
211 Príjmy z podnikania – predstavujú výnos z dividend, z akcií DEXIA banka Slovensko 
a.s. / 1 417 tis./,  a  NTS a.s. / 2080 tis./, v ktorých je mesto akcionárom a odvod zo zisku 
Nitrianskych komunálnych služieb a  Službytu Nitra s.r.o. 
 
212 Príjmy z vlastníctva – predstavujú fin.prostriedky za prenájom nehnuteľností v majetku 
mesta uhrádzané v zmysle  nájomných zmlúv. Ich podrobné členenie je uvedené v prílohe č.1. 
 
221 Administratívne poplatky – správne poplatky vyberané v zmysle zákona č.145/95 Z.z. 
o správnych poplatkoch.       
Vyšší príjem na tejto položke je hlavne z dôvodu vyššieho počtu  výherných prístrojov 
umiestnených v prevádzkach. 
 
222 Pokuty a penále – pokuty vyberané v priestupkovom konaní mestskou políciou 
a obvodným úradom, pokuty za porušenie stavebného zákona a iné. 
 
223 Poplatky a platby z predaja a služieb – ide najmä o poplatky za vodu od obyvateľov 
v tých mestských častiach, kde je mesto majiteľom vodovodov, ďalej poplatky za spoločný 
stavebný úrad,  predaj vstupeniek a iné. 
 



230 Kapitálové príjmy   - zahŕňajú príjem z predaja bytov  a ostatný príjem z predaja 
majetku, na základe schválených uznesení MZ o predajoch .  
Podrobné členenie predaja majetku je uvedené v prílohe č.2. 
 
240 Úroky z vkladov – v tejto položke sú zaúčtované úroky zo všetkých vkladov mesta 
vrátane fondov. Mesto využíva možnosť využitia medzibankových obchodov s voľnými 
finančnými zdrojmi. 
 

290 Iné nedaňové príjmy – v položke je zúčtovaný najmä  príjem z výťažkov lotérií , príjem 
z dobropisov za vyúčtovanie elekt.energie , rôzne vratky , finančná náhrada za výrub drevín /CITY 
PARK/. 
 
310 Tuzemské bežné granty a transfery   –   predstavujú  hlavne  dotácie zo ŠR na 
prenesené kompetencie, dotácie z úradu práce, na projekty  a finančné dary do Fondu 
primátora vo výške 200 tis.Sk 
 
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery – dotácie zo štátneho rozpočtu na výstavbu 
ČOV , zariadenia soc. služieb, na výkup pozemkov pod Priemyselný park a na dopravnú 
infraštruktúru pre priemyselnú zónu Mlynárce /53 534 tis.Sk/, ktorú mesto obdržalo koncom 
roka a nebolo ju možné vyčerpať. 
 
340 Zahraničné transfery  - finančné prostriedky z fondu ISPA na výstavbu čističky 
odpadových vôd  a na projekt IKT . 
 
450 Príjmy z ostatných finančných operácií –zahŕňajú zostatok prostriedkov z roku 2006 
a prevody z jednotlivých fondov mesta podľa skutočného čerpania.   
 
510 Tuzemské úvery – čerpanie úverov na výstavbu ČOV a čerpanie časti úveru zo ŠFRB na 
výstavbu bytového domu C 103 a C 301.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Komentár k čerpaniu rozpočtu za rok 2007 -  Vnútorná správa 
 
633001 – interiérové vybavenie 
                Vyššie čerpanie na tejto položke je kryté štátnou dotáciou pre ohlasovňu     
                poskytnutou v roku 2006.Pre ohlasovňu bol zakúpený  nábytok,  kartotékové skrine,  
                 koberce v sume 107 615,- Sk. 
633002 – výpočtová technika 
                Prečerpanie položky o 9 301,- Sk bolo spôsobené nevyhnutným nákupom   
                výpočtovej techniky pre NISYS. 
634003 – poistenie 
                 Nižšie čerpanie je z dôvodu zvýhodneného bonusu  pri zákonnom poistení . 
         Po odpredaji dvoch služobných motorových vozidiel boli vrátené finančné    prostriedky 
                 mestu zo zákonných i  havarijných poistiek – preplatok. 
635003 – údržba telekomunikačnej techniky 
               Nulové čerpanie je z dôvodu  dobrého stavu telekomunikačnej techniky a ozvučenia. 
                Nebola  hlásená žiadna porucha, resp. požiadavka  na údržbu alebo nákup, resp.  
                výmenu. 
635006 – údržba budov, objektov 
                Na položku údržba  budov bolo  mestským zastupiteľstvom 21.6.2007  presunutých  
                1 400 tis. Sk  na prestavbu bývalého klientského centra a 7.8.2007  mestské  
                zastupiteľstvo odsúhlasilo 1 000 tis. Sk na rekonštrukciu zasadačky č. 209  
                a rekonštrukciu WC na druhom poschodí. Z uvedených zámerov bola zrealizovaná 
                len rekonštrukcia zasadačky č. 209.  
637012 – poplatky a odvody 
                Správne  a súdne poplatky neboli vyčerpané, nakoľko mesto platilo súdne poplatky  
                podľa podaných súdnych sporov. 
637018 – vrátenie príjmov z minulých rokov  
                Vratky za mylne uhradené dane a rôzne poplatky. 
713004 – nákup prev. strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 
                Finančné prostriedky, ktoré sú prečerpané na tejto položke, boli pôvodne plánované  
                 na položke 633004. Nakoľko boli zakúpené 2 kopírky  nad 30 000,- Sk, jedná sa  
                o dlhodobý hmotný majetok. To isté platí v prípade barového pultu pri kongr. sále,                        
      fin. prostriedky  boli plánované na položke 633001 – kongresová sála. 
 
 
 
Komentár k čerpaniu rozpočtu za rok  2007 - Oddelenie komunálnych činností 
a životného prostredia 
 
       Celkové čerpanie jednotlivých položiek zodpovedá schválenému rozpočtu a plnenie 
predstavuje 99,38 %. Nedočerpanie  a mierne prekročenie rozpočtu vzniklo u nasledovných 
položiek: 
 

    634004  Preprava detí Orechov Dvor    73,20% 
   položka bola  navrhnutá s rezervou s ohľadom na neustály pohyb cien pohonných    
   hmôt. Počas roka 2007 sa však ceny viac menej ustálili a preto prišlo k nedočerpaniu 
   položky. 

 
635006  Údržba parkovacích automatov    72,16% 



  položka plánovaná na tento účel zahŕňala aj rezervu pre prípad že mesto sa rozhodne   
  pristúpiť k radikálnejším zmenám vo výbere parkovného a nakúpi alebo si prenajme  
  viac parkovacích automatov ako bolo plánované. 

 
635006  Zabezpečenie pracovníkov na aktivačný príspevok 50,50 % 

  Čerpanie tejto položky je premenlivé z dôvodu permanentného uhrádzania platieb 
v súvislosti s aktivačnými pracovníkmi (náradie, poistenie, koordinátori atď.) 
a uhradené sumy sa po preplatení Úradom práce (cca po 3 mesiacoch) vracajú na 
túto položku. Percento čerpania tak počas roka kolíše a uvedený stav je aktuálne 
číslo k určitému dátumu, ale nemá presnú výpovednú hodnotu. 

 
637004   Separovaný zber      89,69 % 

 Čerpanie zodpovedá objemu vykonaných prác. Nedočerpaná suma bola 
predpokladaná na mimoriadne vývozy separátov  v roku 2007. 

 
635004  Odplaty za čerpanie podzemných vôd   64,71 % 

Čerpanie vo výške 64,71 % v zmysle rozhodnutia Slovenského vodárenského 
podniku Piešťany.  

                            
637004    Rozbor vody      79,17 % 

Čerpanie vo výške 79,17 % v zmysle dodržania vodného zákona 354/2006 Z.z. 
o potrebe vykonávania rozborov vody.           

  
633006   Zákazové značky a tabuľky                          83,33% 

   zostatok prostriedkov  t.j. 4 765,- Sk bolo pripravených na osadenie ďalších 
   zákazových tabúľ v prípade požiadaviek VMČ. 

  
635006  Úprava okolia potoka v Mestskom parku  64,29 

Čerpanie finančných prostriedkov pravdivo zodpovedá objemu vykonaných prác. 
 
635006  Prevádzka Gazdovského dvora                  62,5% 

Prostriedky nevyčerpané z dôvodu medializovanej zmeny vlastníckych vzťahov  
v starostlivosti o zvieratá v Mestskom parku. 

 
642002 Podpora ochrany chránených živočíchov          90% 

 Prostriedky nedočerpané  z dôvodu výšky cenových ponúk na stanovený účel. 
 
635006 Výruby a opiľovanie stromov    100,25 % 

Prekročenie položky bolo spôsobené realizáciou prác, ktoré  boli v priebehu roka prisľúbené 
žiadateľom. 
 

635006 Údržba drevín – fin. náhrada za výrub drevín  141,67 % 
Položka bola prekročená z dôvodu odstraňovania následkov dvoch kalamít  v roku 

2007  (spôsobených vetrom o sile víchrice). Výdavok bol hradený z finančnej náhrady 
za výrub drevín,  ktorú mesto obdržalo vo výške 5 080 tis.Sk    
 

635006 Správa lesných pozemkov v majetku mesta   75 %  
   Cena zmluvne dohodnutá na rok 2007 s novým dodávateľom. 
 
635006 Monitoring hygieny pieskovísk     30 % 



Finančné prostriedky boli vyčerpané vo výške 21 tisíc Sk, určitú časť  rozborov 
piesku v pieskoviskách vykonával Štátny zdravotný ústav v Nitre v rámci štátneho 
dozoru bez finančnej úhrady.  

 
632001 El. energia – trh. mestečká                117,33 % 

Položka predstavuje skutočné čerpanie na základe nameraných hodnôt. Prekročenie    
nastalo v mesiaci december v dôsledku poveternostných podmienok (Vianočné trhy). 

 
632002 Vodné, stočné – trh. mestečká    30 % 
   Položka predstavuje skutočné čerpanie na základe nameraných hodnôt. 
 
637004 Čistenie verejných priestranstiev    83,75 % 

Položka bola nedočerpaná z dôvodu, že v trhovom mestečku nebolo potrebné 
zabezpečiť odpratávanie snehu a posýpanie protišmykovým materiálom. 

 
 
 

 
Komentár k čerpaniu rozpočtu za rok 2007 – Mestský hasičský zbor Nitra 

 
 

Jednotlivé položky boli čerpané v súlade s potrebami a zabezpečením akcieschopnosti 
Mestského hasičského zboru Nitra. 

 Zahŕňajú výkon zásahov, výcvik, odbornú prípravu, súťaže, údržbu a opravu techniky, 
požiarnej zbrojnice, nákup materiálu, špeciálneho hasičského materiálu a výstrojných 
súčiastok.  
 
 
V položke 633 006 – nákup akumulátorových zdrojov pre špeciálnu hasičskú techniku, nákup 
závesných lekárničiek k technike. 
 
V položke 633 007 – nákup špeciálnych hadíc C 42, B 65 s koncovkami, savice 105/2,4. 
 
V položke 633 010 – nákup pracovných odevov + špeciálnej zásahovej obuvi. 
 
V položke 633  016 – celoročný nákup občerstvenia pre členov MHZ počas výkonu, výcviku 
a účasti na súťažiach + pitný režim v letných mesiacoch.  
 
V položke 634 001 – nákup pohonných hmôt, mazív a olejov pre služobné vozidlo AVIA 31 
a techniku PS 12 a PPS 12. 
 
V položke 634 002  – STK + EK služobného vozidla AVIA 31. 
 
V položke 635 005 – oprava služobného vozidla AVIA 31, kalového čerpadla, nákup 
materiálu na svojpomocnú údržbu techniky – vonkajší náter vozidla, označenie špeciálnej 
techniky, nákup nabíjačky akumulátoroch zdrojov pre techniku. 
 
V položke 637 006 – oprava strechy, nákup strešnej izolácie, nákup plastových okien v 
budove a materiálu na  dokončenie interiérových prác hasičskej zbrojnice v Dražovciach.     
 



V položke 637 001 – výkon výcviku, odborná príprava, účasť na súťažiach v rámci okresu 
a kraja, organizovanie súťaže – o pohár primátora mesta Nitry. 
 
V položke 637 027 – celoročná odmena správcovi HZ za výkon údržby a správu hasičskej 
zbrojnice MHZ v Dražovciach.  
 
 
 
 

 
 

Komentár k čerpaniu výdavkov za rok 2007  -  Oddelenie kultúry a športu  
Rozpočtovaná čiastka na rok  24 000 tis. Sk bola rozpočtovými opatreniami MZ upravená na 
53 893 tis. Sk. čerpanie k 31.12.2007 je vo výške 52 121 tis., Sk t.j. 96,71 %. 

Vo funkčnej klasifikácii 08.1 – rekreačné a športové služby 

neboli čerpané 

-  transfer pre Tenisový klub SPU-AX  nebol poskytnutý, pretože poskytnutie dotácie 
v zmysle uznesenia MZ bolo podmienené vysporiadaním vlastníckych vzťahov s Mestom  
Nitra, ku ktorým neprišlo    

nízke čerpanie 

- športové akcie - reprezentačné -  menej podujatí, kde bolo zabezpečované občerstvenie 

Vo funkčnej klasifikácii 08.2 – kultúrne služby 

vyššie čerpanie  

- energie Synagóga –spotreba bola plánovaná podľa spotreby za predchádzajúci rok,  

   skutočnosť je podľa zvýšeného  počtu kultúrnych podujatí  organizovaných v Synagóge  

- Nitrianska hudobná jar – z dôvodu zabezpečenia kvalitných programov   

- Nitrianska hudobná jeseň -  kvalitnejšie programy     

nízke čerpanie 

- zriadenie a prevádzka webovej stránky pre kultúru a šport –  z položky bolo uhradené iba     

  riešenie  web stránky,  napĺňanie  bolo zabezpečované  vlastnými pracovníkmi oddelenia 

- údržba prekrytých pódií – počas roku 2007 sa nevyskytli situácie, pri ktorých by bola  nutná         

   väčšia oprava prekrytia       

- kalendár podujatí – z dôvodu lepšej informovanosti bol kalendár vydaný na prvý polrok   

  roku 2008 na základe odporučenia primátora mesta a komisie kultúry 

- výchovné koncerty pre školy – z dôvodu  zabezpečenia koncertov s nižšou cenou  

- poistenie Synagóga – uskutočnené výstavy si vystavovatelia poistili na vlastné náklady 

- príprava altánku – podstatná časť kultúrnych akcií sa počas kultúrneho leta konalo mimo     

   altánku 

-  odmeny účinkujúcich na občianskych obradoch – podľa skutočne uskutočnených obradov 



-  odmeny za prevádzku zvukovej aparatúry – zabezpečenie kultúrnych programov vrátane   

    vlastného ozvučenia 

neboli čerpané 

- ochranné fólie  na okná – Synagóga  - z dôvodu technických problémov boli finančné 
prostriedky  presunuté do rozpočtu na rok 2008  

- štúdie, expertízy, posudky – nezadávalo sa vypracovanie posudkov,  nakoľko  posudok  

   vypracovaný v novembri 2006 (, t,j,  po schválení rozpočtu na rok 2007)  zahŕňal aj texty   

   tabúľ osádzaných v roku 2007 

Priaznivé čerpanie rozpočtu je spojené s realizáciou tradičných kultúrnych, spoločenských 
a športových podujatí, ktoré sa uskutočnili v priebehu roka 2007. 

6. januára sa uskutočnil tradičný Trojkráľový koncert v Piaristickom kostole sv. 
Ladislava v podaní známej moravskej cimbalovej muziky Hradišťan .   

Kalendárne obyčaje sa stali tradičnou súčasťou nitrianskeho kultúrneho diania. Veselý 
fašiangový sprievod, karneval, jarmok i neodmysliteľné pochovávanie basy prilákali 
množstvo divákov, ktorí nechýbali ani na  Sviatkoch jari, vynášaní Moreny a symbolickej  
rozlúčke so zimou. 

V marci až apríli sa uskutočnil 34. ročník  Nitrianskej hudobnej jari , počas ktorej sa 
predstavili   nitrianskemu publiku mnohé významné domáce i zahraničné telesá a sólisti.  
 3. jún opäť  patril deťom a Krajine detskej fantázie, na ktorú sa každoročne mení 
Mestský park na Sihoti vďaka spolupráci s Centrom voľného času Domino. 
 V júni opäť zneli Nitrou tóny Medzinárodného  festivalu  sakrálnej hudby Musica 
sacra, ktorý  prináša do nášho mesta  výnimočnú atmosféru vzácnych stretnutí so skvostami 
duchovnej hudby.  Nad jubilejným 17. ročníkom prevzal osobnú záštitu J. Ex. Mons. Viliam 
Judák a primátor mesta Nitry Jozef Dvonč.   Na ôsmich koncertoch sa predstavili sólisti, 
významné vokálne i inštrumentálne telesá z ČR, Rakúska ,Japonska,  zo Slovenska. Súčasťou 
festivalu bol i muzikologický seminár: Ludwig van Beethoven, pohľad do budúcnosti 
a výstava v Synagóge : Ján Levoslav Bella – dokumenty o života a diele. Dnes je Musica 
sacra vyhľadávaným festivalom s obrovským záujmom širokej verejnosti. Jej priazeň  je 
základným hnacím motorom prípravy  každého ďalšieho ročníka. Má stúpajúcu tendenciu a 
pôsobí nesmierne zaväzujúco i inšpiratívne. Je veľmi potešiteľné, že na festival prichádza 
stále viac mladých ľudí.  

V máji sa uskutočnila prezentácia Nitry v partnerskom meste Kroměríž.  
30. júna bolo slávnostne otvorené Kultúrno-spoločenské centrum Nitra, Janíkovce.  
1. júla 2007 sa  v Mestskom parku Na Sihoti uskutočnilo slávnostné otvorenie letnej 

sezóny: „Hurá na prázdniny“ .   
Tradičné mestské slávnosti organizované pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda sa 

t.r. uskutočnili 3. – 5. júla. Dni Nitranov venované významným osobnostiam histórie 
i súčasnosti Nitry vniesli do mesta atmosféru dávnych veľkomoravských čias, v ktorých naše 
mesto zohralo svoju významnú historickú úlohu. Osobnú záštitu nad týmto projektom prevzal 
prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič. Súčasťou projektu bol 1. ročník  vedeckej 
konferencie o kultúrnom dedičstve sv. Cyrila a Metoda, odborný seminár Najnovšie 
archeologické  nálezy v Nitre a výstava Sondy do hlbín nitrianskeho dávnoveku, ktoré mapujú 
výsledky práce pätnásťročnej archeologického výskumu v Nitre.  Slovenský triptych v podaní 
nášho najznámejšieho folklórneho súboru Lúčnica potešil milovníkov tradícií a slovenského 
folklóru. Nový rozmer dodal slávnostiam Večer ľudí dobrej vôle organizovaný pod záštitou 
člena Európskej komisie pre kultúru a vzdelanie Jána Figeľa, počas ktorého v priamom 



televíznom a rozhlasovom vysielaní (STV a SRo) vystúpili známe osobnosti klasickej 
i populárnej hudby. Tohto roku  sa treťou  časťou Svätopluk, Rex Morabia zavŕšili 
veľkomoravská divadelná trilógia.  Nitriansky hrad bol miestom Cyrilo-metodskej národnej 
púte, kde sa uskutočnilo i slávnostné otvorenie Diecézneho múzea, prvého svojho druhu na 
Slovensku, ktoré bude prezentovať návštevníkov kresťanské a národné hodnoty súvisiace so 
začiatkom kristinizácie a národnej štátnosti na našom území.. Súčasťou osláv bolo množstvo 
hudobných a tanečných vystúpení, divadelných predstavení a iných sprievodných podujatí. 
Atmosféru slávností  dotvoril Nitriansky jarmok so svojou remeselnou ponukou.  

 
  

Ďalšie letné prázdninové chvíle voľna vypĺňali v rámci Nitrianskeho kultúrneho leta  
popoludnia v Mestskom parku na Sihoti s rozprávkami pre deti, operetnými a muzikálovými 
melódiami i „tancovačky“  s dychovkou, prázdninový rockový  koncert a letný filmový 
Bažant kinematograf 2007  na Svätoplukom námestí , podujatia v Synagóge, stretnutia so 
starou hudbou na Nitrianskom hrade.  
 17. – 19. augusta  sa uskutočnili po prvýkrát  Chrenovské trhy . Návštevníci mali 
možnosť vzhliadnuť pestrý kultúrny program,  ochutnať rôzne pochúťky a vybrať si z ponuky 
spotrebného tovaru, občerstvenia a atrakcií.   
 Po rokoch sa podarilo obnoviť v Nitre tradíciu Letných filmových festivalov na 
Amfiteátri. Pred večerným premietaním zaujímavých filmov počas 5 augustových večerov 
spríjemnili návštevníkom atmosféru koncerty nitrianskych  rockových kapiel. Podujatie sa 
stretlo s dobrým ohlasom nielen u mladých ale i u strednej generácie.     
 Nitrianske kultúrne leto opäť  vyvrcholilo Klokočinským jarmokom, ktorý ponúkol 
nielen obyvateľom sídliska Klokočina pestrý kultúrny i športový program, rôzne atrakcie, 
bohatú paletu pochúťok a rôzneho tovaru .              
 6. september bol Dňom otvorených dverí Mestského úradu v Nitre pri príležitosti 
výročia podpísania zákona o samospráve. Návštevníci MsÚ v Nitre sa mali možnosť 
oboznámiť s kandidatúrou mesta na získanie titulu EHMK 2013, s pripravenosťou projektov 
všestranného rozvoja mesta, s aktivitami projektu Zdravé mesto, s celkovou činnosťou 
jednotlivých organizačných zložiek úradu a mestských organizácií. Mali možnosť  zavítať do 
rokovacích a reprezentačných priestorov úradu. Popoludní sa uskutočnilo stretnutie občanov 
s predstaviteľmi samosprávy. Toto podujatie sa uskutočnilo po prvýkrát.  

Nitrianska hudobná jeseň bola slávnostne otvorená 30. septembra. Súčasťou cyklu 
koncertov, v rámci ktorých sa predstavili aj umelci zo zahraničia bol opäť aj 25. ročník 
Medzinárodného festivalu klasickej gitarovej hudby Cithara aediculae. 
V dňoch 10. – 13. októbra sa uskutočnil 2. ročník  Dní českej kultúry pod záštitou   
veľvyslanca ČR v SR J.E. Vladimíra Galušku.   Súčasťou  podujatia boli koncerty, výstavy, 
premietanie českých filmov,  besedy, ale i módna prehliadka  a futsalový turnaj mestských 
polícií o Pohár primátora mesta Nitry.     

V novembri sa uskutočnil jubilejný 10. ročník  medzinárodného  festivalu speváckych 
zborov Zbory mestu venovaný Jozefovi Rosinskému. Na festivale sa predstavili počas 3  
večerov domáce, ale i hosťujúce  spevácke zbory. 
 Decembrová atmosféra nitrianskeho vianočného mestečka každoročne napĺňa pocitom 
šťastia a spokojnosti srdcia detí i dospelých. Vo vianočnom trhovom mestečku , v priestoroch 
Synagógy  a v Kostole sv. Ladislava a tento rok už i v Kostole sv. Gorazda sa uskutočnili 
vianočné koncerty a rôzne kultúrne programy. Rok 2007 ukončil silvestrovský program 
a oslava príchodu Nového roka  na Svätoplukovom námestí za prítomnosti primátora mesta . 
 

K neodmysliteľným objektom na usporiadanie kultúrnych, spoločenských podujatí  
patrí Synagóga, ktorá je výnimočným miestom pre komorné koncerty, výstavy,  divadelné 



predstavenia, výchovné koncerty, literárne večery a iné spoločenské podujatia, benefičné 
akcie, prezentácie humanitárnych projektov, ale aj zahraničných kultúr v Nitre a na 
Slovensku. Podujatia v tomto priestore organizuje Mesto Nitra ,ale  priestor si prenajímajú aj 
iní organizátori.  
 
     Roku 2007  pokračoval projekt svojou ďalšou etapou osádzania tabúľ na uliciach, ktoré sú 
pomenované po významných osobnostiach.  
 V rámci reštaurovania sa uskutočnila zmena architektonického riešenia súsošia  
Protest proti vojne. Odstraňovali sa dôsledky vandalizmu na sochách na Cyrilo-metodskom 
námestí.  
 
    Mesto Nitra organizačne zabezpečuje plynulý priebeh občianskych obradov, individuálne  
 uvítanie nových občanov na požiadanie rodičov a spoločné uvítanie novorodencov , v rámci 
ktorého sa slávnostne  odovzdáva finančný poukaz : jednorazový príspevok pri narodení 
dieťaťa v sume 2.500,-Sk.  
 Mesto Nitra  participovalo aj na realizácii projektov: Agrofilm, Nitrianske univerzitné 
dni, Cithara aediculae, Divadelná Nitra a Krištáľové krídlo. Podieľalo sa na   dotvorení 
priestoru gotickej priekopy na hrade, dobudovaní Diecézneho múzea. Dotáciu  taktiež 
poskytlo ECAV na organ .  
V rozpočte Mesta Nitry bol vyčlenený 1 mil. Sk na podporu projektov cieľovej oblasti: rozvoj 
a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt, zachovanie 
kultúrneho dedičstva, v rámci ktorej boli poskytované dotácie žiadateľom na konkrétny 
projekty.  
 
 
        Športové podujatia boli aj v tomto roku  zamerané hlavne na aktivity  športu pre 
všetkých a pre deti a mládež. 
 
        15. marca sa v Synagóge uskutočnil už 17. ročník Ocenenia najúspešnejších športovcov 
mesta Nitry, regiónu Nitra. Primátor mesta Nitry ocenil kolektívy i jednotlivcov, ktorí úspešne 
reprezentovali mesto Nitra. Taktiež  ocenil najúspešnejších trénerov a Cenu primátora mesta 
Nitry  udelil športovým osobnostiam za celoživotný prínos pre rozvoj športu v meste Nitra.  
 
        Po dvojročnej prestávke (v roku 2005 sme nedostali výzvu a v roku 2006 bol Challenge 
Day spojený s Medzinárodným dňom detí a neporovnávala sa percentuálna účasť so 
súperiacim mestom ) Mesto Nitra opäť prijalo výzvu Asociácie športu pre všetkých SR 
a prihlásilo sa do súťaže CHALLENGE DAY – medzinárodnej súťaže miest v zapojení čo 
najväčšieho počtu obyvateľov do rôznych pohybových aktivít. Súperom nám bolo mesto Kfar 
Saba z Izraela. Program bol zameraný predovšetkým na deti, ale zapojiť sa mohli všetci 
obyvatelia a návštevníci mesta. Zámerom podujatia bolo vzbudiť u občanov, najmä u detí, 
záujem o športové aktivity, ktoré vedú k formovaniu zdravého životného štýlu 
a k pravidelnému aktívnemu využívaniu voľného času. Napriek zlému počasiu sa zapojil 
dostatočný počet obyvateľov čo dopomohlo mestu Nitra zvíťaziť nad súperiacim Kfar Saba.    
 
        Tradičné podujatie Týždeň olympizmu sa koná pri príležitosti založenia Medzinárodného 
olympijského výboru vo viac ako 150 krajinách. Podujatie poskytuje príležitosť pre rozvíjanie 
športových aktivít pre všetky vekové kategórie a sociálne skupiny. V Nitre sa cyklus podujatí 
začal otvorením Letného kúpaliska a pokračoval tradičnými športovými aktivitami. Tí 
najmladší zažili atmosféru ozajstnej Olympiády detí materských škôl. 4. ročník  projektu 
Nitrianska školská liga  vyvrcholil vyhodnotením  a odovzdaním Putovného pohára pre víťaza 



NŠL a vrcholom všetkých športových podujatí bolo zapojenie Nitranov do celoslovenského 
podujatia Beh olympijského dňa. 
      
        Mesto Nitra bolo v dňoch 20. – 22. júla hostiteľom turnaja Elite Beach Tour. 
V spolupráci s agentúrou Športprogress a Slovenskou beachvolejbalovou asociáciu 
zorganizovalo na Svätoplukovom námestí a na Letnom kúpalisku beachvolejbalové turnaje, 
ktoré boli počas leta spestrením pre občanov mesta.  
 
        Začiatkom septembra sa v rámci podujatia Klokočinský jarmok konala osvetová kampaň 
„Na kolesách proti rakovine“. V spolupráci so Slovenským paralympijským výborom bola vo 
viacerých mestách zorganizovaná zbierka na nákup potrebných medicínskych prístrojov. 
Cieľom kampane bolo však okrem zbierania finančných prostriedkov robiť širokú osvetu 
a vyzdvihnúť športovú stránku celého projektu.     
 
        26. septembra sa žiačky volejbalového oddielu ŠK UKF Nitra zúčastnili za pomoci 
finančnej podpory Mesta  Nitra  na turnaji „O pohár města Kroměříž“, ktorý vyhrali a tým 
úspešne reprezentovali mesto Nitra. 
 
        Mesto Nitra dostalo od Slovenského výboru pre UNICEF ponuku zapojiť sa do 
celoslovenskej kampane „Poďte s nami bicyklovať – venujme viac času našim deťom“. Mesto 
ponuku prijalo a primátor mesta Nitry prevzal nad týmto podujatím záštitu. Podobné podujatie 
bolo v Nitre organizované po prvýkrát a u občanov sa stretlo s veľkou odozvou. Okrem detí, 
ktoré sa v parku zapojili do rôznych zábavných aktivít, prišli projekt podporiť aj dospelí, pre 
ktorých bola táto osvetová kampaň  určená. Symbolickú štafetu (knihu s podpismi) prevzali 
od cyklistov z Banskej Štiavnice zástupcovia Cykloklubu Nitra, ktorí ju niesli do cieľa 
celoslovenskej cykloštafety, do Bratislavy. 
 
        Už tradične, prvý piatok v októbri, sa konal V. ročník „Športového dňa nitrianskych ZŠ“. 
Výzva primátora mesta sa opäť stretla s mimoriadnym záujmom a všetky školy v meste sa 
zapojili do športovo-zábavného podujatia. Mesto Nitra zakúpilo pre všetky školy v meste 
balíky, vrátane 3 cirkevných, balíky so športovými potrebami v hodnote 100 000,-. 
 
        V mesiacoch október – december sa konal cyklus podujatí pod názvom Dni športu, 
zameraných na rozvoj pohybových aktivít rôznych vekových a záujmových skupín s cieľom 
vštepiť účastníkom trvalý vzťah k športu a ponúknuť im pestrú škálu športových podujatí. 
Súčasťou tohto projektu boli podujatia: „Viacboj detskej všestrannosti“ pre deti MŠ, „Pridajte 
sa k nám“ súťažné hry pre deti Liečebno-výchovného sanatória na Kyneku,  „O pohár 
primátora mesta Nitry“ turnaj mestských polícií vo futsale, „Uličný futbal“ turnaj žiakov ZŠ, 
„Futbalový miniturnaj žiakov“,  „Medzinárodný stolnotenisový turnaj seniorov“, športové 
podujatia v rámci Študentských dní nitrianskych univerzít, športové podujatia organizované 
CVČ Domino a veľa ďalších športových či turistických podujatí. 
 
        Prostredníctvom projektu „Škola otvorená športu“ boli aj počas  roku 2007   sprístupnené 
športové areály a telocvične vybraných základných škôl verejnosti, ktorá ich môže využívať 
na športové aktivity a relax v stredu a v sobotu počas celého roka. 
 
       V rozpočte Mesta Nitry bol vyčlenený 1 mil. Sk na podporu projektov cieľovej oblasti: 
telesná kultúra, v rámci ktorej boli poskytnuté dotácie žiadateľom na konkrétne projekty.    
       Okrem týchto dotácií, Mesto Nitra podporilo: 



- športové kluby (HK Nitra, FC Nitra, TJ AC Nitra, TJ Dražovce, FK Janíkovce, TJ 
Kynek, FK D. Krškany a ČFK) vo forme dotácií na energie 

- športové kluby (ČFK, TJ Kynek, TJ Dražovce, FK Janíkovce a FK D. Krškany) 
formou dotácie na nákup kosačiek 

- športové kluby (HK Nitra, FC Nitra, FK Janíkovce, TJ Dražovce, FK D. Krškany, TJ 
Kynek, ČFK a TJ Stavbár Nitra ) dotáciou vo forme transferu (70% z nájmu za 
nebytové priestory, ktoré nepoužívajú športové kluby na svoju činnosť) na 
zabezpečenie činnosti mládežníckych a seniorských oddielov 

- Futbalový klub FC Nitra – dotácia na rekonštrukciu fasády, sociálnych zariadení, 
nákup kosačiek, záložný zdroj na osvetlenie 

- Hokejový klub HK Nitra – dotácia na rekonštrukciu strojovne 
 

Projekt - Európske hlavné mesto kultúry  
Schválený rozpočet projektu bol vo výške 3 200 tis. Sk, skutočné čerpanie k 31.12.2007 bolo 
vo výške 3 185 tis., Sk t.j. 99,53 %. 

Čerpanie rozpočtu bolo spojené s aktivitami a prípravou 1. etapy projektu Nitra – kandidát na 
titul EHMK 2013. 

Finančné prostriedky boli čerpané predovšetkým na informačnú kampaň určenú obyvateľom 
mesta Nitry a propagáciu a prezentáciu projektu doma a v zahraničí.  

Časť finančných prostriedkov ( 1.800 tis. SK) bola formou transferu poskytnutá OZ Za rozvoj 
Nitry, ktoré bolo nositeľom projektu a ktoré  finančné prostriedky použilo na informačnú 
kampaň, na propagáciu projektu, na vyplatenie odmeny konzultačnej agentúre MWH, členom 
kreatívneho tímu a pracovných skupín.  

Finančné prostriedky z rozpočtu mesta boli čerpané podľa jednotlivých položiek rozpočtu na 
zabezpečenie informačnej kampane projektu ( logo, propagačné materiály, vlajky a pod. ), na 
zabezpečenie pracovných  ciest, na odmeny pre členov pracovných skupín a zabezpečenie 
občerstvenia pre zahraničné návštevy, pracovné stretnutia a členov čestnej rady. 

Členovia projektového a kreatívneho tímu navštívili mestá, ktoré v predchádzajúcich rokoch 
titul EHMK už získali, alebo súťažia o získanie titulu. Nadviazali partnerstvá so zástupcami 
miest Graz, Marseille, Nice a Sibiu a prezentovali hlavné témy projektu v Bruseli.  

Počas roka prebiehala informačná kampaň, projekt bol prezentovaný na podujatiach, 
organizovaných mestom, bol prezentovaný na medzinárodných výstavách doma aj 
v zahraničí. 

V novembri 2007 bola na Ministerstvo kultúry SR odovzdaná kandidatúra Mesta Nitry 
a v decembri 2007 sa uskutočnila prezentácia projektu pred odbornou medzinárodnou 
komisiou. Na základe hodnotenia členov komisie projekt Nitra – kandidát na titul EHMK 
2013 postúpil do 2. kola súťaže spolu s ďalšími troma kandidujúcimi mestami ( Košice, 
Martin, Prešov ) a v septembri 2008 bude známe jedno mesto, ktoré tento prestížny titul na 
rok 2013 získa. 

 
 
 
 
 
 



Komentár k čerpaniu rozpočtu výdavkov za rok 2007 -Oddelenie cestovného ruchu 
a propagácie mesta, NISYS 
 
V roku 2007 bol schválený rozpočet oddelenia 6 670 tis. Sk 
V priebehu roka bol navýšený o 1.mil Sk, ktoré boli využité na inzerciu v schránkových 
novinách ECHO – rubrika „Mesto Nitra informuje“ 
Po rozpočtových presunoch v rámci roka bol konečný rozpočet v sume 7 195 tis. Sk, celkové 
čerpanie bolo 5 651 tis.Sk (78,54%) 
 
V rámci propagácie boli realizované dotlače materiálov v slovenskom jazyku aj 
cudzojazyčných mutáciách, tvorba pohľadníc, plagátov, kalendárikov, nástenného kalendára, 
prospekt a kalendár s tematikou partnerských miest v slovenskom a anglickom jazyku 
Ďalšie finančné prostriedky boli využité na podporu projektu EHMK 2013. Boli spracované 
reklamné predmety (perá, kľúčenky, trhacie bloky),  veľkoplošné plagáty na plechové skruže 
Boli realizované aktivity v rámci cestovného ruchu v spolupráci so študentami UKF. – 
Svetový deň sprievodcov CR a Svetový deň cestovného ruchu 

Pracovníci oddelenia sa zúčastnili výstav s tematikou cestovného ruchu: 
GO Brno – na pozvanie partnerského mesta Kroměříž 
ITF SlovakiaTour Bratislava – ako spoluvystavovateľ v stánku Nitrianskeho samosprávneho 
kraja. 
Regióny Slovenska (Agrokomplex) – opätovne v rámci stánku NSK 

NISYS pokračoval v napĺňaní celonárodného informačného portálu  
www.slovakia.travel v rámci projektu NUTIS 

Na základe rozvinutých partnerských vzťahov sa uskutočnili vzájomné návštevy 
predstaviteľov partnerských miest, recipročná účasť na mestských slávnostiach,  organizovali 
sa spoločné projekty škôl, a rôznych inštitúcii v oblasti, kultúry, športu, spoločenského života 
V máji a auguste  sa uskutočnili návštevy umelcov a najvyšších predstaviteľov partnerského 
mesta Gosford. 
 
Položka 632 – Energie, voda a komunikácie 

- Úspora vznikla z dôvodu vysokých preplatkov na elektrinu,  vodné a stočné bude 
vyúčtované až v I.Q 2008 

Položka 635002 – Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky 
- na základe odbornej prehliadky  nebola uskutočnená predpokladaná výmena servera 

a jeho komponentov, uskutočnili sa len potrebné bežné opravy jednotlivých PC staníc 
 
Položka 637200 – Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru  
                              (ext.sprievodcovia, výlep, brigádnici) 

- úspora vznikla z dôvodu  nižšej požiadavky  sprievodcovských, brigádnických služieb  
a výlepu plagátov 

 
Popri hlavnej činnosti, poskytovanie informácií; NISYS vykonáva podnikateľskú činnosť 
(predaj darčekových predmetov, knižných publikácií, máp, výlep plagátov, sprievodcovskú 
činnosť, prenájom miestnosti, predaj vstupeniek, kopírovaciu a faxovú  službu 

Celkové tržby za uvedené činnosti boli vo výške 988 tis. Sk, náklady na túto činnosť boli 
vo výške 986 tis. Sk.  

 
 
 

http://www.slovakia.travel/


Komentár k čerpaniu rozpočtu za rok 2007 – Útvar sociálneho úradu  
 

          Rozpočtovaná čiastka na rok 2007 schválená vo výške 33 000 tis. Sk bola rozpočtovým 
opatrením  upravená  na výšku 35 507 tis. Sk. 
 Čerpanie rozpočtu za rok 2007  je vo výške 34 340 tis. Sk,  t.j. 96,71 %. 
 
Vo funkčnej klasifikácii  07.4  637004 - Všeobecné služby - Zdravé mesto: 
Projekt Zdravé mesto sa svojimi aktivitami a podporou rôznych projektov snaží o zlepšenie 
podmienok života obyvateľov mesta Nitry  s cieľom prispieť k zlepšeniu ich zdravia, stavu 
životného prostredia a k zdravšiemu životnému štýlu obyvateľov mesta. 
V rámci projektu Zdravé mesto bol nakúpený srdcový defibrilátor, ktorý bol odovzdaný do 
výpožičky MUDr.Pavlovovi.  
Vo funkčnej klasifikácii 10.1 642001 – Občianskemu združeniu, nadácii 
a neinvestičnému fondu:  
ADOS, EFETA, SOCIA - opatrovateľská služba: poskytovanie opatrovateľskej služby 
v zmysle zákona   č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci. 
642007 – Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite: 
Diecézna Charita Nitra - opatrovateľská služba: poskytovanie opatrovateľskej služby 
v zmysle zákona č. 195/1998 o sociálnej pomoci. 
Slovenská katolícka diakónia Nitra - opatrovateľská služba: poskytovanie opatrovateľskej 
služby v zmysle zákona č. 195/1998 o sociálnej pomoci. 
 
Vo funkčnej klasifikácii 10.2 641001 – Bežný transfer príspevkovej organizácii – Správa 
zariadení sociálnych služieb: 
Transfer mestskej príspevkovej organizácii Správa zariadení sociálnych služieb, ktorá 
zabezpečuje prevádzku 21 zariadení poskytujúcich sociálne služby a starostlivosť pre 
obyvateľov Mesta Nitra.  
 721001 – Kapitálový transfer príspevkovej organizácii Správe zariadení sociálnych 
služieb: 
V rámci kapitálového transferu príspevkovej organizácii Správa zariadení sociálnych služieb 
bolo zakúpené vozidlo Renault na zabezpečenie rozvozu stravy pre dôchodcov. 
642014 - Príspevok na spoločné stravovanie dôchodcov: Mesto Nitra organizuje spoločné 
stravovanie dôchodcov v súlade s § 71 ods. l, písm. p)   zákona  č. 195/1998 Z. z. o sociálnej 
pomoci v znení neskorších zmien a doplnkov.  Spoločné   
stravovanie sa poskytuje dôchodcom odkázaným na spoločné stravovanie pre svoj 
nepriaznivý zdravotný stav. V roku 2007 bolo zabezpečené stravovanie pre 571 dôchodcov, 
nových žiadateľov o poskytnutie stravovania bolo 186 dôchodcov. 
642014 - Jednorazový príspevok dôchodcom: 
Mesto Nitra poskytlo seniorom – dôchodcom vo veku nad 65 rokov veku vrátane s trvalým 
pobytom v meste Nitra Vianočné darčekové poukážky v hodnote 200,- Sk. Celkovo bolo 
vydaných  8 421 ks poukážok.  
642014 - Jednorazový príspevok občanom mesta po priznaní nároku na starobný 
dôchodok : 
Mesto Nitra poskytuje jednorazový finančný príspevok vo výške 2 500,- Sk občanom mesta 
Nitra po priznaní nároku na starobný dôchodok po splnení podmienok v zmysle Smernice 
primátora č. 4/2007 o  poskytovaní jednorazového finančného príspevku osobitným skupinám 
obyvateľov mesta Nitry. V roku 2007 bol poskytnutý príspevok 126 dôchodcom Mesta Nitra. 
 
Vo funkčnej klasifikácii 10.4 642026 - Jednorazová dávka pre rodiny s deťmi:    
Jednorazová dávka je poskytovaná občanom Mesta Nitry, ktorí sú poberateľmi dávky 



v hmotnej núdzi a príspevkov v zmysle VZN Mesta   Nitry č.9/2004 o poskytovaní 
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi. V roku 2007 bolo priznaných 48 jednorazových dávok 
v hmotnej núdzi pre rodiny s deťmi. 
642026  - Kompenzácia nákladov vecnej JDHN: Kompenzácia nákladov v rámci 
spolupráce zmluvných strán pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi vo forme 
vecnej dávky, výška kompenzácie nákladov za jeden zrealizovaný úkon je 350,- Sk. Jedným 
zrealizovaným úkonom sa  rozumie poskytnutie vecnej dávky jednej osobe. 
642026 – Úprava a obnova rodinných pomerov dieťaťa: 
Finančné prostriedky na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa a na tvorbu úspor  sa  
poskytujú podľa VZN č. 1/2005 o poskytovaní finančných príspevkov na vykonanie opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. K čerpaniu rozpočtu prišlo iba v jednom 
prípade, nakoľko je potrebné splniť podmienky poskytovania týchto príspevkov v zmysle 
zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. 
642026  - Doprava rodičov do detského domova: 
Finančný príspevok na dopravu  do detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené  v súlade 
s § 64 ods.1, písm. a) zákona č.305/2005 sa poskytuje rodičom alebo osobe, ktorá sa osobne 
stará o dieťa, ktorým bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu a umiestnené do 
detského domova. K čerpaniu tohto príspevku neprišlo, nakoľko neboli naplnené podmienky 
v zmysle VZN Mesta Nitry č. 1/2005.  
 
Vo funkčnej klasifikácii 10.5   642026 - Jednorazová dávka pre jednotlivcov:                                             
Jednorazová dávka je poskytovaná občanom v hmotnej núdzi v súlade s VZN Mesta Nitry   
č. 9/2004 o poskytovaní  jednorazovej dávky v hmotnej núdzi. V roku 2007 bolo 
poskytnutých 46 jednorazových dávok v hmotnej núdzi pre jednotlivcov.  
642026 - Príspevok na riešenie zreteľahodných situácií: 
Finančný príspevok na riešenie zreteľahodných situácií je poskytovaný na základe Smernice 
č. 5/2005 o poskytovaní finančných príspevkov na riešenie zreteľahodných situácií 
obyvateľov mesta Nitry. V roku 2007 bol finančný príspevok poskytnutý v 14 prípadoch. 
 
Vo funkčnej klasifikácii 10.7   634002 – Dopravné: 
Servis, údržba, opravy a výdavky spojené s opravou Sociálneho taxíka. Havarijné poistenie 
vozidla.  
636004 – Nájomné - sociálny taxík: 
Nájomné  za sociálny taxík v zmysle nájomnej zmluvy o prenájme vozidla na účely 
sociálneho taxíka. Zákonné poistenie vozidla.       
642001 - Dotácia pre sociálnu oblasť: 
Mesto Nitra poskytuje mimovládnym neziskovým organizáciám pôsobiacim v sociálnej 
oblasti dotáciu v zmysle VZN č. 1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry. 
Dotácia z rozpočtu Mesta bola poskytnutá 8 mimovládnym neziskovým organizáciám. 
642001 - Dotácia pre oblasť ochrana a podpora zdravia, pomoc zdravotne postihnutým 
ľuďom: 
Mesto Nitra poskytuje mimovládnym neziskovým organizáciám pôsobiacim v sociálnej 
oblasti s cieľovou skupinou zdravotne postihnutí ľudia dotáciu v zmysle VZN č. 1/2001 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry. Z rozpočtu Mesta Nitra bolo podporených 5 
projektov mimovládnych neziskových organizácií formou dotácie. 
714001 – Nákup dopravných prostriedkov  
Mesto Nitra zakúpilo osobný automobil na zabezpečenie prevádzky Prepravnej služby a 
Sociálneho taxíka pre ľudí odkázaných na takýto druh sociálnej služby. V roku 2007 bola 
vyplatená 1. splátka z kúpnej ceny vozidla. 
 



Komentár k čerpaniu výdavkov za rok  2007 – Oddelenie výstavby a rozvoja 
 
600 Bežné výdavky – v rámci oddielu boli uhrádzané náklady na tovary a služby, za energie 
zrealizovaných a ešte neodovzdaných investičných akcií, prevádzkové náklady nosičov médií,  
   
716 PPD – bola zabezpečovaná na základe cenových ponúk a v súlade zo zákonom 
o verejnom obstarávaní. V rámci schvaľovania PD bolo zabezpečované dopracovanie 
a prepracovanie príslušných PD podľa požiadaviek a vyjadrení dotknutých orgánov 
a organizácií ako i VMČ. 
Všetky plánované projektové práce boli objednané a dodané okrem navrhnutých na presun. 
Najvýznamnejšie projektové dokumentácie: 
„Štúdia vnútrobloku Štúrova – Stavbárska – Vodná“ –  dodané 12/2007 podklad pre  
koncepčné riešenie vnútrobloku 
„PD zosuv pôdy na Petzwalovej ul. č.26-32“ – dodané 10/2007, požiadavka ŠSD  a VMČ na 
riešenie havarijného stavu terénu ohrozujúceho bytový dom  
„PD na ÚK – Nový cintorín Chrenová Levická ul.“ – v  lokalite Selenec, požiadavka 
príslušného VMČ č.7, dodanie 09/2007  
„OS Predmostie real. projekt dotvorenia – revital. vnútroblokov“ – dodané 12/2007     
„PD pre ÚR – mostné prepojenie Slančíkovej –Wilsonovo nábrežie“ – dodané 10/2007 
„PD pre SP  prepojenie I/64 Novozámocká s III/05137 Dlhá“- dodané 09/2007 
 „PD pre centrálu CSS – integračný systém riadenia dopravy“- dodané 07/2007 
PD na presun na  rok 2008 :   
 „PD Kanalizácia Kynek II. etapa VNG“ – určenie podľa stavebného vývoja lokality  
„Štúdia osadenia sochy  M. R. Štefánika“ – zahájenie akcie je podmienené výberom lokality  
umiestnenia  a VOS na dodávateľa diela 
„PPD Rekonštrukcia detskej nemocnice na domov dôchodcov“ – termín dodania  03/2008      
„PD  rekonštrukcia ZŠ Benkova, Tulipánová, Fatranská – nutnosť spracovania PD ako 
podkladu k žiadostiam o poskytnutie dotácií na nutnú rekonštrukciu uvedených škôl – 
uzn.č.186/2007 – MZ zo dňa 21.06.2007 – dodané 01/2008    
„PPD rekonštrukcia fasády budovy MsÚ – nutná konzultácia s hlavným architektom mesta 
a VOS 02/2008 
 „PPD rekonštrukcia areálu pred KÚ“– na základe požiadavky VMČ č.2 uzn.č.186/2007 – 
MZ zo dňa 21.06.2007  - dodané 01/2008  
„PD OS Diely IV. – dokumentácia ÚK“ - VOS na dodávateľa projekt. dokumentácie 02/2008 
„PPD Revitalizácia sídliska Párovce“ –  zmena rozpočtu uzn.č.247/2007 –MZ  zo dňa 
23.08.2007  - nutné zohľadniť požiadavky VMČ – termín dodania 03/2008 
„PPD Integračné centrum Nedbalova ul.“ -  zmena rozpočtu uzn.č.247/2007 –MZ  zo dňa 
23.08.2007  –  príprava VOS 02/2008 
„PD – Orechov Dvor – byty “  - prepracovanie a aktualizácia  PD – dodané 01/2008   
 

635 Rutinná a štandardná  údržba  budov, objektov  alebo ich častí – doprava 
Všetky plánované  práce boli objednané a dodané okrem navrhnutých na presun. 
Najvýznamnejšie akcie: 
„Bezbariérové chodníky v meste“ dlhodobá požiadavka  imobilných občanov, ukončené 
11/2007 
„Súvislá oprava Čulákova ulica“   - akcia ukončená 10/2007 
„Súvislá oprava Čajkovského ul. – slepá časť ( svah od Čajky po Čajkovského 1)“ – akcia 
ukončená 10/2007 
„Súvislá oprava  MK Willermovej ul. asfalt. povrch I.etapa – akcia ukončená 10/2007 
„MK Štúrova križ. Hollého – Párovská- súvislá oprava“ – akcia ukončená 04/2007 



 „Súvislá oprava  MK Krčméryho“ –  akcia skončená 04/2007 
 „Súvislá oprava  MK Mariánska ul.“ – akcia ukončená 04/2007 
 „centrála CSS –integr. systém riadenia dopravy I. etapa“ – akcia ukončená  12/2007 
Na presun boli navrhnuté tieto akcie:  
 „Oprava schodiska Skalná ul.“ – najnižšia ponuka bola vyššia ako plánované finančné 
prostriedky – presun a príprava VOS na 03/2008 
„Oprava chodníka Čajkovského 1-11“ – VOS 07/2008, realizácia plánovaná 08/2008  
 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 
Všetky plánované  práce boli objednané a dodané okrem navrhnutých na presun. 
Najvýznamnejšie akcie: 
„Mosty  Dolné Krškany  ČOV“ – akcia zrušená uzn.362/2007-MZ zo dňa 22.11.2007  
„Parkoviská a  osvetlenie vnútrobloku  Hollého –Svetlá –Štúrova – Bernolákova“ – akcia 
zrealizovaná  v termíne 12/2007    
„Dokončenie  chodníka  ul. Hviezdoslavova“ – akcia ukončená 08/2007 
„Chodník a parkovisko pri  cintoríne Mlynárce“ –  akcia ukončená 12/2007 
 „Realizácia pešej zóny Topoľová – pokračovanie“ – akcia ukončená 11/2007 
„Realizácia pešej zóny Kremnická – pokračovanie“ – akcia ukončená 08/2007 
„Okružná križovatka Wilsonovo nábr.- Mostná ul. presun do r.2007“ – akcia ukončená 
08/2007 
„Rek. chodníka a výboč. MHD na Lieskovej ul.“ – akcia ukončená 09/2007 
„Rekonštrukcia MK Stračia ul.“– dlhodobá  požiadavka VMČ č.2  na zlepšenie dopravnej 
situácie – uzn.č.186/2007 – MZ zo dňa 21.06.2007, akcia ukončená 12/2007 
 „Rek. MK Hornozobor. –Metodova po ul. Pod Sokolom  presun do r.2007“   a „Rek. MK 
Hornozoborská – dokončenie  po Havraniu  presun do r.2007“ – akcia ukončená 07/2007 
„Kanalizácia  Krškany VNG  - Presun do r.2007“ – akcia ukončená 12/2007 
„Viacúčelové ihriská s umelým povrchom Dražovce, ZŠ Benkova, akcia ukončená 11/2007 
 „Športová hala Klokočina“  – akcia ukončená  01/2008  
„Kanalizácia Pod Zlatým brehom – pokračovanie“ – akcia ukončená 10/2007 
„Oporný múr Podzámska ul.“ - akcia ukončená 07/2007 
„DOS J.Kráľa  - požiarne schodisko“ akcia ukončená 07/2007  
„Senior centrum Baničova  požiarne úpravy a terasy“ - akcia ukončená 06/2007 
„Rek. objektu  Domova pre osamelých rodičov“ – akcia ukončená 12/2007 
„Rek. námestia pred  ÚPSVaR“ – akcia ukončená 072007  
„Rekonštrukcia bývalej ZŠ Janikovce“ a  „Rekonštrukcia bývalej ZŠ Janikovce  - Presun  
do r.2007“ – akcia ukončená 04/2007,  
Na presun boli navrhnuté tieto akcie:  
Viacúčelové ihriská s umelým povrchom Párovske Háje, Prima Areál, Janíkovce, Dolné 
Krškany“ – presun na rok 2008, akcia ukončená 01/2008 Prima Areál, Janíkovce, Dolné 
Krškany, Párovské Háje možné realizovať po odstránení navozenej zeminy cca 1 500 m3. 
 „Rekonštrukcia CVČ Domino, DK Krškany, DK Drážovce“- plánované ukončenie 03/2008 
„Rek. objektu na Hlbokej ul.“ -  akcia ukončená 01/2008 
„MK Višňová“ –  s termínom ukončenia 04/2008 
  06.1 Rozvoj bývania 
„IS a TV BD C103 – FRB+ dotácia“ – termín ukončenia  07/2008 
„IS a TV BD C301 – FRB+ dotácia“ - termín ukončenia  07/2008 
„BD C103 48 b.j.– úver ŚFRB +dotácia“ - termín ukončenia 07/2008 
„BD C301 34 b.j.– úver ŚFRB +dotácia“ - termín ukončenia 07/2008 
 
  
 



Komentár k čerpaniu výdavkov za rok 2007  - Čistička odpadových vôd  
 
      Skúšobná prevádzka  ČOV sa skončila 31.08.2007 a  týmto dňom bola uvedená do 
trvalého užívania. V rámci rekonštrukcie ČOV prebiehala aj rekonštrukcia mostov NR VII 
013 a NR VII 014.   V mesiaci september 2007 bolo zahájené kolaudačné konanie oboch 
mostov , ktoré do dnešného dňa  neboli skolaudované z dôvodu  umiestnenia rozvodu plynu, 
ktorý je v správe SPP. Špeciálny stavebný úrad dopravy vyzval Slovenský plynárenský 
priemysel, aby odstránil  plynové potrubie z telesa mostov a umiestnil ho v zmysle cestného 
zákona mimo mostov. Projekt  čistiareň odpadových vôd pre mestskú aglomeráciu Nitra bol 
ukončený 19.10.2007. 
 
  
 
 
Komentár k čerpaniu rozpočtu za rok 2007 – Oddelenie majetku 
 
V rozpočtovej kapitole Oddelenie majetku boli výdavky čerpané na 93,25 %. 
 
Položka 632 002 – Vodné, stočné – úhrada za vodné, stočné, dažďové vody za nehnuteľnosti, 
ktoré spravuje mesto a nie sú prenajaté. Prekročenie čerpania tejto položky spôsobila spotreba 
vody pri rekonštrukcii objektu na Nedbalovej ul. od 9.8.2006 do 9.2.2007. 
 
Položka 635006 – Údržba budov, bežná údržba budov, ktoré spravuje mesto. Táto položka 
bola v rámci roka zvyšovaná, kvôli zabezpečeniu montáže bleskozvodov a prípravy budov na 
získanie energetických certifikátov. V priebehu roka nebolo možné zrealizovať všetky 
rekonštrukcie, preto nebola položka vyčerpaná. 
 
Položka 636001 – Nájomné budov, priestorov, objektov – nízke čerpanie tejto položky 
(27,85%) bolo ovplyvnené ukončením nájomnej zmluvy č. 633/03 – s Rímskokatolickou 
cirkvou (prenájom pozemkov)  
 
Položka 637004 – Všeobecné služby - poplatky za správu CO krytov – mierne prekročenie 
v čerpaní tejto položky (106,06%) bolo zapríčinené doúčtovaním správcovského poplatku za 
rok 2006. 
 
Položka 63731 – Pokuty a penále – čerpanie tvorí pokuta zo Slovenského metrologického 
inšpektorátu za vodovod Drážovce.  
 
Položka 711001 – Výkup pozemkov – v tejto položke došlo k úspore pri jednotlivých 
schválených výkupoch. Ide o výkup pozemkov pre cintorín Dolné Krškany – výkup nemohol 
byť realizovaný, nakoľko neboli vysporiadané pozemky, ktoré chcelo Mesto Nitra vykupovať. 
Výkup pozemkov pre kompostáreň pokračuje aj v roku 2008. 
Výkup pozemkov Cabajský cintorín sa zatiaľ nezrealizoval, nakoľko majiteľ nesúhlasí 
s ponúkanou cenou na m2 a v súčasnosti prebieha súdny spor medzi Mestom Nitra 
a p.Rackom, kvôli nájmu za tieto pozemky. 
 
Položka 717 – krytie výdavkov v tejto položke bolo naplánované na bežných výdavkoch 
/položka 635006/. Jedná sa o zápočty nájomného s nákladmi vynaloženými na rekonštrukciu 
prenajímaných objektov dohodnuté v nájomných zmluvách. Nakoľko v mnohých prípadoch 



išlo o kapitálové výdavky, v zmysle rozpočtovej klasifikácie ich bolo potrebné zaúčtovať na 
položku 717.  
 
 
Komentár  k čerpaniu rozpočtu  za rok 2007 – Útvar školského úradu   
 V zmysle postupov účtovania nie sú transfery pre rozpočtové organizácie účtované cez 
výdavky rozpočtu mesta, ale priamo cez výdavky jednotlivých organizácií /základné školy, 
CVČ Domino, SMŠ/. Údaje o poskytnutých transferoch sa nachádzajú v sumárnej tabuľke na 
str.7. Ich čerpanie je uvedené v rozboroch hospodárenia – základné školy, CVČ Domino, 
SMŠ.  Ide o nasledovné transfery: 
Prenesené kompetencie 
Rozpočtované boli predpokladané normatívne finančné prostriedky, ktoré v rámci 
schváleného rozpočtu na r. 2007 predstavovali výšku 174 000 tis. Sk. Po prepočítaní počtu 
žiakov k 15.9.2007 a po úprave rozpočtov MŠ SR boli upravené rozpočty jednotlivých škôl 
na výšku  191 467 tis. Sk. 
Okrem toho školy obdržali  zo ŠR finančné prostriedky na asistentov učiteľa vo výške 975 tis. 
Sk  a  vzdelávacie poukazy vo výške  4 245,6 tis.Sk.             
Finančné prostriedky boli použité na prevádzku a osobné náklady  a zabezpečenie krúžkovej 
činnosti základných škôl. 
 
Originálne kompetencie 
 
Školské kluby, školské jedálne, MŠ Novozámocká 
Schválený rozpočet na rok 2007 – uzn.č. 293/06-MZ na ŠJ, ŠK, MŠ Novozámocká 
predstavoval 35 200 tis.Sk. Finančné prostriedky zabezpečovali prevádzku zariadení 
školského stravovania, školských klubov a MŠ pri ZŠ na Novozámockej ul. Uznesením č. 
186/2007-MZ bol  rozpočet upravený na 35 900 tis.Sk. 
 
CVČ Domino 
Uznes. č. 293/06 bol schválený rozpočet na osobné náklady a prevádzku vo výške 4 800tis. 
Sk. Z dôvodu preradenia zamestnancov z mestského úradu (CVČ Na Hôrke) bol rozpočet 
upravený uzn. č.134, 186,247/07-MZ na výšku 6 368 tis.Sk. 
 
 
 
 
 
Správa MŠ  
Uznesením č. 293/06-MZ bol schválený rozpočet na osobné náklady a prevádzku vo výške 
98 000 tis. Sk. Uznesením č. 247/2007-MZ bol znížený rozpočet o 300 tis. Sk – preradenie 
finančných prostriedkov na ŠJ Petzvalova z dôvodu zaradenia MŠ SR tejto jedálne do siete 
škôl a školských zariadení. Z dôvodu nenaplnenia príjmovej časti rozpočtu bol uzn.č. 
362/2007-MZ  rozpočet upravený na výšku 97 860 tis. Sk . 
 
Transfer pre ZŠ Topoľová  
schválený uzn. č. 293/06-MZ vo výške 180 tis. Sk bol vyčerpaný na pokrytie osobných 
nákladov pre opatrovateľky telesne postihnutých žiakov 
 
Strojové a technologické zariadenia školských jedální 



Schválené finančné prostriedky vo výške 1 091 tis. Sk boli v plnej výške vyčerpané na 
obnovu a doplnenie zariadení školského stravovania. 
 
Výdavky, ktoré sú priamo zúčtované cez kapitolu Útvar školského úradu :  
09.1 Predškolská výchova a základné vzdelanie 
 
Materiál, všeobecné služby 
Uzn.č. 293/06-MZ boli schválené finančné prostriedky na financovanie – Dňa učiteľov, 
zakúpenie kníh pre prvákov a na vedomostnú súťaž pre žiakov ZŠ.  
Na podujatie ku Dňu učiteľov bolo schválených 95 tis.Sk. Ocenení učitelia (31) prevzali ako 
odmenu poukážky vo výške 2 000 Sk , ostatné finančné prostriedky boli použité na 
občerstvenie, ďakovné listy, perá, kvety. 
Knihy pre prvákov – celková výška finančných prostriedkov 95 tis. Sk bola použitá na 
zakúpenie kníh, ktoré boli odovzdané na jednotlivé základné školy podľa počtu žiakov 
v prvom ročníku. 
Vedomostná súťaž pre žiakov ZŠ – finančné prostriedky neboli čerpané.Podujatie bolo 
naplánované do novej mestskej športovej haly – Klokočina – nebola v roku 2007 prevádzky 
schopná.  
Uzn. č.307/2007 bola schválená finančná čiastka vo výške 100 tis. Sk - Projekt vidieť a byť 
videný.  Z tejto finančnej čiastky boli zakúpené reflexné pásky pre všetkých žiakov prvého 
a druhého ročníka, pre žiakov prvého až štvrtého ročníka, ktorí navštevujú školy pri 
frekventovaných komunikáciách a pre žiakov telesne postihnutých. 
 
ZUŠ J. Rosinského 
Schválený rozpočet na pokrytie osobných nákladov a prevádzky na ZUŠ bol uzn. č. 293/06 
schválený vo výške 13 000 tis. Sk. Uzn. č. 186/2007-MZ bol tomuto školskému zariadeniu 
rozpočet navýšený na čiastku 14 200 tis. Sk. 
 
09.5 Nedefinovateľné vzdelávania 
 
Neštátne školy a školské zariadenia                                                                                 
Finančné prostriedky pre neštátne školy a školské zariadenia vo výške 26 433 tis.Sk  boli 
poskytnuté z mimoriadnej dotácie podľa §3 Výnosu MF SR z 9. 12. 2005 č. 26825 / 2005-441 
o poskytovaní dotácií MF SR. Tieto finančné prostriedky boli poukázané na mesto z MF SR. 
Finančné prostriedky boli poukázané podľa rozpisu MF SR jednotlivým neštátnym školám 
a školským zariadeniam nasledovne /v tis.Sk/:                                                                                                     
Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra                      3 504                                                                            
Miroslav Hafera – Farnosť sv. Gorazda RKC                 3 000                                                                   
Helena Madariová – detské baletné štúdio                      6 166                                                             
Eduard Czuberka – jazyková škola                                      82                                                            
Ingrid Hetmerová  - jazyková škola                                     29                                                                
Obč. združenie SOPHIA – jazyková škola                           37                                                              
Martina Škodová – DIC                                                      119                                                             
Anna Baráthová – ŠPPP                                                      174                                                              
ARS STUDIO – štúdio umenia, obč. združ.-  ZUŠ          6 546                                                             
EFFETA stredisko sv. Františka Saleského - DIC              137                                                             
Mariana Chudá - ZUŠ                                                          800                                                              
Ľudmila Držíková  - ŠK                                                      165                                                            
Zuzana Zaujecová – jazyková škola                                        6                                                                            
Nadácia ASPEKT – jazyková škola                                      22                                                             



Alica Rétiová - ZUŠ                                                          5 490                                                            
E-KU inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie, s.r.o. 156                                                         
Spolu:                                                                                                                                         
26 433 
 
Cirkevné školské zariadenia 
Rímskokatolická cirkev Biskupstvo Nitra            2 159 tis.Sk  
Uzn. č. 349/07-MZ schválilo dofinancovanie cirkevných školských zariadení na výšku 
školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitra 
 
Neštátne základné umelecké školy                       1 322 tis. Sk 
Uznes. č. 361/2007-MZ schválilo dofinancovanie neštátnych základných umeleckých škôl do 
výšky ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitra. 
Súkromná základná umelecká škola Heleny Madariovej, Krčméryho 2, Nitra           655 tis.  
Súkromná základná umelecká škola, Ďurkova 18, Nitra                                               583 tis.                            
Súkromná základná umelecká škola, Piaristická 2, Nitra                                                84 tis.   
 
 
 
Komentár k čerpaniu rozpočtu za rok 2007 – Mestská polícia 
 
Čerpanie finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti  mestskej polície v roku 2007 
predstavuje 98% z plánovaných prostriedkov. Celkom bolo nevyčerpaných 804 tis. Sk. 
 
Mzdy a poistné - úspora bola z dôvodu zmeny organizačnej štruktúry, čim bolo zrušené 
jedno miesto veliteľa okrsku a  novovytvorené miesto zástupcu náčelníka bolo obsadené až 
koncom roka.  
Energie, voda, komunikácie - nevyčerpané prostriedky na dátový prenos, nakoľko monitor 
vozidiel bol  realizovaný po rozpočtovom opatrení až koncom roka. Úspora na poštovnom. 
Materiál a dodávky - úspora na interiérovom vybavení, výzbrojnom materiáli a literatúre. 
Čerpanie predstavuje skutočnú potrebu v roku 2007 po prehodnotení opotrebenia a 
funkčnosti používaného materiálu. 
Dopravné - nižšie sadzby zákonného a havarijného poistenia z dôvodu bez škodovej 
prevádzky v predchádzajúcom období. 
Rutinná a štandardná údržba - nižšia poruchovosť kanalizácie po úpravách v roku 2006. 
Nižšie čerpanie na údržbu interiérového vybavenia, budovy a ustajnenia psov. 
Služby - prečerpanie prostriedkov na stravovanie predstavuje nezúčtovaný príspevok zo 
sociálneho fondu za december 2007. Nižšie čerpanie bolo v položke kurzy a školenia  z 
dôvodu presunu školenia o priestupkovom konaní na rok 2008, overenie spôsobilosti pre 
zbrojné preukazy (nebolo požadované PZ), výcvik sebaobrany ( nižší počet tréningov v 
období výstav, dovoleniek, väčšieho počtu pracovnej neschopnosti), poistenie inventáru  
( zrušená zmluva s poisťovňou UNIQA, ktorá bola splatná v decembri 2007). 
 
Celkovo bolo v roku 2007 zistených a riešených 8411 priestupkov. 
V blokovom konaní bolo prejednaných  5307 priestupkov. Do rozpočtu mesta bolo 
odvedených 2 043 500.-Sk. 
Z iných zdrojov (fondov, štátneho rozpočtu...) sa podarilo získať Mestskej polícii celkovo  
146 000.-Sk, ktoré boli použité na prevenciu kriminality a školenie preventistov kriminality v 
rámci celej SR. 
Na chránenú dielňu pre telesne postihnutých bol v roku 2007 z Úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny poskytnutý príspevok vo výške 238 tisíc Sk. 
V roku 2007 sme zrealizovali celkovo 213 prednášok v oblasti prevencie kriminality, 
dopravnej výchove v trvaní 477 hodín pre deti MŠ, žiakov, študentov a ostatných občanov 
mesta 



 
 
Komentár k čerpaniu rozpočtu za rok 2007 - PROJEKTY pre regionálny rozvoj  
 
 
Finančné prostriedky na spolufinancovanie projektov boli rozpočtovým opatrením /uzn.MZ 
č.247/07/   presunuté do kapitoly Oddelenie výstavby a rozvoja na prípravnú a projektovú 
dokumentáciu  - PPD Revitalizácia Párovce 
                         - PPD Rekonštrukcia Detskej nemocnice 
                         - PPD ZŠ Tulipánova – škola 3.tisícročia 
 
Nevyčerpané finančné prostriedky na spolufinancovanie projektov boli presunuté do rozpočtu 
mesta na rok 2008. 
 
položka 637011 – zahŕňa konzultačné a poradenské služby v rámci realizácie projektu 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2005-2008 s výhľadom do roku 2013 
a bude refundovaná v roku 2008 zo štátneho rozpočtu.  



PRÍJEM Z NÁJOMNÉHO - NEBYTOVÉ PRIESTORY + BYTY ZA 1. 
POLROK 2005

Nájomník Úhrada v SK Spolu za objekt
JUDr. Iveta Grellová 109 532,00 Sk         
JUDr. Gabriela Reháková 71 706,00 Sk           
Mgr. Eva Žebráková 135 140,00 Sk         
Apis s.r.o. 14 124,00 Sk           
JUDr.Schwarcz,JUDr.Tebenský 101 470,00 Sk         
Moira, s.r.o. 270 534,00 Sk         
Mati - Jozef Marko 262 882,00 Sk         
Profin, s.r.o. 196 800,00 Sk         
Fitnes šport, Juraj Laca 50 680,00 Sk           
SDKÚ 2 014,00 Sk             
Proma, s.r.o. 37 700,00 Sk           
SMER - SD 1 917,00 Sk           
Spolu za Kupecká č. 16 1 254 499,00 Sk               
Kupecká 12,  Nokra-Ing.Novotný 187 500,00 Sk       

Spolu za Kupecká č. 12 187 500,00 Sk                  
Ex servis - Juraj Horal 71 004,00 Sk           
Kaderníctvo - Emília Šubová 41 794,00 Sk           
Mäso-údeniny - Ján Studený 77 960,00 Sk           
Štýl - Drahomír Žila 76 584,00 Sk           
Andrej Slatkovský 77 298,00 Sk           
Autoškola - Áčová 130 164,00 Sk         
Práčovne a čistiarne 51 130,00 Sk           
CBG, s.r.o. 846 624,00 Sk         
Viera Kondrlová 14 516,00 Sk         
Spolu za Lipa-obch.centrum 1 387 074,00 Sk               
Nitrazdroj, a.s. 941 646,00 Sk         
Lokatrade, s.r.o. 133 028,00 Sk         
Krajská štátna knižnica 28 562,00 Sk           
Ľudovít Virág - reštaurácia 217 566,00 Sk         
Alžbeta Buzássyová 22 382,00 Sk           
Univerzum - František Dedič 15 840,00 Sk         
Spolu za Sandokan 1 359 024,00 Sk               
Rímskokatolícka cirkev 1,00 Sk

Spolu za Kaplnka Murániho ul. 1,00 Sk
Človek v kríze 12 495,00 Sk         
Spolu za obj. Wilson.nábrežie 12 495,00 Sk
Avis, s.r.o. 157 462,00 Sk         
Satro, s.r.o. 50 000,00 Sk
Spolu za Lanovku 207 462,00 Sk                  
Alena Rjabininová 25 820,00 Sk         
Spolu za Kupecká č. 7 25 820,00 Sk                    
Peter Rist 20 040,00 Sk
Spolu za Dom na Poprad. ul. 20 040,00 Sk
MUDr. Katarína Plevová 267 564,00 Sk
Spolu za Štefánikova 146 267 564,00 Sk
Štefan Mišuta 85 394,00 Sk
Spolu za KD Dražovce 85 394,00 Sk



PRÍJEM Z NÁJOMNÉHO - NEBYTOVÉ PRIESTORY + BYTY ZA 1. 
POLROK 2005

Unitrans 533 600,00 Sk
Spolu za hotel Olympia 533 600,00 Sk
Rinox 2 702 592,00 Sk
Rinox - obchodné centrum 14 040,00 Sk
H.B.Trade 26 010,00 Sk

Spolu za Tržnica 2 742 642,00 Sk
Ponitrianske múzeum 200 980,00 Sk
RKL Bányiová + Buranská 229 792,00 Sk
Spolu za Štefánikova č. 1 430 772,00 Sk
Stánok Svätoplukovo námestie 29 160,00 Sk
Spolu za stánok Svätopl.nám. 29 160,00 Sk
Jolana Fábryová 2 709,00 Sk
Spolu za archív Kynek 2 709,00 Sk
Fax Copy 300 000,00 Sk
Spolu za reštaurácia Mladosť 300 000,00 Sk
MV SR 137 772,00 Sk
Spolu za archív Krškany 137 772,00 Sk
Milan Supek 6 450,00 Sk
Milan Supek - predajňa 10 642,00 Sk
Slovak Telecom 9 000,00 Sk
Spolu za KD Párovské Háje 26 092,00 Sk
Andrea Schniererová 81 134,00 Sk
Niké 135 450,00 Sk
Italmex - Michal Buch 116 294,00 Sk
Hollandimpex 30 552,00 Sk
Istropolis 66 667,00 Sk
Index, s.r.o. 42 168,00 Sk
Index, s.r.o. 23 272,00 Sk
B.Arten + Avalon 20 674,00 Sk
Dana Kurucová 16 640,00 Sk
Impromat 153 454,00 Sk
Spolu za DK Orbis 686 305,00 Sk
Oto Trakovický 23 163,00 Sk
Emil Krajčík 147 450,00 Sk
Erik Moravčík 22 830,00 Sk
Martin Kudry 24 624,00 Sk
Miloš Francisty 15 862,00 Sk
Spol.kresť.otvorené dvere 50 796,00 Sk
M.Z. - Ľuboš Kolár 151 288,00 Sk
Zuzana Šišková              44 747,00 Sk
Krajčírstvo SIGRE 8 732,90 Sk
Mgr. Anton Vargan 22 438,00 Sk
Café Bar - Mgr. Viktor Vereš 87 839,00 Sk
Spolu za Kino Lipa 599 769,90 Sk
Tatiana Moravčíková 5 438,00 Sk
Kaderníctvo 12 607,00 Sk
Slov.zväz telesne postihnutých 562,00 Sk
Jaroslava Machučová 4 918,00 Sk
Spolu za Klub dôch.Ľ.Okánika 23 525,00 Sk



PRÍJEM Z NÁJOMNÉHO - NEBYTOVÉ PRIESTORY + BYTY ZA 1. 
POLROK 2005

Slov.živnostenská komora 12 498,00 Sk
Mgr. Ivan Jambor 21 038,00 Sk
ŠK Benni - Ing. Brestovský 17 090,00 Sk
Združenie Slovanskej vzájomnosti   2 673,00 Sk
Mika - Ing. Miloš Kocúr 12 690,00 Sk
JUDr. Anna Jamborová 13 299,00 Sk
Kresťanskodemokr.hnutie 2 360,00 Sk
Aliancia nového občana 2 609,00 Sk
Slov.národná strana - OR 4 760,00 Sk
Strana demokrat.ľavice 3 022,00 Sk
Nitrianska komunitná nadácia 2 100,00 Sk
Slov.národná strana - KR 4 826,00 Sk
Mládež SNS 2 168,00 Sk
Miestny zväz SDKÚ 2 185,00 Sk
Ing. Pavol Abrhan 5 190,00 Sk
Spolu za Farská č. 5 108 508,00 Sk
MUDr. Eva Dzurilová - RDC 62 858,00 Sk
MUDr. Peter Jedlička - MC 77 598,00 Sk
Imunoalergológia - MUDr. Dzurila 16 934,00 Sk
Spolu za RDC Bajkalská u. 157 390,00 Sk

345 ARGEMATIC s.r.o. 673,70 Sk
504 LD s.r.o.
656 Gymnázium Golianova
677 Službyt Nitra s.r.o.
723 Informačné centrum mladých
729 Službyt Nitra s.r.o. byt
730 Službyt Nitra s.r.o. byt
731 Službyt Nitra s.r.o. byt
732 Službyt Nitra s.r.o. byt
733 Službyt Nitra s.r.o. byt
743 SOU Mlynárce
746 Službyt Nitra s.r.o. byt
747 Obchodná akadémia
748 MZ YMCA Nitra 5 000,00 Sk
757 Službyt Nitra s.r.o.
758 KÁVOMATY s.r.o. 200,00 Sk
766 Šuchter Peter 2 206,00 Sk garáž

Zasadačka MsÚ 10 250,00 Sk
SYNAGÓGA 2 000,00 Sk

Nebyt. priestory a byty 20 329,70 Sk
656 Gymnázium Golianova 26 540,43 Sk
747 Obchodná akadémia 81 350,00 Sk
758 KÁVOMATY s.r.o. 400,00 Sk

Spolu pohľadávky 108 290,43 Sk

SPOLU NÁJOMNÉ ZA NEBYT. PRIESTORY 10 713 738,03 Sk



                                                                                                                       Príloha č.4

                                             Príjmy a výdavky k 31.12.2007 v tis. Sk.

 
Počiatočný stav k l.l.2007 .................................................................              7562

P r í j m y           
l. Bankové úroky                                                                                                      234
    S p o l u            ..................................................................................                234

V ý d a v k y 
1. Rekonštrukcia elektroinštalácie VZ Dražovce – uzn. MZ 267/06                        534
2. Poplatky a daň z úrokov                                                                                      46
3. Vykrytie straty z podnikateľskej činnosti                                                              24
4. Rekonštrukcia fasády budovy SMŠ Na Vŕšku                                                1732
    S p o l u  .......................................................................................                     2336

Stav na účte k 31.12.2007 ..................................................................                5460



                                                                                                            Príloha č. 5

Príjmy a výdavky k 31.12.2007 v tis. Sk.

                                                                                          
Počiatočný stav k l.l.2007  ...........................................................................      14445

P r í j m y
l. Bankové úroky                                                                                                       692
2. Prevod z rozpočtu mesta v zmysle Rozpočtových pravidiel                            28402
3. Parkovné 3900
    S p o l u      .................................................................................................     32994

V ý d a v k y 
l. Poplatky banke a daň z úrokov                                                                               134
2. Oprava MK Hornozoborská                                                                               3925
3. Parkovisko Škultétyho                                                                                          893
4. Chodník Hviezdoslavova – dokončenie                                                            1894
5. Oprava MK Čulákova 1781
6. Oprava MK Čajkovského 1321
7. Oprava MK Willermova 1114
8. Rekonštrukcia MK Stračia 11937
9. Chodník Štúrova 870

   S p o l u     ...................................................................................................     23869

Stav na účte k 31.12.2007 .............................................................................     23570



                                                                                                                                        
                                                                                                                   Príloha č. 7

  Príjmy a výdavky k 31.12.2007 v tis. Sk.

Počiatočný stav k l.l.2007   ......................................................................           24261

P r í j m y 

1. Bankové úroky                                                                                                   949
2.  Nájomné za skládku Katruša                                                                               591

    S p o l u     .............................................................................................            1540

V ý d a v k y

1. Daň z úrokov a poplatky banke                                                                            184

    S p o l u    ............................................................................................... 184

Stav na účte k 31.12.2007   .......................................................................        25617



Príjmy a výdavky k 31.12.2007 v tis. Sk.

5409

    Spolu ........................................................................................................ 29238

6. Bytový dom C 103 a C 301 7035

    S p o l u   ..................................................................................................     16474

Stav na účte k 31.12.2007 ...........................................................................    18173

                                                                                                                          Príloha č. 3

Počiatočný stav k l.l.2007    ........................................................................    

P r í j m y 
l. Príjem za predané byty                                                                                   19630
2. Bankové úroky                                                                                                   
3. Refundácia splátky úveru ŠFRB z nájomných bytov                                          

372
9236

V ý d a v k y 
1. Daň z úrokov,poplatky banke, poštovné                                                             77
2. Vratky preplatkov za byty, vratky zábezpeky neplatičom                                  62
3. Splátka úveru a úrokov z úveru ŠFRB                                                           9169
4. Notárska zápisnica – úver ŠFRB                                                                        55
5. Náklady spojené s predajom bytov 76



                                                                       Príloha č.8

Počiatočný stav na účte k l.l.2007                                                                           15

   S p o l u  ......................................................................................... 197

V ý d a v k y

12. bankové poplatky                                                                                              1

    S p o l u  ................................................................................................            152

Stav na účte k 31.12.2007 ........................................................................  60

                                                                      Príloha č. 6

                               Príjmy a výdavky k 31.12.2007 v tis. Sk.

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
11. Dar – Junior Game Bratislava                                                                           5
12. Dar – Slovakia Play s.ro. Senica                                                                       10
13. Dar – Štefan Práznovský                                                                                  10
14. Dar – Milada Sečkárová Bratislava                                                                   15
15. Dar - predajcovia vianočných trhov 69

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
8. Príspevok na 100.výročie ochot.divadla Dražovce                                             5
9. Príspevok na Western.preteky - 7. ročník                                                           10
10. Príspevok na kongres prvovýrobcov mlieka                                                      50
11. Príspevok M.Tóthovi na atletiku                                                                        20
12. Ohňostroj 9.12.2007 20



Príjmy a výdavky k 31.12.2007 v tis. Sk.

Počiatočný stav na účte k l.l.2007                                                                       4222

   S p o l u  ............................................................................................. 46451

    S p o l u   .............................................................................................             40692

Stav na účte k 31.12.2007 ......................................................................            9981

P r í j m y 
l.  Prevod z rozpočtu mesta (90 % z prenájmu nehnuteľného majetku)     46189
2. Bankové úroky 262

V ý d a v k y
1. Bankové poplatky a daň z úrokov                                                                       51
2. Výdavky na údržbu mestských objektov 1900
3. Kapitálový transfer Správe športových a rekr. zariadení                                    7080
4. Oporný múr Podzámska                                                                                    13439
5. Rekonštrukcia ZŠ Janíkovce                                                                              4984
6. Rekonštrukcia námestia pred ÚPSVaR                                                              1625
7. DOS J. Kráľa – únikové schodište                                                                      4320
8. Domov pre osamelých rodičov 4592
9. Senior centrum - požiarne úpravy 2701



Pridelené dotácie z cieľovej oblasti   osveta, výchova a vzdelávanie  
v roku 2007

Pridelená 
p.č. žiadateľ názov projektu dotácia

1.  OZ Občania v akcii Územie  v starostlivosti  občanov 10 000

2. Misijná kongregácia služobníc Program popoludňajšieho vzdelávania 45 000
Ducha svätého školoponinných detí na Orechovom dvore"

3. RZ pri MŠ  Golianova  "GEODEP - Golianovský detský park" 30 000

4. OZ Šťastné deti v Nitre "Poďme spolu do prírody, budeme sa pekne hrať, 
nové miesta poznávať" 35 660

5. Slovenský skauting 23. zbor Nitra "Materiálno-technické vybavenie - doplnenie" 10 000

6. ZO SZOPaK    Tribeč "Tábor madých ochrancov prírody" 7 000

7. ZŠ Škultétyho "Nové a moderné metódy a formy vyučovania 
 skvalitňujú vyučovací proces v škole" 20 000

8. ZŠ Škultétyho "Učebňa  dopravnej výchovy a zdravotnej  prípravy 
na poskytovanie 1. pomoci" 20 000

9. ZŠ kn. Pribinu "Slávnostná akadémia pri príležitosti  70-techo 
výročia otvorenia budovy školy" 20 000

10. SZTP a ŤTP Nitra "Projekt na podporu vytvárania podmienok na 
skvalitnenie vzdelávania pre ŤTP (vozíčkarov) 
Celoslovenský vzdelávací seminár na tému Zákon o 
soc.službách a kompenzácie ťažkého zdrav. postih. 15 000

11. RZ pri CVČ Domino  "Parlament  v akcii" 15 000

12. RZ pri CVČ Domino  "Voľný čas  pre deti mesta" 25 000

13.  OZ LEONART  "Blíženie 2007" 10 000

14. Materské centrum Klokanček   "Míľa pre mamu" 25 000

15. MO Matice  Slovenskej Janíkovce  " Knihy bližšie k čitateľom " 11 340

16. Nitrianska  galéria "4-3-2-1-... a znova" 10 000

17. OZ Šťastné deti v Nitre  " Deti Vám ... " 23 000

18. Univerzitný dámsky hádzanársky  " Loptou proti drogám - prázdninové loptovanie 
klub Nitra klokočinských detí" 10 000

19. Akadémia vzdelávania "Zábavné leto s  Akadémiou vzdelávania" 38 000

20. RZ pri MŠ Staromlynská  "Slnko život zrodí, ale všetkého veľa škodí" 20 000

21. CVČ Domino  "Chráň  seba a druhých" (zo ŠR -cez KÚ Nitra) 50 000

SPOLU 450 000



                                                                                                                     Príloha č.  
 
    
 

                                                       P  O H  Ľ  A D  Á  V K Y 
                        Mesta Nitry   k 31.12.2007   v tis. Sk 
                                   
 
Účet 315,318 – pohľad.  rozp. príjmov      stav             k 01.01.2007          k 31.12.2007 
  1.  Reštaurácie š.p. po likvidácii                                                     318                           302 
  2.  DK ORBIS, po likvidácii                                                        1 027                        1 027     
  3.  Komunálne služby po likvidácii                                                 113                           113 
  4.  Daň  z nehnuteľnosti  / od r. 1993                                          60 847                     58 741 
  5.  Lokalizačný poplatok r. 1991-92                                                485                           485 
  6.  Daň za psa                                                                                   589                           551 
  7.  Daň z predaja alkohol.a tab.výrobkov                                    5  946                        5 295 
  8.  Daň z reklamy                                                                               85                             56 
  9.  Daň zo vstupného                                                                        928                          887 
10.  Daň za užívanie verej.priestranstva                                               46                            92 
11.  Daň za zber,prepravu a znešk.komunál.odpadu                      24 065                    27 206 
12.  Pokuty  a priestupky                                                                  1 647                      1 988 
13.  Poplatky za vodu  aj   DPH                                                      867                         909 
14.  Prenájom pozemkov                                                                 53 470                    47 783 
15.  Prenájom budov , nebyt.priestorov                                            5 265                      7 281              
16.  Predaj pozemku  aj s DPH                                                         1 823                       2 218 
17.  Úroky pri odložených platbách                                                 1 373                           426                     
18.  Poplatok za zábavné hracie  prístroje                                               3                             0  
19.  Faktúry –/ zasad., publikácie +DPH/                                              22                          666 
20.  Poplatky – trovy konania                                                                  6                             7 
21.  Nitrianska  teplárenská spoločnosť as                                        2 811                      2 811 
22.  Daň za ubytovanie                                                                           92                           12 
23.  Predajné automaty a nevýherné automaty                                         1                           32                            
24.  Predaj bytov                                                                               1 003                          822 
25.  Predaj stavby - kap. akt.                                                             5 256                            0 
26.  SM energie,  voda aj s DPH   /bolo  na účte 378/                                                      2 733 
27.  NISYS mesačník, projekt NUTIS fa                                                                            149 
 
medzisúčet                                                                                     168 088                  162 592 
Ostatné  pohľadávky - účet  378,   
 1.  Záloha na poštovné Slov. pošte                                                        50                           50 
 2.  Záloha na telefónne hovory                                                                6                             6 
  
  
Pohľadávky  spolu:                                                                      168 144                  162 648           
 
 
 
 
 
 
 



MESTO NITRA

   Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta Nitry k 31.12.2007

druh úveru rok uz. výška schvá- úrok.sadzba splatnosť zostatok ročné splátky
zmluvy leného úveru k 31.12.2007 v tis. Sk

č. 052500 - reštruk.úver 2000 74032 Bribor 6M+0,35 20 5 2010 17975 7392
č .050280 - investičné akcie 2000 50000 Bribor 6M+0,35 20 6 2010 14160 5120
č. 050061 - investičné akcie 2001 100000 4,09 1 11 2015 49628 6203
č. 050193 - ČOV Krškany 2003 100000 Bribor 3M+0,35 30 11 2018 91515 6471
č. 050203 - ČOV Krškany DPH 2003 56928 4,09 1 11 2015 45542 5693
č. 054603 - rek.Tržnice 2003 27000 Bribor 3M+0,35 16 6 2008 956 1908
č. 052465 - ČOV Krškany DPH 2005 18394 Bribor 3M+0,35 2 11 2010 11560 3841
č. 057005 - budova nemocnice 2005 31781 Bribor 6M+0,35 10 4 2017 26173 2804
č. 052405 - Priemyselný park SEVER 2005 100000 Euribribor 12M+0,29 1 5 2016 90000 10000
č. 050916 - Priemyselný park SEVER 2006 100000 Euribribor 12M+0,08 1 5 2016 89182 10000
spolu 558135 436691 59432

Úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania
úver na byty zo ŠFRB 2001 23142 4,4 15 11 2021 18551 816
úver na byty zo ŠFRB 2002 75896 3,9 15 9 2032 69014 1440
úver na byty zo ŠFRB 2004 63207 1,2 15 11 2034 57557 1776
úver na byty zo ŠFRB 2007 64380 1 15 10 2037 9986 621
spolu 226625 155108 4653

DLH  MESTA   SPOLU 591799



     

SÚVAHA

k 31.12.2007

11.03.2008

Súvaha Úč ROPO SFOV 1 - 01

Zostavená dňa: Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

MF SR 2004

  Rok  Mesiac   Kód okresu *)  I Č O   Kód obce *)

 Názov účtovnej jednotky

M e s t o N i t r a

M E S T O

0 0 3 0 8 3 0 7 1 2 2 0 0 7 4 0 3 5 0 0 0 1 1

 Právna forma účtovnej jednotky

 Sídlo účtovnej jednotky

Š t e f á n i k o v a t r i e d a 6 0
Ulica a číslo

9 5 0 0 6 N i t r a

0 3 7 6 5 0 2 2 3 4 6 5 3 4 2 5 4

m s u n i t r a @ m s u n i t r a . s k

PSČ Názov obce

Smerové číslo telefónu Číslo telefónu Číslo faxu

e-mail

v tis. Sk

STRANA AKTÍV

a

Číslo

b 1 2
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK súčet
(r.002 + r. 010 + 023) 001

1.
Dlhodobý nehmotný majetok
súčet (r. 003 až 009) 002

Softvér (013) - (073 + 091AÚ)

003

Oceniteľné práva (014) - (074 +
091AÚ)

004

Drobný dlhodobý nehmotný majetok
(018) - (078 + 091AÚ)

005

006

007

008

2.

009

011
012

014

3.

015

016

Stroje, prístroje a zariadenia (022) -
(082 + 092AÚ)

017

Dopravné prostriedky (023) - (083 +
092AÚ)

018

Pestovateľské celky trvalých
porastov (025) - (085 + 092AÚ)

019

Základné stádo a ťažné zvieratá
(026) - (086 + 092 AÚ)

020

021

022

024

025

026

027

028

029

Podielové cenné papiere a podiely
v ovládanej osobe (061)-(096AÚ)

Kontrolné číslo súčet (r. 001 až 029)

riadku

Nehmotné výsledky výskumu
a vývoja  (012) - (072 + 091AÚ)

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(019) - (079 + 091AÚ)
Obstaranie dlhodobého nehmotného
majetku (041) - (093)
Poskytnuté preddavky na dlhodobý
nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 011 až r. 022) 010

Pozemky (031)-(092AÚ)
Umelecké diela a zbierky (032)-(092AÚ)

Stavby (021) - (081 + 092AÚ)

Drobný dlhodobý  hmotný majetok
(028) - (088 + 092AÚ)
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
(029) - (089 + 092AÚ)
Obstaranie dlhodobého hmotného
majetku (042) - (094)
Poskytnuté preddavky na dlhodobý
hmotný majetok (052) - (095AÚ)
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 024 až r. 029) 023

Podielové cenné papiere a podiely v
obchodných spoločnostiach s
podstatným vplyvom (062)-(096AÚ)
Dlhové cenné papiere držané do
splatnosti (063) - (096AÚ)
Dlhodobé pôžičky (067) - (096AÚ)
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069) - (096AÚ)
Obstaranie dlhodobého finančného
majetku (043)  - (096AÚ)

991

3 4

Účtovné obdobie

Brutto Korekcia Netto

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Predmety z drahých kovov (033)-(092AÚ) 013

25 656 21 214

0 0

17 330 14 527

7 577 5 938

5 540 144 561 544

0 0

749 749

0 0

0 0

1 430 368 0
23 991 0

0 0

64 269 35 461

9 753 6 486

0

0 0

0

0 0

0

1 398 604 0

0

0

201 415 0

0

19 992 0

0 0

0

502 692 0

0

0 0

4 790 389 540 330

724 099 0

16 620 432 1 684 632

4 442 1 933

0 0

2 803 942

1 639 991

4 978 600 4 771 192

0 0

0 0

0 0

0 0

1 430 368 1 400 751
23 991 22 729

0 0

28 808 35 153

3 267 2 341

0

0 0

0

0 0

0

1 398 604 1 235 992

0

0

201 415 201 415

0

19 992 19 993

0 0

0

502 692 502 797

0

0 0

4 250 059 4 045 054

724 099 724 205

14 935 800 14 313 576

1 863 404 498 383 1 365 021 1 348 088

       



     

STRANA AKTÍV

a

Číslo

b 1 2
B. OBEŽNÝ MAJETOK súčet r. 031 +
r. 039 + r. 063 + r. 085 + r. 091 +
r. 097 + r. 102 + r. 103

030

1. Zásoby súčet (r. 032 až r. 038) 031

Materiál (112 + 119) - (191)
032

Nedokončená výroba a polotovary
vlastnej výroby (121 + 122) - (192 + 193)

033

034

035
036
037

2.

038

040
041

042

043

044

Pohľadávky za eskontované cenné
papiere (313)

045

Pohľadávky za rozpočtové príjmy
nedaňové (315)

046

Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) - (391 AÚ)

047

Ostatné pohľadávky (316) - (391 AÚ)

048

049

050

052
053

054

055

057

058

Daň z pridanej hodnoty (343)

riadku

Obstaranie materiálu (111)

Výrobky (123) - (194)
Zvieratá (124) - (195)
Obstaranie tovaru (131)
Tovar  na sklade a v predajniach
 (132 + 139) - (196)

039Pohľadávky súčet (r. 040 až r. 061)
Odberatelia (311) - (391 AÚ)
Zmenky na inkaso (312)

Pohľadávky  za rozpočtové príjmy
daňové alebo colné  (317)

Pohľadávky voči zamestnancom
(335) - (391 AÚ)

Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho
zabezpečenia a zdravotného poistenia
(336) - (391 AÚ)
Daň z príjmov (341)
Ostatné priame dane (342) 051

Ostatné dane a poplatky (345)
Dotácie a ostatné zúčtovanie so
štátnym rozpočtom (346)
Dotácie a ostatné zúčtovanie s rozpočtom
obcí a vyšších územných celkov (348)

Príspevky z rozpočtu Európskych
spoločenstiev a zúčtovanie s rozpočtom
Európskych spoločenstiev (349)

Pohľadávky a záväzky z pevných
termínovaných operácií (373 AÚ)-(391 AÚ)

3 4

Účtovné obdobie

Brutto Korekcia Netto

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Pohľadávky voči rozpočtu Európskych
spoločenstiev (374) - (391 AÚ)

060

061

Spojovací účet pri združení (396)

Pohľadávky voči združeniu (358) -(391 AÚ)

056

Pohľadávky z dlhopisov emitovaných
účtovnou jednotkou (375) - (391 AÚ)

059

062

Pohľadávky za daňové príjmy obcí
a vyšších územných celkov (318)

Iné pohľadávky (378) - (391AÚ)

3 857 0
0 0

2 799 0

0 0

443 246 0

0 0

80 0

0 0

978 0

40 0

0 0

0 0

0 0

103 253 0

0

0 0

0

59 337 0

4

0 0

0

0

0 0

0

0 0

0 0

0

0 0

0

0

0

162 715 0

0 0

3 857 4 390
0 0

2 799 4 325

0 0

443 246 396 185

0 0

80 65

0 0

978 0

40 1 240

0 0

0 0

0 171

103 253 82 493

0

0 0

0

59 337 85 595

4

0 0

0

0

0 0

0

0 0

0 0

0

0 0

0

0 0

162 715 170 200

0 0

0 0

81 0

0 0

81 701

0 0 0 0

0 0 0

0

0 0 0 0

       



     

STRANA AKTÍV

a

Číslo

b 1 2

3.
Finančný majetok súčet (r. 064 až
084)

Peniaze na ceste (+/- 262)

063

Ceniny (263)

064
065
066

067

068

4.

069

071

072

073

074

075

Bežné účty peňažných fondov obcí a
vyšších územných celkov (242)

076Ostatné bežné účty (245)
077

Bežné účty finančných fondov (243)

078

Bežné účty osobitných fondov (246)

080

081

083

084

085

riadku

Pokladnica (261)

Účty štátnej pokladnice (účty
účtovej skupiny 22)
Základný bežný účet (231)
Vkladový výdavkový rozpočtový
účet (232)
Príjmový rozpočtový účet (235) 070
Príjmový vkladový rozpočtový účet
(236)
Príjmové rozpočtové účty daňových
príjmov a colných príjmov (237)
Bežný účet (241)

Bežné účty daňových a colných
príjmov (247)
Osobitné bežné účty prostriedkov z
rozpočtu Európskych spoločenstiev (248)

Dlhové cenné papiere na
obchodovanie (253) - (293 AÚ)

Ostatné cenné papiere (256)
Obstaranie krátkodobého finančného
majetku (259)
Poskytnuté návratné finančné
výpomoci dlhodobé súčet (r. 086
až r. 090)
Poskytnuté návratné finančné
výpomoci v rámci verejného rozpočtu
(271 AÚ)

3 4

Účtovné obdobie

Brutto Korekcia Netto

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

089

Poskytnuté finančné výpomoci
fyzickým osobám (277 AÚ)

086

Poskytnuté návratné finančné
výpomoci príspevkovým
organizáciám (273 AÚ)

087

Poskytnuté návratné finančné
výpomoci podnikateľským subjektom
 (274 AÚ)

088

Poskytnuté návratné finančné
výpomoci ostatným organizáciám
 (275 AÚ)

Majetkové cenné papiere na
obchodovanie (251) - (291 AÚ)

079

Vlastné dlhopisy (255) - (293AÚ) 082

090

276 674 0

0 0

0 0

378 0

0 0

236 853 0

0 0

0 0

0 0

2 0

29 533 0

524 0
9 384

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

276 674 221 595

0 0

0 0

378 469

0 0

236 853 180 945

0 0

0 0

0 0

2 4

29 533 29 299

524 527
9 384

0 0

10 351

0 0

0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

       



     

STRANA AKTÍV

a

Číslo

b 1 2
5.

096

097

100

098

091

riadku

Prstriedky rozpočtového hospodarenia
súčet (r. 098 až r. 101)
Poskytnutie prostriedkov na výdavky
rozpočtovej organizácie (212)

Zúčtovanie  výdavkov obcí a vyšších
územných celkov (218)

Transfery (213)

Poskytnuté návratné finančné
výpomoci krátkodobé súčet (r. 092
až r. 096)
Poskytnuté návratné finančné
výpomoci v rámci verejného rozpočtu
(271 AÚ)

3 4

Účtovné obdobie

Brutto Korekcia Netto

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

095

Poskytnuté finančné výpomoci
fyzickým osobám (277 AÚ)

092

Poskytnuté návratné finančné
výpomoci príspevkovým
organizáciám (273 AÚ)

093

Poskytnuté návratné finančné
výpomoci podnikateľským subjektom
 (274 AÚ)

094

Poskytnuté návratné finančné
výpomoci ostatným organizáciám
 (275 AÚ)

099

101Náklady rozpočtových organizácií
(účty účtovej triedy 4)

102Vzťahy k účtom klientov štátnej
pokladnice (účty účtovej skupiny 20)

6.

103Prechodné účty aktív súčet
(r. 104 až r. 106)

104

106
Príjmy budúcich období (385)
Náklady budúcich období (381)

105
Odhadné účty aktívne (388)

107Majetok spolu súčet (r. 001 + r. 030)
Kontrolné číslo súčet (r. 030 až r. 107) 992

7.

8.

0 0

0 0

0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

5 983 390 561 544 5 421 846 5 167 377
7 313 128 561 544 6 751 584 6 355 932

       



     

STRANA PASÍV

108

a

Číslo

b

A. Vlastné zdroje krytia majetku súčet (r. 109 + r. 122 + r. 129)

1. Fondy účtovnej jednotky a osobitné fondy účtovnej
jednotky
súčet (r. 110 + r. 115)

109

Fond dlhodobého majetku (901)

110

Fond obežného majetku (902)

111

Fond podnikateľskej činnosti (903)

112

113

114

115

2.

116

118

119

120

3.

121

122

Štátne fondy (921)

123

Ostatné osobitné fondy (922)

124

Výsledok hospodárenia súčet (r. 123 až r. 128)

125

Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia (+/- 963)

126

127

128

130

131

132

133

134

135

4 369 658

0

4 800 368

0

0

29 533

0

29 533

0

Zdroje krytia prostriedkov rozpočtového
hospodárenia
súčet (r.130 až r. 136)

Zúčtovanie prevodov rozpočtových príjmov (219)

riadku

Majetkové fondy súčet (r. 111 až r. 114)

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (909)

Finančné a peňažné fondy súčet (r. 116 až r. 121)

Fond rezervný (914)

117Fond reprodukcie (916)

Peňažné fondy obce alebo vyššieho územného celku (917)

Ostatné finančné fondy (918)

Výsledku hospodárenia v schvaľovaní (+/- 931)

Nerozdelený zisk, neuhradená strata z minulých rokov (+/- 932)

Prevod zúčtovania príjmov a výdavkov  (933)

Saldo výdavkov a nákladov rozpočtového hospodárenia (+/- 964)

Saldo príjmov a výnosov rozpočtového hospodárenia (+/- 965)

129

Zúčtovanie nedaňových príjmov (215)

Zúčtovanie daňových a colných príjmov (216)

Zúčtovanie príjmov obcí a vyšších územných celkov (217)

5 6

Účtovné obdobie
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Financovanie výdavkov rozpočtových organizácií (211)

Výdavkový rozpočtový účet (234)

136

Zúčtovanie daňových príjmov obcí a vyšších územných cslkov (214 )

4 399 191

4 369 658

0

0

401 177

0

0

0

92 758

149 584

158 835

0

0

0

0

0

0

0

0

4 805 905

4 776 606

4 771 192

5 414

4 507 875

0

0

0

29 299

0

0

0

- 298 030

0

-24

0

- 646 559

180 782

0

167 771

0

0

0

0

0

0

0

00

29 299

       



     

137

138

B:    Záväzky súčet  (r. 138 + r. 139 + r. 146 + r. 167 + r. 175 + r. 179)

1. Rezervy (941)

139

Emitované dlhopisy (953)

140

Záväzky z prenájmu (954)

141

Dlhodobé prijaté preddavky (955)

142

143

144

145

146

148

149

150

4.

151

152

Zamestnanci (331)

153

Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)

154

Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (336)

155

Daň z príjmov  (341)

156

157

158

160

162

164

166

167

168

Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)

Dlhodobé záväzky súčet (r. 140 až r. 145)

Dlhodobé zmenky na úhradu (958)

Ostatné dlhodobé záväzky (959)

Krátkodobé záväzky súčet (r. 147 až r. 166)

Dodávatelia (321) 147
Zmenky na úhradu (322)

Prijaté preddavky (324)

Ostatné záväzky (325)

Ostatné priame dane (342)

Daň z pridanej hodnoty (343)

Ostatné dane a poplatky (345)

Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom (346)

Príspevky z rozpočtu Európskych spoločenstiev a zúčtovanie s rozpočtom
Európskych spoločenstiev (349)

159

Pohľadávky a zaväzky z pevných terminovaných operacií (373 AÚ)

Iné záväzky (379)

Bankové úvery a ostatné prijaté výpomoci súčet (r. 168 až r
174)
Dlhodobé bankové úvery (951)

Záväzky voči združeniu (368)

2.

3.

Krátkodobé bankové úvery (281, 231 AÚ) 169

Eskontné úvery (282) 170

Emitované krátkodobé dlhopisy (283) 171

Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (289) 172
Prijaté návratné fin. výpomoci dlhodobé v  rámci verejného rozpočtu (272 AÚ) 173
Prijaté návratné fin. výpomoci krátkodobé v  rámci verej. rozpočtu (272 AÚ) 174

5. Prechodné účty pasívne súčet (r. 176 až r. 178) 175

Výdavky budúcich období (383) 176

Výnosy budúcich období (384) 177

Odhadné účty pasívne (389) 178
6. Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účty účtovej skupiny

20)
179

Vlastné zdroje krytia majetku a  záväzky spolu  súčet (r. 108 + r. 137) 180
Kontrolné číslo súčet (r. 108 až r. 180) 993

Dotácie a ostatné zúčtovanie s rozpočtom obcí a vyšších územných celkov (348)

161

Záväzky voči rozpočtu Európských spoločenstiev (376)

Spojovací účet pri združení (396)

165

163

 Záväzky zo sociálneho fondu ( 952 )

621 478 659 502

17 416

524

0

0

0

0

0

16 892

12 263

0

0

0

5 432

0

3 226

0

704

576

0

94

0

0

0

0

591 799

591 799

1 552

0

15 074

527

0

0

0

14 547

0

0

13 557

0

0

0

6 020

0

0

3 409

922

0

94

0

0

0

0

630 871

0

630 871

2 248

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

5 421 846

26 086 577

5 167 377

25 475 411

0 0

0

679

0

864

       



        

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

k 31.12.2007

11.03.2008

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 - 01

Zostavená dňa: Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

MF SR 2004

  Rok  Mesiac   Kód okresu *)  I Č O   Kód obce *)

 Názov účtovnej jednotky

M e s t o N i t r a

M E S T O

0 0 3 0 8 3 0 7 1 2 2 0 0 7 4 0 3 5 0 0 0 1 1

 Právna forma účtovnej jednotky

 Sídlo účtovnej jednotky

Š t e f á n i k o v a t r i e d a 6 0
Ulica a číslo

9 5 0 0 6 N i t r a

0 3 7 6 5 0 2 2 3 4 6 5 3 4 2 5 4

m s u n i t r a @ m s u n i t r a . s k

PSČ Názov obce

Smerové číslo telefónu Číslo telefónu Číslo faxu

e-mail

v tis. Sk

Náklady

a

Číslo

c 1 2

001

002

003

004

005

006

007

008

009

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021

023

024

025

026

027

028

Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 031)

riadku

Spotreba materiálu

010

022

994

3 4

Účtovné obdobie

Hlavná činnosť
Podnikateľská
    činnosť Spolu

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Číslo
účtu

b
501

Spotreba energie502

Spotreba ostatných
neskladovateľných dodávok503

Predaný tovar504

Opravy a udržiavanie511

Cestovné512

Náklady na reprezentáciu513

Ostatné služby518

Mzdové náklady521

Náklady na zákonné zdr. a soc. poist.524

Ostatné sociálne poistenie525

Zákonné sociálne náklady527

Ostatné sociálne náklady528

Cestná daň531

Daň z nehnuteľností532

Ostatné dane a poplatky538

Zmluvné pokuty a úroky z omeškania541

Ostatné pokuty a penále542

Odpis pohľadávky543

Úroky544

Kurzové straty545

Dary546

Manká a škody548

Iné ostatné náklady549

Odpisy dlhodobého nehmotného a
dlhodobého hmotného majetku

551

Zostatková cena predaného
dlhodobého nehmotného a
dlhodobého hmotného majetku

552

553

Predaný materiál554

Tvorba zákonných rezerv556

Tvorba zákonných opravných
položiek

559

Predané cenné papiere a podiely

029

030

031
Účtovné skupiny 50 až 55
celkom súčet (r. 001 až r. 030)

1

Časť A

0 0

0 0

485 0

33 0

57 0

0 0

0 0

181 0

265 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

0

5 0

0 0

0

0 0

0

0 0

48 0

0 0

2 148 0

0 129

0 0

485 259

33 0

57 26

0 0

0 0

181 268

265 237

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

0

5 2

0 0

0

0 0

0

0 0

48 33

0 0

2 148 1 908

0 0 0 0

0 0 0 0

1 074 0 1 074 954

       



        

Výnosy

a

Číslo

c 1 2

032
033

034

035

036

037
038

039

041

042

044

045

046

047

048

049

050

052

053

054

055

056

Kontrolné číslo súčet (r. 032 až r. 062)

riadku

Tržby za vlastné výrobky

040

051

995

3 4

Účtovné obdobie

Hlavná činnosť
Podnikateľská
    činnosť Spolu

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Číslo
účtu

b
601

Tržby z predaja služieb602

Zmena stavu zásob nedokončenej
výroby

604 Tržby za predaný tovar

Zmena stavu zásob polotovarov

611

Zmena stavu zásob výrobkov
612

Zmena stavu zvierat
613
614

622

623

624

641

642

643

644

645

648

649

651

652

653

656

Zúčtovanie opravných položiek659

Príspevok na bežné výdavky691

Zúčtovanie zákonných rezerv

057

058

059
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 058 mínus r. 031) (+/-)

621

043

Aktivácia materiálu a tovaru
Ativácia vnútroorganizačných
služieb
Aktivácia dlhodobého nehmotného
majetku
Aktivácia dlhodobého hmotného
majetku
Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

Ostatné pokuty a penále

Platby za odpísané pohľadávky

Úroky

Kurzové zisky

Zúčtovanie fondov

Iné ostatné výnosy
Tržby z predaja dlhodobého
nehmotného a dlhodobého hmotného
majetku
Výnosy z dlhodobého finančného
majetku
Tržby z predaja cenných papierov a
podielov

654

655

Tržby z predaja materiálu
Výnosy z krátkodobého finančného
majetku

Účtovná trieda 6 celkom
súčet (r. 032 až r. 057)

060591 Splatná daň z príjmov

595 Dodatočne platená daň z príjmov 061

062
Výsledok hospodárenia po zdanení
r. 059 mínus (r. 060 a r. 061)(+/-)

2

448 0

625 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

0

0 0

0 0

0

0 0

0

1 074 0

0 0

0 0

2 148 0

448 477

625 452

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

0

0 0

0 0

0

0 1

0

1 074 930

0 0

0 0

2 148 1 812

0 0 0 -24

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 -24

       



        

Náklady

a

Číslo

c 1 2

001

002

riadku

Materiálové náklady

Bežné účtovné
       obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

b
410

Služby420

Časť B * Náklady rozpočtových organizácií

003

004

Finančné náklady430

Mzdové náklady440

005

006

Náklady na zdravotné a sociálne poistenie450

Manká a škody460

007

Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného
majetku

470

008

Odpisy a zostatková cena dlhodobého
nehmotného a hmotného majetku súčet (r. 008 až 010)

AÚ470

009Odpisy drobného dlhodobého nehmotného a
hmotného majetkuAÚ470

010Zostatková cena dlhodobého nehmotného a
hmotného majetkuAÚ470

011Iné náklady480

Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 012) 996

012Účtovná trieda 4 celkom
súčet (r. 001 až r. 007 + 011)

*) Zostavuje sa za hlavnú činnosť.

221 237 262 983

35 823 31 768

70 614 65 949

28 116 54 674

288 600

24 889 22 936

98 693 115 512

87 166 99 802

427 535

11 100 15 175

137 194 98 002

616 854 652 424

1 332 401 1 420 360

       



        

Náklady

a

Číslo

c 1 2

001

002

riadku

Tržby za vlastné výrobky

Bežné účtovné
       obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

b
601

Tržby z predaja služieb602

Časť C * Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií

003

004

Tržby za predaný tovar604

Predaný tovar504

005

006

Tržby celkom
(001+002+003-004)

Úctová trieda 5 celkom

007

Predaný materiál

008

Predaný tovar

009

Účtová skupina 54 (r. 17 až r. 24 časti A)

010

Tvorba zákonných rezerv

011

Zostatková cena predaného dlhodobého
nehmotného a dlhodobého hmotného majetku

559

014Výrobné náklady celkom
(006-007-008-009-010-012-013)

*) Zostavuje sa za príspevkové organizácie.

504

552

553

554

556

Predané cenné papiere a podiely

012

013Tvorba zákonných opravných položiek

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

       



Rozbor hospodárenia za rok 2007 - základné školy

výdavková položka 610 620 630 640 1070 810 710 školstvo
Základná škola mzdy odvody prevádzka nemoc. sociálne ošš kap. výd. spolu
A.Šulgana 9 845 3 363 3 645 21 34 0 118 17 026
Beethovenova 11 150 3 847 3 342 52 237 57 90 18 775
Benkova 19 418 6 760 7 257 153 309 0 135 34 032
Cabajská 5 935 2 053 1 945 14 77 0 135 10 159
Drážovská 7 204 2 508 2 562 21 7 0 140 12 442
Fatranská 16 178 5 629 5 592 52 88 0 31 27 570
Krčméryho 6 149 2 095 2 362 15 281 0 40 10 942
Na Hôrke 11 115 3 888 3 954 78 75 0 140 19 250
Nábrežie mládeže 13 970 4 856 5 862 91 136 0 90 25 005
Novozámocká 4 367 1 536 1 953 8 198 0 80 8 142
Sčasného 3 084 1 087 952 10 144 0 0 5 277
Škultétyho 8 187 2 857 3 211 15 136 0 120 14 526
Topoľová 11 860 4 154 5 493 36 105 0 40 21 688
Tulipánová 11 675 4 091 5 522 97 408 0 50 21 843

SPOLU: 140 137 48 724 53 652 663 2 235 57 1 209 246 677

Rozbor hospodárenia za rok 2007 - CVČ, SMŠ, ZUŠ

výdavková položka 610 620 630 640 1070 710 Spolu
Názov subjektu mzdy odvody prevádzka nemoc. sociálne kap. výd.
CVČ Domino 3 941 1 383 2 082 8 0 0 7 414
Správa materských škôl 59 840 20 883 22 677 649 0 390 104 439
SPOLU - CVČ , SMŠ 63 781 22 266 24 759 657 0 390 111 853

ZUŠ J. Rosinského 9 938 3 439 2 558 57 0 0 15 992



 
 
 
Mestské služby Nitra, Tehelná 3, 949 85 Nitra 
 
 
 
                  Vyhodnotenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu za rok 2007 
                                                            (v tis.Sk) 
 
 

2.1  Príjmy hlavnej činnosti 
           

Kód Názov Rozpočet
r. 2007 

Upravený
rozpoč.  
r. 2007 

Skutočnosť
za rok 
2007 

   % 
plnenia 

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku     
212 Príjmy z vlastníctva   2 500   2 500          2 945   117,80 
212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov   2 500   2 500          2 945   117,80 
 - príjmy z prenájmu nebytových priestorov   1 000   1 000          1 280   128,00 
 - príjmy za prenájom hrobových miest   1 500   1 500          1 665   111.00 
223 Poplatky  platby z nepriemys. a náhod. pred. a služieb      125      125             600   480,00 
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb      125      125             598   478,40 
223004 Za prebytočný hmotný majetok        -        -                 2        - 
231000 Príjem z predaja kapitálových akt.        -       -               10        - 
243 Z účtov finančného hospodárenia (úroky)        25        25               75    300,00 
292 Ostatné príjmy        50        50               57    114,00 
292006 Z náhrad poistného plnenia        50        50               57    114,00 
312 Transformácia v rámci verejnej správy 51 096 51 096        51 096    100,00 
312007 Z rozpočtu obce 51 096 51 096        51 096    100,00 
322 Transformácia v rámci verejnej správy   3 500   3 500          3 500    100,00 
322005 Z rozpočtu obce   3 500   3 500         3 500    100,00 
 Príjmy rozpočtu 57 296 57 296        58 283    101,72 
453 Zostatok prostr. z predchádzajúceho roka      - 15 473           15 473        - 
 PRÍJMY SPOLU  57 296 72 769        73 756    101,36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 



Komentár k príjmovej časti rozpočtu za rok 2007 
  

Príjmy Mestských služieb Nitra za rok 2007 v hlavnej činnosti boli splnené na 101,36 % 
ročného objemu. 
 
Komentár k príjmovým položkám hlavnej činnosti za rok 2007 
 
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov: v tejto položke sú zúčtované príjmy za 
prenájom nebytových priestorov vo výške 1 280 tis.Sk, a z poplatkov za prenájom hrobových 
miest vo výške 1 665 tis.Sk. Plnenie rozpočtu za položku 212 dosiahlo výšku 117,80 % 
ročného objemu. 
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb: v tejto položke sú zúčtované príjmy 
z výberu poplatkov za WC vo výške 88 tis.Sk, príjmy z vyvážania smetí na cintorínoch 50 tis. 
Sk, príjmy  z podnikateľskej činnosti 378 tis.Sk, príjmy za šrot 15 tis.Sk,  príjmy za predaj 
materiálu 3 tis,a príjmy za náhradu škody 64 tis. Sk, 
223004  Za prebytočný hmotný majetok: 2 tis. Sk (tento príjem nebol rozpočtovaný). 
Plnenie rozpočtu za položku 223 dosiahlo výšku 480,00 %  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 75 tis.Sk. 
Plnenie rozpočtu za položku 243 dosiahlo výšku 300,00 % ročného objemu. 
292006 Z náhrad poistného plnenia: v tejto položke sú zúčtované náhrady škody vo výške 
57 tis.Sk. Plnenie rozpočtu za položku 292 dosiahlo výšku 114,00 %. 
312007 Z rozpočtu obce: v tejto položke je zúčtovaný príspevok na bežné výdavky vo výške  
51 096 tis.Sk, plnenie rozpočtu za položku 312 dosiahlo výšku 100,00 % ročného objemu. 
322005 Z rozpočtu obce - v tejto položke bol zúčtovaný kapitálový príspevok na 
vybudovanie chodníkov na Cabajskom cintoríne vo výške 3 500 tis. Sk. Plnenie rozpočtu za 
položku 322 dosiahlo výšku 100,00 % ročného objemu. 
453 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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2.2    Výdavky hlavnej činnosti 

           

Kód Názov                                     Rozpočet
r. 2007 

Upravený
rozpočet 
r. 2007 

Skutoč. 
rok 2007
 

     % 
plnenia 

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania    16 684    16 684    16 489      98,83 
620 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP      5 831      5 831      5 593      95,92 
630 Tovary a služby      
631 Cestné náhrady           50           50          20      40,00 
631001 Tuzemské           40           35            8      22,86 
631002 Zahraničné           10           15          12      80,00 
632 Energie, voda a komunikácie      3 970      2 843     1 963      69,05 
632001 Energie      2 370      1 543     1 058      68,57 
632002 Vodné a stočné         950         750         474      63,20 
632003 Poštovné a telekomunikačné služby         650         550        431      78,36 
633 Materiál      5 000      3 880     3 845      99,10 
633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie        100        115        111      96,52 
633006 Všeobecný materiál     4 835     3 700     3 682      99,51 
633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učeb. a kompen. pomôcky          50          50          44      88,00 
633016 Reprezentačné          15          15            8      53,33 
634 Dopravné     6 700     7 557     7 006      92,71 
634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny     4 600     4 600     4 208      91,48 
634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené     1 088     1 910     1 900      99,48 
634003 Poistenie        900        800        713      89,13 
634005 Karty, známky, poplatky           12          12            7      58,33 
634006 Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky        100        235        178      75,74 
635 Rutinná a štandardná údržba     1 496     2 890     2 816      97,44 
635001 Interiérové vybavenia          10          10            1      10,00 
635002 Výpočtovej techniky          50        150        134      89,33 
635004 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariad.techniky,náradia        800        200        156      78,00 
635006 Budov, priestorov, objektov        636     2 530     2 525      99,80 
636 Nájomné za prenájom        350        350        319      91,14 
636001 Budov priestorov a objektov        300        300        280      93,33 
636002 Prev.stroj. prístroj.,zariadení, techniky a náradia          50          50          39      78,00 
637 Služby     6 155     6 155     6 069      98,60 
637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia          40          70          67      95,71 
637004 Všeobecné služby      3 765     4 045     4 041      99,90 
637005 Špeciálne služby         800        970       965      99,48 
637006 Náhrady          10          20         13      65,00 
637012 Poplatky        150        165        161      97,58 
637014 Stravovanie        650        585        567      96,92 
637015 Poistné        150          60          52      86,67 
637016 Prídel do SF        200        150        149      99,33 
637023 Kolkové známky          10          10            5      50,00 
637027 Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce           80          80          49      61,25 
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640 Bežné transfery     
642 Bežné transfery jednotlivcom, neziskovým a práv. osobám         260        260          95     36,54 
 a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti     
642013 Na odchodné        200        200          66     33,00 
642015 Na nemocenské dávky          60          60          29     48,33 
700 Kapitálové výdavky   10 800   23 333    23 333    100,00 
 Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roku       2 940         -         - 
 VÝDAVKY SPOLU   57 296   72 769    67 548      92,83 

Kapitálové výdavky: zahŕňajú sa sem výdavky na obstaranie hmotného a nehmotného vrátane výdakov 
súvisiacich s obstaraním tohto majetku v zmysle zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov. 

 
 
 
 
Príjmy hlavnej činnosti za rok 2007     73 756 tis.Sk 
z toho: 
príjmy z predchádzajúceho roku sú vo výške 15 473 tis. Sk. 
(FR 14 319 tis.Sk, bežné účty 1 127 tis. Sk, pokl.27 tis. Sk) 
Výdavky z hlavnej činnosti za rok 2007    67 548 tis.Sk 
 
Zostatok prostriedkov k 31.12. 2007     6 208 tis.Sk  
(na bankových účtoch VÚB 78 tis.Sk, Dexia  228 tis. Sk,  
FR 5 842 tis. Sk + pokladňa hlavnej činnosti 60 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 2007 
Výdavky Mestských služieb Nitra za rok 2007 v hlavnej činnosti dosiahli výšku 92,83  % 
ročného objemu. 

   Komentár k jednotlivým výdavkovým položkám rozpočtu za rok 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 98,83 % 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 95,92 % 
ročného objemu. 
631 Cestovné náhrady: zúčtovávajú sa tu výdavky na cestovné náhrady. Čerpanie 
z rozpočtu dosiahlo 40 00 % ročného objemu. 
632 Energie, voda a komunikácie: zúčtovávajú sa tu výdavky 632 001 na elektrickú 
energiu  755 tis.Sk, plyn 303 tis.Sk, 632 002 vodné 317 tis.Sk, stočné 157tis.Sk, 632 003 
poštovné a telekomunikačné služby a to: telefón + internet 236 tis.Sk, mobily 179 tis.Sk, 
poštovné 16 tis.Sk. Čerpanie  rozpočtu v položke 632 dosiahlo výšku 69,05 % ročného 
objemu. 
633 Materiál: zúčtovávajú sa tu výdavky na 633 004  hasiace prístroje 40 tis.Sk, náradie 71 
tis.Sk, 633 006  všeobecný materiál a to: elektroinštalačný materiál 60 tis.Sk, 
vodoinštalačný materiál 278 tis.Sk, stavebný materiál 496 tis.Sk, posypová soľ 511 tis.Sk, 
drva 754 tis.Sk, obaľovka a asfaltové emulzie 1 156 tis.Sk, kancelársky materiál 85 tis.Sk,  
čistiace a hygienické potreby 196 tis.Sk, kartáče na zametanie 114 tis.Sk, plyn-kyslík 32 
tis.Sk + postrek na burinu 14 tis. Sk,  633 009 časopisy, noviny, zákony 44 tis.Sk, 633 016 
reprezentačné 8 tis.Sk. Čerpanie z rozpočtu v položke 633 dosiahlo výšku  99,10 %  
ročného objemu. 
634 Dopravné: zúčtovávajú sa tu výdavky 634 001 pohonné hmoty (nafta, benzín) oleje 
a mazadlá 4 208 tis.Sk,  634 002 náhradné diely + autosúčiastky (pneumatiky, batérie, duše, 
plášte, protektory)1 270 tis.Sk, STK a emisné kontroly 53 tis.Sk, pneuslužby 131 tis.Sk, 
opravy a udržiavanie vozidiel 446 tis.Sk, 634 003 havarijné poistenie motorových vozidiel 
713 tis.Sk, 634 005 parkovacie karty a dialničné známky 7 tis.Sk. 634 006 pracovná obuv, 
odev, pracovné pomôcky 178 tis.Sk. Čerpanie rozpočtu v položke 634 dosiahlo výšku 92,71 
% ročného objemu.  
635 Rutinná a štandardná údržba: zúčtovávajú sa tu výdavky na 635 001 interiérové 
vybavenie 1 tis. Sk, 635 002 výpočtová technika 134 tis.Sk, 635 004 čerpadlá 
a elektromotory 22 tis.Sk, oprava kotlov 99 tis.Sk, oprava hasiacich prístrojov 23 tis. Sk, 
pracovné náradie 12 tis.Sk, 635 006 oprava a udržiavanie fontán 255 tis.Sk, oprava 
a udržiavanie ciest a chodníkov 1 960 tis.Sk. oprava a udržiavanie domov smútku 35 tis.Sk, 
a udržiavanie budov 235 tis.Sk, oprava výpočtovej techniky 9 tis.Sk, oprava a údržba 
autobusových čakární 31 tis. Sk. Čerpanie  rozpočtu  v položke 635 dosiahlo výšku 97,44   
% ročného objemu. 
636 Nájomné za prenájom: zúčtovávajú sa tu výdavky na 636 001 prenájom pozemku 
(Tehelná 3) 280 tis.Sk, 636 002 prenájom poštového a bankového priečinku 1 tis. Sk,  
prenájom prístroja na WC (dávkovač) 29 tis.Sk, prenájom plynových fliaš 9 tis. Sk.  
Čerpanie rozpočtu v položke 636 dosiahlo výšku 91,14 % ročného objemu.  
637 Služby: zúčtovávajú sa tu výdavky na 637 001 kurzy a školenia 67 tis.Sk,  Sk, 637 004 
všeobecné služby a to: rozmnožovanie tlačív 1 tis. Sk, uloženie a likvidácia odpadu 2 269 
tis.Sk,  čistenie ulíc 717 tis. Sk, odchyt túlavých zvierat 296 tis.Sk, revízie a kontroly 
zariadení 474 tis.Sk, zhotovenie kľúčov, pečiatok, výroba 2 tis.Sk, ošetrenie stromov 120 
tis.Sk, prepravné 42 tis. Sk, slávnostné akcie 68 tis.Sk, kominárske práce 2 tis. Sk, ostatné  
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všeobecné služby 50 tis. Sk. 637 005 špeciálne služby a to:  
právne služby 79 tis.Sk, inžinierska činnosť 886 tis.Sk, 637 006 náhrady za lekárske 
prehliadky 13 tis.Sk, 637 012  poplatky za likvidáciu odpadu 114 tis.Sk,  bankové poplatky 
47  tis. Sk, 637 014 výdavky  na stravovanie pracovníkov MsS Nitra 567 tis.Sk, 637 015 
poistenie majetku 52 tis. Sk, 637 016 pridelenie finančných prostriedkov do sociálneho 
fondu 149 tis.Sk,  637 023 kolkové známky 5 tis. Sk, 637 027 odmeny na základe dohôd 
o vykonaní práce 49 tis.Sk, Čerpanie rozpočtu v položke 637 dosiahlo výšku 98,60 % 
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 66 tis. Sk,  

   642 015  sú tu zúčtované výdavky na nemocenské dávky zamestnancov do 10 dní PN vo 
výške 29 tis. Sk. Čerpanie za položku 642 dosiahlo výšku 36,54 % ročného objemu.  

 
  700       Kapitálové výdavky z toho: 
                 
  711003 - zúčtovávajú sa tu výdavky na nákup softweru nového programu pre pasportizáciu 

cintorínov 371 tis. Sk, záloha na program personalistika a mzdy 39 tis. Sk 
  712 001 - sú tu zúčtované výdavky na stavebné úpravy DS Párovský cintorín 140 tis. Sk 

a cesty na mestskom cintoríne 94 tis. Sk 
  713 001 - sú tu zúčtované výdavky na interiérové vybavenie Mestských služieb Nitra  
                  202 tis. Sk 
  713 004 - sú tu zúčtované výdavky na  kopírovací stroj 33 tis. Sk, ložná plocha - Tatra 815 - 

250 tis. Sk, vysávač lístia GREEN 165 tis. Sk, nadstavba sypača 923 tis. Sk, 
cisterna 988 tis. Sk, posýpacie zariadenie 296 tis. Sk, 10 kontajnerov na správu 
cintorínov 323 tis. Sk 

  714004 -  sú tu zúčtované výdavky na teleskopický manipulátor (HON) 2 374 tis. Sk, AVIA 
1 656 tis. Sk. 

  714005 - sú tu zúčtované výdavky na Multikar s príslušenstvom  2 567 tis. Sk, oprava LIAZ 
165 tis. Sk, zamet. vozidlo BUCHER 5 057 tis. Sk, Multikar Fumo dvojramenný  

                  2 348 tis. Sk, 
  717002 - sú tu zúčtované výdavky na odvlhčovanie budovy správy cintorínov 50 tis. Sk, 

sanačné práce 160 tis. Sk, 
  717003 - sú tu zúčtované výdavky na opravu MK 1 285 tis. Sk, vybudovanie chodníkov na 

Cabajskom cintoríne 3 499 tis. Sk 
 Dlhodobý drobný hmotný majetok 348 tis. Sk. 
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2.3. Výnosy a náklady hlavnej a podnikateľskej činnosti 
 
       V zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 747/2004 Z.z. a zákona č.171, 266, 534m 
584, 659/2005 a zákona 275, 527/2006 Z.z. sa podnikateľská činnosť príspevkovej 
organizácie, výnosy a náklady z tejto činnosti nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom 
účte. 

        
       Výsledovka hlavnej a podnikateľskej činnosti za rok 2007 (v tis. Sk)  
 
Účet Názov účtu Hlavná 

činnosť 
Podnik. 
činnosť 

Spolu 

501 Spotreba materiálu         8 732           446      9 178 
502 Spotreba energie         1 358             -      1 358 
511 Opravy a udžiavanie         4 724             77      4 801 
512 Cestovné              22             -           22 
513 Náklady na reprezentáciu                8             -             8 
518 Ostatné služby         6 144               3      6 147 
521 Mzdové náklady       16 618            262    16 880 
524 Náklady na zdravot. a soc. poistenie         5 681              90      5 771 
527 Zákonné soc.náklady           821              -         821 
531 Cestná daň (daň z motor. vozidiel)            -              49           49 
538 Ostatné dane a poplatky            111              -         111 
541 Zmluvné pokuty a úroky z omeškania                3              -             3 
543 Odpis pohľadávok            411              52         463 
545 Kurzové straty                1              -             1 
548 Manká a škody               31              -            31 
549 Iné ostatné náklady             880            244       1 124 
551 Odpisy DHM a DDHM        10 586              -     10 586 
5 Náklady        56 131         1 223     57 354 
     
602 Tržby z predaja služieb          1 447         1 512       2 959 
622 Aktivácia vnútroorg. služieb               22            -            22 
644 Úroky               75                3            78 
648 Zúčtovanie fondov          1 450            -       1 450 
649 Iné ostatné výnosy          2 035            -       2 035 
651 Tržby z predaja DNM a DHM               12            -            12 
654 Tržby z predaja materiálu                 3            -              3 
691  Príspevok na bežné výdavky         51 096             -     51 096 
6 Výnosy        56 140        1 515     57 655 
     
 Hospod. výsledok pred zdanením             +  9        + 292      +  301 
591 Splatná daň z príjmov           - 112        -   56      -  168 
     
 Hospodársky výsledok po zdanení           - 103       + 236      + 133 
 
 
 
 
      7 
 
 
 



 
 
 
 
Tržby za vlastné výkony a tovar: v tejto položke sú zúčtované výnosy za činnosti v ktorých 
majú Mestské služby Nitra oprávnenie podnikať: 
- tržby za čistenie komunikácií    1 409 tis. Sk 
- tržby za opravu komunikácií                    77 tis. Sk 
- tržby za opravu VO           26 tis. Sk 
   tržby spolu                  1 512 tis. Sk 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. Stav bankových účtov (v tis. Sk) 
 
       VÚB bežný účet     217 041 162/0200  78 tis. Sk 
       Dexia bežný účet                0821807004/5600           228 tis. Sk 
                           306 tis. Sk 
       Dexia podnikateľský účet   0821800005/5600              2 051 tis. Sk 
       Dexia účet rezervného fondu              0821800005/5600           656 tis. Sk 
                 3 013 tis. Sk 
 
      Bežné účty finančných fondov: 
     - fond reprodukcie     0821803003/5600        5 842 tis. Sk 
     - fond sociálny     0821806001/5600             87 tis. Sk    
                  5 929 tis. Sk 
 
       Stav bankových účtov spolu             8 942 tis. Sk
  
       pokladňa (hlavná činnosť)       60 tis. Sk 
       pokladňa (podnikateľská činnosť)        3 tis. Sk 
       ceniny (stravné lístky-zostatok)                                         8 tis. Sk  
       finančný majetok                                                                                        9 013 tis. Sk 
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Fond reprodukcie 

    Tvorba a čerpanie (v tis. Sk) 
 

       Počiatočný stav na BÚ FR k 1.1. 2007   14 319  
       Kapitálový príspevok        3 500 
       Tvorba fondu z odpisov      11 300 
       Úroky - poplatky (70-14)            56              
                29 175 
 
      Čerpanie fondu reprodukcie     23 333 
      z toho: 

stavebné úpravy DS párovský contorín         111    
Multikar s príslušenstvom       2 567 
kopírovací stroj              33    
cesta na mestskom cintoríne            94 
oprava LIAZ                       165 
interiérové vybavenie           202        
ložná plocha            250    
zametacie vozidlo         5 057 
DS Párovce              29 
HON manipulátor         2 374 
oprava MK Bratislavská ul.          789 
vysávač lístia GREEN            165 
AVIA          1 656  
oprava MK Popradská           496 
zameranie cintorínov - program          371 
nadstavba sypača            923 
10 kontajnerov 2 m2           323 
cisterna CAPP            988   
posýpacie zariadenie           296 
sanačné práce            160 
odvlhčovanie budovy - správa cintorínov          50 
Multikar FUMO - dvojramenný       2 348    
záloha program personalistika + mzdy           39 
rozšírenie cintorína CaM Cabajská cesta      3 499 
dlhodobý drobný hmotný majetok         348 
 
Konečný stav na BÚ FRk 31.12. 2007      5 842   
 
 

Rezervný fond ( v tis. Sk) 
 
Počiatočný stav k 1.1. 2007          485 
nerozdelený zisk z r.1996           233 
zisk z podnikatelskej činnosti rok 2006         306 
strata hlavnej činnosti r.2006        - 368 
Konečný stav k 31.12. 2007          656 
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2.5. Pohľadávky a záväzky 
 

Prehľad pohľadávok v Sk k 31.12. 2007 je nasledovný: 
 
 Pohľadávky        k 31.12. 2007 
1. Do lehoty splatnosti   525 205,34 
2. Po lehote splatnosti do 30 dní    152 654,00 
3. Po lehote splatnosti 30-60 dní    29 410,- 
4. Po lehote splatnosti nad 60 dní    207 575,00 
 Spolu    914 844,34 

 
  
 

Prehľad dlžníkov pohľadávok nad 60 dní k 31.12. 2007 
   

 Dlžník k 31.12. 2007 vymáhanie 
1. PSKS, s.r.o. Bratislava     144 631,- upomienky 
2. ESOMONT Ružomberok       62 944,- upomienky 
 Spolu:     207 575,-  

 
 
 Prehľad záväzkov k 31.12. 2007: 
 
 - do lehoty splatnosti     143 066,50 
              (Nitrianske komunálne služby, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, 

Západoslovenská energetika)  
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Tvorba hospodárskeho výsledku podľa jednotlivých činností za rok 2007 

 

 

Činnosť Dotácia 
r. 2007 

Vlastné  
zdroje 

Vnútropodn.
výkony 

Výnosy 
spolu 

Náklady 
spolu 

Hospodársky
výsledok 

101 čistenie mesta    17 550     201         1   17 752   17 768    -  16 
102 zimná údržba      8 350       -          -     8 350     8 358     -    8 
103 údržba MK    14 700  1 285         -   15 985   15 862   +123 
104 údržba verejného WC      2 000       89         -     2 089     2 090        - 1 
105 údržba autobus.čakár.          950       42         -        992        938     +54 
106 fontány         750       -         -        750        748     +  2  
107 odchyt túlav. zvierat         500       -         -        500        469     +31 
202 dielne         -       56      2 672     2 728     2 905    -177 
307 prevádzka parkovísk         650        -         -        650        649      + 1 
401 správa cintorínov      4 696   1 998        -     6 694     6 713     - 19 
501 slávnostné akcie         150       -         -        150        144      + 6 
980 správa organizácie         -   1 373      9 294   10 667   10 765     - 98 
990 správa majetku         800      -          -         800        801      -  1 
         
Spolu    51 096  5 044     11 967    68 107    68 210   - 103 

 
Náklady, ktoré najviac ovplyvnili hospodárenie jednotlivých činností (v tis. Sk) 
 
 
101 čistenie mesta: Náklady na mataeriál: PHM (nafta, oleje a mazadlá, benzín) 1 759 tis. Sk, 
kefy 114 tis.Sk, odpad 1432 tis. Sk, opravy a udržiavanie 365 tis. Sk, čistenie ulíc 363 tus, Sk, 
služby 152 tis. Sk, osobné náklady (mzdy, odvody, zákonné sociálne náklady) 4 164 tis. Sk, 
poistenie motorových vozidiel 314 tis. Sk, odpisy 4 744 tis. Sk, náhradné diely 434 tis. Sk, 
energie (vodné+stočné+ el.en.) 71 tis. Sk. 
102 zimná údržba: Náklady na materiál: soľ 612 tis. Sk, drvina 83 tis. Sk, PHM (nafta, 
benzín, oleje a mazadlá) 536 tis. Sk, náhradné diely 184 tis. Sk, dodávatelia 104 tis. Sk, 
osobné náklady 3742 tis. Sk, poistné motor. voz. 114 tis. Sk, odpisy 1 047 tis. Sk. 
103 oprava miestnych komunikácií: Náklady na materiál: obaľovka 1 156 tis. Sk, drvina 60 
tis. Sk, stavebný 298 tis. Sk, náradie 166 tis. Sk, náhradné diely 472 tis. Sk, PHM (nafta, oleje 
a mazadlá, benzín) 1 170 tis. Sk, opravy 3 492 tis. Sk, odpad 60 tis. Sk, služby 226 tis. Sk, 
osobné náklady 2 737 tis. Sk, poistenie motor. vozidiel 193 tis. Sk, odpisy 1 935 tis. Sk. 
104 prevádzka verej. WC: Náklady na materiál: čistiace a hygienické potreby 54 tis. Sk, 
energie (voda, energia) 232 tis. Sk, osobné náklady 1 057 tis. Sk, odpisy 35 tis. Sk. 
105 údružba autobusových čakární: stavebný 85 tis. Sk, náhradné diely 12 tis. Sk, PHM 
(nafty, benzín, oleje a mazdalá) 103 tis. Sk. 
106 fontány: Náklady na materiál 29 tis. Sk, energie (voda, el. energia, stočné) 180 tis. Sk, 
udržiavanie a opravy 271 tis. Sk, revízie zariadenia 25 tis. Sk, odpisy 11 tis. Sk. 
107 odchyt túlavých zvierat: Náklady na čistenie ulíc 25 tis. Sk(po nájdení miesta nálezu), 
služby 296 tis. Sk. 
202 dielne:  Náklady na materiál: hasiace prístroje 35 tis. Sk, PHM (nafta, benzín, oleje 
a mazadlá) 216 tis. Sk, náhradné diely 27 tis. Sk, energie (vodné + stočné ) 149 tis.Sk, revízie 
zariadenia 177 tis. Sk, osobné náklady 1 502 tis. Sk, poistné motorových vozidiel 69 tis. Sk, 
odpisy 58 tis. Sk 
      11 
 



 
307 parkoviská: osobné náklady 445 tis. Sk, odpisy 18 tis. Sk 
401 správa cintorínov: Náklady na materiál: elektroinštalačný 31 tis. Sk, náradie 38 tis. Sk, 
náhradné diely 43 tis. Sk, PHM (nafta, benzín, oleje, mazadlá) 115 tis. Sk, stavebný 38 tis. Sk, 
energie (vodné+stočné, el.energia, plyn) 290 tis. Sk, opravy 138 tis. Sk, odpad 813 tis. Sk, 
dodávatelia 211 tis. Sk, revízie zariadení 101 tis. Sk, ošetrovanie stromov 120 tis. Sk, osobné 
náklady 2 018 tis. Sk, poistenie motorových vozidiel 28 tis. Sk, odpisy 1 517 tis. Sk. 
501 slávnostné akcie: Náklady na materiál 8 tis. Sk, služby pri slávnostných akciách 68 tis. 
Sk, prepravné 26 tis. Sk. 
990 správa majetku: Náklady na inžiniersku činnosť 678 tis. Sk. 
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Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry, Kúpeľná 4, 949 01 Nitra 
 

 
 

Rozbor hospodárenia r. 2007 
 
 
 
1. Hospodársky výsledok r. 2007  + 910 tis. Sk 
 
 
 2. Sumár nákladov a výnosov    
     
Náklady  / v tis. Sk /  30319  
     

501 spotreba materiálu  1804  
502 spotreba energií  3637  
503 spotreba ostatných dodávok          1936  
511 opravy a údržba  3736  
512 cestovné  38  
518 ostatné služby  2722  
521 mzdy  5137  
524 poistenie  1712  
527 sociálne náklady  86  
528 Ostatné sociálne náklady  60  
538 Ostatné dane  13  
549 Iné ostatné náklady  36  
551 odpisy  9402  

     
Výnosy / v tis. Sk /  31229  
     

602 tržby z predaja služieb  7398  
641 úroky z omeškania   4  
644 úroky     10  
648 Zúčtovanie fondov  3790  
649 Ostatné výnosy   
651 Predaj NM a HM  27  
691 príspevok mesta   20000  

     
  Výsledok hospodárenia   + 910  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.Rozbor príjmov a výdavkov  
 

 

Príjmy (v tis. Sk) Schválený Upravený Plnenie %
  rozpočet Rozpočet   
  2007 2007   
212003 z prenajatých budov, priestorov a objektov 1900 2633 2332 89
222003 penále za neskoré platby 100 0 4 0
223001 za predaj výrobkov, tovarov a služieb 5500 5500 5054 92
223004 za prebyt. majetok 0 0 27 0
242000 úroky z vkladov 200 50 10 20
292019 refundácie 0 0 46 0
312007 transfer z rozpočtu obce 37300 20000 20000 100
322005 Kapitálový transfer z rozpočtu obce 0 11300 11300 100
453000 zostatok r. 2006 0 4680 3862 83
454001 prevod z rezervného fondu 100 100 1104 1104
  spolu príjmy 45100 44263 43739 99
Výdavky (v tis. Sk)     
610000 mzdy, platy, služ. príjmy a ost. vyrovnania 5180 5180 5180 100
621000 poistné a príspevok do poisťovní 2100 2100 1699 81
631001 cestovné tuzemské 50 50 38 76
632001 energie  4200 5200 5184 99
632002 vodné, stočné  2000 1800 1757 99
632003 poštovné a telekomunikačné služby 200 110 105 99
633001 interiérové vybavenie 150 75 74 100
633002 výpočtová technika 100 35 32 89
633003 Telekomunikačná technika 0 20 13 65
633004 prevádz. stroje, prístroje, zariadenia           100 125 122 99
633006 všeobecný materiál 800 1501 1248 83
633009 knihy, časopisy, noviny 20 10 6 60
633010 pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky 100 100 103 103
633013 nehmotný majetok 20 10 2 20
633016 reprezentačné 20 20 20 100
634001 palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny 50 10 9 90
634002 Servis, údržba, opravy 50 0 0 0
635001 údržba interiérového vybavenia 100 50 41 80
635002 údržba výpočtovej techniky 20 20 16 80
635004 údržba prev. strojov, prístrojov, zariadení           700 1700 1688 99
635005 Speciálně prístroje 0 10 7 70
635006 údržba budov, priestorov a objektov 1732 2100 2095 99
636002 prev. strojov a tech. zariadení 20 10 7 70
637001 školenia, kurzy, semináre 10 2 1 50
637003 propagácia, reklama, inzercia 20 60 61 100
637004 všeobcné služby           250 140 142 100
637005 špeciálne služby 800 1400 1390 99
637011 štúdie, expertízy, posudky 200 200 210 105
637012 poplatky, odvody a dane 100 30 33 110
637014 stravovanie 700 400 400 100
637015 poistné 308 110 109 99
637016 prídel do Sociálneho fondu 40 50 47 94
637018 vrátenie príjmov 0 0 12 0
637023 kolkové známky 0 0 1 0
637027 odmeny prac. mimopracovného pomeru           150 100 92 92
637031 Pokuty, penále 0 0 1 0
637035 dane 0 0 2 0
642015 transfer na nemocenské dávky 10 10 4 40
713003 Telekomunikačná technika 0 185 182 99
713004 nákup prev. Strojov a zariadení  2500 1500 1260 84
716000 prípravná a projektová dokumentácia  300 150 150 100
717001 rekonštrukcia a modernizácia  6000 1275 1275 100
717002 Rekonštrukcia a modernizácia /50 m bazén LK/ 3000 18415 17300 94
717003 rekonštrukcia a modernizácia  13000 0 0 0
  spolu výdavky 45100 44263 42118 95



Príjmy 
 
Celkové rozpočtové príjmy boli splnené na 99 % 
 
Príjem za predaj tovarov a služieb bol v priebehu roka ovplyvnený  nepriaznivým počasím 
v mesiacoch august, september keď návštevnosť letného kúpaliska bola veľmi nízka. 
Príjem bol taktiež ovplyvnený odstávkou prevádzky krytej plavárne od 15. augusta do 
30.septembra 
 
 Výdavky 
 
Celkové rozpočtované výdavky boli splnené na 95 %.  
 
Výdavky v jednotlivých rozpočtovaných kapitolách  boli plnené v závislosti na priebežnom 
zabezpečovaní prevádzkyschopnosti budov a zariadení, ktoré SŠaRZ spravuje.  
Kapitálové výdavky vo výške 12.232 tis. Sk / fond reprodukcie / boli použité hlavne na 
rekonštrukčné práce a nákup technických zariadení.  
 
Nedočerpanie rozpočtovanej položky 620 – odvody zo mzdových prostriedkov bolo 
zapríčinené :  
1. SŠaRZ v roku 2007 zamestnával zamestnancov, ktorí začali v roku 2007 poberať starobný 
dôchodok / 5 / a invalidný dôchodok / 1 / taktiež počas letnej sezóny SŠaRZ zamestnal 
zamestnancov / 3 /, ktorí poberali starobný dôchodok. U týchto zamestnancov sa v roku 2007 
odvádzali nižšie odvody ako u riadnych zamestnancov.  
2. SŠaRZ v mesiaci december vyplatil zálohu na mzdy zamestnancov pričom odvody z takto 
vyplatenej mzdy sú zúčtované v mesiaci január 2008.  
 
4.Stav účtov k 31. 12. 2007 
 
Bežný účet  1 149 222,13,- Sk 
Fond Reprodukcie    445 715,95,- Sk 
Rezervný fond    560 758,02,- Sk 
Sociálny fond            717,79,- Sk 
Bežný účet na dotácie          - 75,00,- Sk 
 
5.Prepočítaný stav zamestnancov 
Prepočítaný stav    29 
z toho THP     3,5 
ostatní zamestnanci    25,5 
mesiac 01 – 06, 09 – 12  22 
mesiac 07 – 08    52 
 
Priemerná mzda mesačne  14 890,- Sk 
 
6 .Plnenie vlastných príjmov organizácie / v tis. Sk / 
 
Príjmy za prenájom  nebytových priestorov a pozemkov   2 332 
z toho: MK        1 401 
 LK          301 
 Ostatné objekty        630 



 
Príjmy za predaj tovarov, služieb     5 054 
 
toho: 
Príjmy za krytý bazén      1 724  
Príjmy za saunu         332 
Príjmy za požičovné            81 
Príjmy za vaňový kúpeľ          10 
Príjem za letné kúpalisko     2 905 
Iné príjmy            6 
Zostatok prostriedkov z r. 2006    3 862 
Prevod z rezervného fondu                            1 104 
 
SŠaRZ odviedla do rozpočtu mesta 1 115 tis. Sk čo prestavovalo 70 % nájomného za 
nebytové priestory nevyužívané športovými klubmi na športové účely v objektoch, ktoré 
SŠaRZ spravuje.  
 
7 . Úpravy  rozpočtu organizácie Mestským zastupiteľstvom v priebehu roka 
      2007 / v tis. Sk , 
 
- uzn.  č. 59/2007 – MZ  príjmy     +  3 862    návrh záverečného účtu mesta 06 
    výdavky  +  3 862  návrh záverečného účtu mesta 06  
- uzn.  č. 136/2007 – MZ  príjmy     - 16 300 rozdelenie príjmu na bežné  
    výdavky  +16 300   výdavky a kapitálové výdavky 
- uzn.  č. 183/2007 – MZ  príjmy     -   6 000  zníženie kapitálových výdavkov 
    výdavky  -  6 000       ktoré boli presunuté na mesta Nitra 
- uzn.  č. 431/2007 –MZ  výdavky   –1 800   zníženie kapitálových výdavkov   
    výdavky  + 1 800 zvýšenie bežných výdavkov  
 
8.Použitie fondu reprodukcie / v tis. Sk / 
 
Stav k 01. 01. 2007          2623 
Príjem  
Plnenie FR z bežného účtu           7602 
Kapitálová dotácia                   11300 
Spolu príjem                    21525 
 
Mestský kúpeľ – GO kogenerácia       122 
  - čerpadlo kotolňa       30 
  - rekonštrukcia spŕch       342 
  - výmenník teplá voda      40 
  - rekonštrukcia dlažby bazénová hala     1829 
  - vykurovacie telesá ÚK       166 
  - rekonštrukcia kotolne       5677 
  - PC zostava        21 
  - rekonštrukcia rozvodu TÚV      135 
  - rekonštrukcia vzduchotechniky      214 
  - žehliaci stroj        80 
  - telefónna ústredňa        150 
  - čerpadlo úpravovňa vody       13 



  Spolu          8819 
 
Zimný štadión – čerpadlo strojovňa       76 
  - čerpadlo strojovňa       76 
  - povrchová úprava OK strechy      1620 
  - únikové požiarne schody       629 
  - plastové okná        156 
  - rekonštrukcia spŕch        237 
  Spolu         2794 
    
Futbalový štadión FC – čerpadlo vodáreň      98 
  - oporné múry tribúny 1,2      830 
  - rekonštrukcia soc. zariadení      218 
  Spolu         1146 
 
Letné kúpalisko – rekonštrukcia spŕch       94 
  - úprava sprchových brodísk      239 
  - dlažba 50 m bazén        3058 
  - rekonštrukcia vyrovn. nádrže detský bazén    324 
  - rekonštrukcia strechy strojovňa 1     173 
  - rekonštrukcia strechy strojovňa 2      151 
  - zásobník teplej úžitkovej vody     96 
  - detský tobogán       344 
  - rekonštrukcia vyrovnávacej nádrže /50 m/    404 
  - rekonštrukcia cirkulačných rozvodov     305 
  - zemné práce, úpravy terénu      187 
  - oplotenie         136 
  Spolu         5511 
  
Futbalový štadión Čermáň 

- bezpečnostné zariadenie      48 
  - rekonštrukcia soc. miestností      83 
  - plastové okná        66 
  Spolu         197 
   
Atletický štadión – rekonštrukcia soc. zariadení      74 
  - plastové okná sekcia 1      252 
  - plastové okná sekcia 2      166 
  - oprava strechy        399 
  Spolu         891 
  
Tenisové kurty – rekonštrukcia ústredného kúrenia     480 
  Spolu         480 
 
Futbalový štadión Janíkovce – plastové okná      204 
  Spolu         204 
 
Futbalový štadión Krškany – čerpadlo vodáreň     34 
  Spolu         34 
 



Futbalový štadión Drážovce – rekonštrukcia ohrevu TÚV    20 
  - parkovisko        234 
  Spolu         254 
 
Futbalový štadión Kynek – rekonštrukcia soc. zariadení    141 
  - rekonštrukcia strechy tribúny     580 
  Spolu         721 
 
Úroky, poplatky          29 
Spolu výdavky          21051 
 
Konečný stav k 31. 12. 2007       445 
 
Plnenie je sumarizované z výpisov bankového účtu. 
Rozdiel medzi počiatočným stavom vo výpise banky a účtovne vedeným počiatočným stavom 
a konečným stavom je spôsobený:  
 
Účet 916        stav:    2 301 383 
Účet v banke stav:    2 623 750 
Rozdiel                 :    + 322 367 
186 tis. Sk – nevyčerpaný kapitálový transfer, ktorý SŠaRZ odviedla na účet mesta v januári 
2006 z bežného účtu 
161 tis. Sk – prevod z výsledku hospodárenia v zmysle Záv. účtu mesta Nitry za rok 2005 na 
Fond reprodukcie vo výške 958 tis. Sk (krytie záväzku za rekonštrukciu Zimného štadióna – 
HKMN). Pri zápočte pohľadávok a záväzku voči HKMN podľa predložených faktúr mali  
prevedené práce v hodnote 161 tis. povahu opravy a údržby.(v prospech účtu 916) 
12 tis. Sk – zaúčtovanie odpisov z majetku zaradeného do užívania v decembri.(na ťarchu 
účtu 916 ) 
Stav k 31.12.2007 
Účet 916         stav:          116 272 
Účet v banke  stav:           445 715 
Rozdiel                           + 329 443    
Rozdiel  z roku 2006 zvýšený o zaradený majetok v mesiaci decembri v roku 2007 
Pre zosúladenie bude realizovaný prevod medzi účtom Fondu reprodukcie a bežným účtom 
vo výške 329 tis. Sk. 
 
 
Použitie rezervného fondu / v tis. Sk / 
 
Stav k 01. 01. 2007         844 
 
Príjem  
z výsledku hospodárenia r. 2006      818 
Spolu           1662 
 
Projekt riziko napäťového rozvádzača pre 
Strojovňu výroby ľadu Zimný štadión nerozpočtované /    150 
 
Výmena plynového kotla FŠ Janíkovce / havária /    80 
 



Stavebné úpravy kotolňa Zimný štadión 
nariadené protokolom z kontroly požiarneho zabezpečenia objektu  172 
 
Montáž vchodovej brány telocvičňa Parkové nábrežie 
objekt nemal svoju vstupnú bránu do areálu používal vstup cez  
susediaci areál FŠ        139 
 
Sušička – práčovňa Mestský kúpeľ        19 
 
Oprava ústredného kúrenia Zimný štadión  
vymenená časť výhrevných telies a všetky  
uzatváracie armatúry pri zahájení vykurovacej sezóny    202 
 
Stavebné úpravy soc. zariadenie FŠ čermáň  
Obklady, dlažby         91 
 
Vodoinštalačné práce soc. zariadenie FŠ čermáň    29 
 
Dodanie a montáž telef. ústredne Mestský kúpeľ  
Havária stávajúcej ústredne        32 
 
Dodávka a montáž 2 ks okien  
Sociálne zariadenie FŠ čermáň      23 
 
Oprava sanitárnej inštalácie Zimný štadión       
Havária          49 
 
Hádzanárska brána / nerozpočtované /      54 
 
Vyznačenie priestoru pred budovou Zimného štadiónu 
Dopravným a zabezpečujúcim zariadením  
Nariadenie protokolom z kontroly požiarneho  
Zabezpečenia objektu        62 
 
Spolu           1102 
 
Konečný stav k 31. 12. 2007      560 
 
 
9.  Celková hodnota majetku v správe SŠaRZ / v tis. Sk / 
  
Hodnota budov          126746 
Hodnota pozemkov         60867 
Strojne zariadenia          12889 
 
 
 
 
 
 



10. Návštevnosť / osôb denne / 
 
   MK bazén  MK sauna LK jún  LK júl  LK august 
   / hodina / /dvojhodina/          celodenne 
Kapacita      120        20  3150   3150       3150
   
Dospelí      76                   8   390   712         234 
 
Deti       167        6   702  1281          409 
 
       243        14  1092   1993          643 

 
 

V roku 2007 navštívilo Mestský kúpeľ  v bazéne  66 100 osôb 
      v saune    3 080 osôb 
     Letné kúpalisko    90 000 osôb  
Z dôvodu rekonštrukcie kotolne v budove Mestského kúpeľa boli krytý bazén a sauna od 13. 
08. 2007 – 01. 10. 2007 uzatvorené.  
 
11. Pohľadávky / v  tis. Sk /  
 
Účet 311 – odberatelia         3,5 
Z toho: G4S Security Services, a.s.        3,5 
 
12. Záväzky /v tis. Sk / 
 
Účet 321 – dodávatelia         272 
        331 – zamestnanci         90 
        342 – priame dane        41 
        336 – poistné fondy         172 
 
 
Prebytok hospodárenia vo výške 910 tis. Sk navrhujem ponechať na bežnom účte organizácie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Komentár 
 
Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry, Kúpeľná 4, 949 01  Nitra 
je príspevková organizácia Mesta Nitry 
IČO: 31874568 
DIČ: 2021270471 
Tel. č.: 037/7413 075 
Fax: 037/7413 075 
Email: sarznitra@stonline.sk 
 
 
 
Zabezpečuje správu športových a rekreačných areálov:  

Mestský kúpeľ, Kúpeľná 4, Nitra 
    Letné kúpalisko, Jesenského 1, Nitra 
    Zimný štadión, Jesenského 2, Nitra 

Futbalový štadión, Jesenského 4, Nitra 
Tenisové kurty, Jesenského 4, Nitra 
Telocvičňa, Parkové nábrežie 27, Nitra 
Atletický štadión, Tr. A. Hlinku 55, Nitra 
Telocvičňa Hlboká 32, Nitra 
Futbalový štadión, Janíkovce 
Futbalový štadión, Krškany 
Futbalový štadión, Drážovce 
Futbalový štadión, Kynek 
Budova OSCR, Jesenského 2, Nitra 

V objekte Mestského kúpeľa zabezpečuje organizácia prevádzkovanie : 
plaveckého bazéna 25 m s kapacitou 100 osôb za hodinu  
detského bazéna s kapacitou 20 osôb za hodinu 
sauny s kapacitou 20 osôb za 2 hodiny 
prevádzka bazénov je doplnená vonkajším letným soláriom.  
V bazénoch je zabezpečovaná činnosť plaveckej školy pre deti a dospelých .  
V saune je zabezpečované saunovanie detí predškolského veku / Materské školy /.  
V budove Mestského kúpeľa sú zabezpečované ďalšie služby súkromnými firmami: solárium, 
klasická masáž, alternatíva medicína, detský lekár pre choroby pohybového aparátu a alergie, 
dámske a pánske kaderníctvo, kozmetika, fitnes centrum, ktorých vecné zameranie činnosti je 
orientované tak, aby podporovali aj návštevnosť krytej plavárne a sauny.  
 
V objekte Letného kúpaliska zabezpečuje organizácia počas letných mesiacov 
prevádzkovanie: 

- plaveckého bazéna 50 m x 21 m s kapacitou 210 osôb 
- plaveckého bazéna 40 m x 22 m s kapacitou 160 osôb 
- plaveckého bazéna 27 m x 18 m s kapacitou 140 osôb 
- detského bazéna 20 m x 12 m s kapacitou       80 osôb 
- detského bazéna 30 m x 10 m s kapacitou     110 osôb 
- bazén dojazdu tobogánu s kapacitou                20 osôb 

 
Kapacita areálu letného kúpaliska je                         3150 osôb 
Celková voľná plocha je                                            16 000 m2 
 

mailto:sarznitra@stonline.sk


Vybavenosť letného kúpaliska 
- stánky rýchleho občerstvenia 
- detské ihrisko 
- dve volejbalové ihriská s pevným povrchom 
- dve ihriská plážového volejbalu 
- tobogán s dĺžkou 80 m, stupeň obtiažnosti 3  

 
Dva plavecké bazény a jeden detský bazén sú zabezpečené priebežným ohrevom bazénovej 
vody.  
Budova telocvične na Hlbokej ulici je daná do prenájmu firme R.E.S. Mojmírovce, ktorá po 
zabezpečení rekonštrukcie telocvične a dostavby celého areálu bude firmou odkúpená.  
 
SŠaRZ ku dnešnému dňu neeviduje žiadnu činnosť nájomcu R.E.S. Mojmírovce vo veci 
zabezpečovania rekonštrukčných prác, resp. dostavby areálu telocvične.  
 
     Spravovanie majetku v objektoch Zimného štadióna, Futbalového štadiona,Jesenského 
ul.Futbalových štadiónov Janíkovce, Drážovce, Krškany a Kynek, Telocviční, Atletického 
štadióna a Tenisových kurtov spočívalo v zabezpečovní  zmluvných nájomných vzťahov 
a z nich vyplývajúcich povinností správcu objektov.  
V predmetných spravovaných objektoch bola zo strany SŠaRZ zabezpečovaná zo zákona 
vyplývajúca revízna činnosť elektro rozvodov, plynových rozvodov a zariadení, vyhradených 
technických zariadení a rozvodov vody a kanalizácie v zmluve stanovenom rozsahu. Následne 
boli v rámci finančných možností odstraňované závady, ktoré boli v pôsobnosti správcu 
objektu.  
Závady spôsobené bežnou činnosťou nájomcu tak ako aj celé zabezpečovanie činnosti 
v objektoch zabezpečoval nájomca.  
     Tieto spravované objekty prevzala SŠaRZ v r. 2002, resp. 2006 v značne zdevastovanom 
stave. I keď priebežne sa darí postupne aj za výraznej pomoci nájomcov, odstraňovať  
najvypuklejšie problémy, je stále nutné zabezpečovať pre tieto objekty dostatok finančných  
zdrojov hlavne na obnovu, rekonštrukciu a ďalší rozvoj objektov. Keďže objekty využívajú 
príslušní nájomníci na zabezpečovanie športovej činnosti v celej škále výkonnosti športovcov 
v oblastiach hokeja, futbalu, tenisu, zápasenia, halových športov a ľahkej atletiky v rámci 
platnej legislatívy medzinárodnej aj legislatívy SR pre jednotlivé výkonnostne športové 
súťaže musia objekty spĺňať príslušné technické parametre. Z uvedeného dôvodu sa vo veľkej 
miere a v rámci dostupných finančných zdrojov SŠaRZ snaží riešiť problémy rekonštrukcií 
a modernizácií spravovaných objektov. Je nutné konštatovať, že pre vyriešenie aspoň 
základných problémov spravovaných objektov by bolo potrebné zabezpečiť zo strany  
SŠaRZ : 
Zimný štadión – protikorózne nátery oceľovej konštrukcie  

   strechy, hlavná plocha, vedľajšia plocha  
   a oprava strešného plášťa         3 500 tis. Sk  
- protipožiarne nátery oceľovej konštrukcie  
   strechy, hlavná plocha vedľajšia plocha    2 000 tis. Sk  

                        - rekonštrukcia vykurovania       4 000 tis. Sk  
   - dostavba vedľajšej ľadovej plochy minimálny 

    variant pozostávajúci z dobudovania tribún,  
    šatní, soc. zariadení a zateplenia fasády   10 000 tis. Sk 

    
Futbalový štadión – rekonštrukčné práce objektu - fasáda   4 000 tis. Sk  
         - rekonštrukcia soc. zariadení   4 000 tis. Sk  



 
Tenisové kurty – rozšírenie soc. priestorov       400 tis. Sk  
   
Telocvičňa Parkové nábrežie – oprava strešného plášťa   1 000 tis. Sk  
     - výmena okien   2 000 tis. Sk  
     
Futbalový štadión Golianova - výmena vykurovacieho systému    300  tis. Sk  
   
Atletický štadión – výmena okien         300 tis. Sk  
       - úprava soc. zariadení         400 tis. Sk  
 
 
Futbalové štadióny Janíkovce, Drážovce, Kynek a Krškany 
       - základné opravy sociálnych zariadení, podláh,  

       striech, okien a vykurovacích systémov    1 500 tis. Sk 
 
 
     Tieto požiadavky na rekonštrukcie a opravy vyplývajú z požiadaviek nájomcov, ktoré sú 
odôvodnené problémami pri užívaní prenajatého majetku resp. vyplývajú aj z podmienok 
platných predpisov pre certifikáciu športovísk, ktorá je od zabezpečovateľov športovej 
činnosti a ich nadriadených orgánov požadovaná.  
SŠaRZ tak ako to vyplýva z prehľadu, by potrebovala na odstránenie daných problémov  
33400 tis. Sk.  
    
  Činnosť krytých plaveckých bazénov, sauny a otvorených plaveckých bazénov si vyžaduje 
riadnu starostlivosť o objekty, tak aby jednoznačne bola zabezpečená hygienická  
a bezpečnostná spôsobilosť pre návštevníkov . V neposlednej rade je potrebné podľa 
finančných a technických možností rozširovať a skvalitňovať poskytnuté služby.  
     V roku 2007 bola prevedená rekonštrukcia parného vykurovania objektu na teplovodné 
a vymenená dlažba okolo bazénových vaní.Spolu s inými drobnými stavebnými 
a technologickými úpravami SŠaRZ zabezpečuje znižovanie nákladov na energie 
spotrebované pri prevádzkovaní budovy Mestského kúpeľa a v neposlednom rade 
zabezpečuje štandardné hygienické a estetické prostredie pre návštevníkov plaveckých 
bazénov a sauny.  
     V súvislosti so stúpajúcimi nákladmi na činnosť je potrebné zabezpečovať znižovanie 
energetickej náročnosti činnosti organizácie formou rekonštrukcií budov a technických 
zariadení. Pre zníženie energetických náročností budovy Mestského kúpeľa je potrebné 
zabezpečiť výmenu okien na južnej fasáde 
vrátane kopilitovej steny v bazénovej hale   3 000 tis. Sk  
Pri objekte letného kúpaliska je možné hovoriť o potrebe zabezpečovania jeho atraktívnosti 
v rámci Nitrianskeho regiónu k čomu je potrebné postupne zabezpečovať:  
Rekonštrukcia 50 m bazénu     3 000 tis. Sk 
Rozšírenie areálu kúpaliska     4 000 tis. Sk 
Výstavba stravovacieho boxu    8 000 tis. Sk 
Ohrev bazénovej vody 50 m a detský bazén   2 000 tis. Sk  
 
     Objekt letného kúpaliska prevzal SŠaRZ do správy v roku 2002 v úplne zdevastovanom 
stave, keď roky predtým bol v prenájme súkromnej firmy, ktorá do zariadenia investovala iba 
minimálne finančné prostriedky. Problémom letného kúpaliska zostávajú kvitnúce topole, 



ktoré v mesiaci máj až jún svojím mohutným spádom okvetia nedovolia počas doby kvitnutia 
zahájiť „ letnú sezónu „ skôr ako je celý proces kvitnutia ukončený.  
      Proces prípravy bazénov a areálu letného kúpaliska pred letnou činnosťou predstavuje 
minimálne 14 dní a je ho možné zahájiť až po „ odkvitnutí „ topoľov.  
Objekt letného kúpaliska po realizácii investičných akcií v minulých dvoch rokoch, 
v celkovom objeme  do 30 000 tis. Sk, keď vecne boli vyriešené a prevedené 4 nové bazény 
a tobogán vrátane príslušnej infraštruktúry ako sú vydlaždené plochy bazénov, 
zrekonštruované trávnaté plochy, zrekonštruované úpravovne vody, ohrev bazénovej vody 
v zrekonštruovaných bazénoch, získal na atraktivite a spĺňa štandardné podmienky pre 
poskytovanie služieb širokému spektru obyvateľov mesta Nitry a okolia.  
     
Je evidentné, že rozvoj možnosti poskytnutia týchto masových aktivít pre obyvateľov 
v každom regióne Slovenska veľmi rýchlo napreduje. Mestá venujú tejto oblasti nie malé 
financie zo svojich rozpočtov. Ak chce aj naďalej letné kúpalisko v Nitre byť atraktívne pre 
obyvateľov Nitry ale aj okolia, musí byť pripravené rozširovať svoje služby a skvalitňovať 
tieto služby.  
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Záver  
 
Organizácia každé rozpočtové obdobie pripravovala a pripravuje v súlade s metodickými 
pokynmi v rámci schvaľovacieho rozpočtu pre príslušné obdobie. 
Hospodárenie organizácie a jej činnosti sú vždy limitované rozpočtom, ktorý schvaľujú 
príslušné orgány mesta Nitry.  
     Organizácia  sa vždy snažila postaviť konštrukciu rozpočtu tak, aby mohla plniť základné 
činnosti, ktorými je zriaďovateľom poverená.  
SŠaRZ pri každom schvaľovacom procese rozpočtu navrhuje činnosti, resp. rozvojový 
program organizácie, ktorý je vždy posudzovaný nie ako nevyhnutné výdavky , ale ako 
požadované finančné zabezpečenie aktivít mimo rozpočtovaného limitu. 
     SŠaRZ aj v roku 2007  evidovala , že z takto požadovaných finančných prostriedkov boli  
SŠaRZu poskytnuté / v rámci možností rozpočtu mesta Nitry / finančné prostriedky na ďalší 
rozvoj organizácie.   
 
     SŠaRZ zabezpečuje všetky výdavky v rámci platných legislatívnych noriem, hlavne 
v zmysle Zákona o verejnom obstaraní.  
 
Energie sú čerpané v závislosti na zmluvných dohodách z dodávateľmi energií a v závislosti 
na potrebách organizácie zabezpečiť svoju špecifickú činnosť v oblasti poskytovania služieb 
širokej verejnosti.    
 
     SŠaRZ nemá doriešené ocenenie všetkých pozemkov a budov, ktoré mu boli odovzdané do 
správy.  
     Organizácia od svojho zriadenia vo roku 1994 / Mestský kúpeľ / a po jej transformácii 
v roku 2002 / Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry / plní svoje úlohy a je 
schopná na základe svojho personálneho zabezpečenia a podľa výšky pridelených finančných 
prostriedkov aj vecne plniť úlohu spravovania resp. prevádzkovania objektov, ktoré spravuje.  
     Organizácia zabezpečovala v rámci svojich možností všetky činnosti, ktoré jej vyplývajú 
zo zriaďovateľom ustanovených povinností. 
Dynamickejší rozvoj organizácie, resp. rozširovanie jej činností, je jednoznačne závislé na 
výške poskytovaných príspevkov mesta Nitry, pretože organizácia vzhľadom na svoju 
špecifickú činnosť nedokáže zabezpečovať finančné zdroje v potrebnej výške.  
SŠaRZ zabezpečuje služby, ktoré sú náročné na energetické vstupy, ľudské zdroje 
a materiálové vstupy pričom požadované platby od užívateľov týchto služieb nie sú schopné 
pokryť potrebné výdavky.   
 
     Zabezpečovanie správy a prevádzkovania časti športových a rekreačných areálov 
prestavuje špecifické problémy vzhľadom k tomu, že tieto areály sú počas sezóny resp. počas 
celého roka navštevované masami návštevníkov, takže areály musia byť čo najlepšie 
technicky, hygienicky  a organizačne zabezpečené. V prípadoch prevádzkovania plaveckých 
bazénov, sauny a letného kúpaliska je nevyhnutné operatívne zvládnuť každú situáciu 
a zabezpečiť každodenne prevádzku v zmysle platných bezpečnostných a hygienických 
predpisov.  
     SŠaRZ aj v budúcom období chce zabezpečovať správu športových a rekreačných areálov 
tak aby spĺňali kritériá pre prevádzkovanie  športových a rekreačných zariadení. V rámci  
finančných možností chceme zabezpečiť ďalšie rekonštrukcie zariadení slúžiacich prevádzke 
bazénov a sauny tak aby ich prevádzka bola čo najekonomickejšia. ŠaRZ vyvinie iniciatívu na 
zabezpečenie možnosti rozšírenia areálu letného kúpaliska smerom ku starému korytu rieky 
Nitry, vybudovania multifunkčnej budovy / stravovanie, ubytovanie, hry / v priestore letného 



kúpaliska, vybudovania ďalších atrakcií v plaveckých a rekreačných bazénoch pre deti aj 
dospelých s cieľom zatraktívnenia prostredia, možnosti predĺženia kúpacej sezóny, resp. 
možnosti využitia areálu po celý rok.  
Všetky objekty, ktoré SŠaRZ spravuje vzhľadom na ich špecifické používanie vyžadujú 
operatívnu pozornosť a operatívne zabezpečenie ich potrieb. SŠaRZ v rámci svojich 
finančných možností tieto potreby zabezpečuje.  
 
 
Spracoval: Juraj Kollár 
       riaditeľ SŠaRZ 
 
 
február 2008 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rozbor hospodárenia a činnosti príspevkovej organizácie  
Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre 

za rok 2007 
         Príjmy                                                                                    v tis. Sk. 

Kód                     Názov Schvá-
lený 
rozpo- 
čet 
r.2007 

Uprave- 
ný 
rozpočet 
na rok 
2007 

Skutoč-
nosť 
k 31.12. 
2007 

%

plnenia

  Nedaňové príjmy – bežné            37.843 38.201 36.887  96,5 
  v tom :      
223 Poplatky a platby z nepriemyselného 

a náhodného predaja a služieb 
 
10.219 

  
 9.519 

  
  8.095 

  
  85,0 

223001 Za predaj výrobkov , tovarov 
a služieb 
- za ubytovanie – Útulok, DPOR 

541 541 602   111,3

223001 - opatrovateľská služba  1.500 2.300 2.462   107,0
 - príjmy CTV  300 300 52    17,4 
 - príjmy Prepravná služba 208 208 35    16,8 
223003 Za stravovanie   7.670 6.170 4.944 80,1
240  Úroky z tuzemských úverov, 

pôžičiek,  vkladov  
        
        4 

       
      4 

      
        5 

 
125,0 

242 Z účtov finančného hospodárenia 4 4 5 125,0
292 Ostatné príjmy     620 150      155 103,3 
292004 Prevod účelových prostriedkov 620 - - - 
292012 Z dobropisov - 150 155 103,3
311 Granty – finančné dary - -        65 - 
 Transfery v rámci verejnej 

správy 
27.650 28.528 28.567  100,1 

312001 ÚPSVR NR – projekty aktivač. 
prác 

150 250 289 115,6

312007 Z rozpočtu  obce – bežné 
výdavky 

24.350 23.682 23.682 100,0

312008 Z rozpočtu VÚC 2500 4.596 4.596 100,0
 Kapitálové príjmy       650 650   650 100,0 
322005 Z rozpočtu obce-nákup mot.vozidla 650 650 650 100,0
450 Finančné operácie  - 2.057 2.032     98,8
453 Zostatok prostriedkov 

z predchádzajúcich rokov – BÚ - 
 

59
 

59 100,0
 - účelové prostriedky – CTV          906 906  100,0
               - fond reprodukcie   1.052 1.052 100,0
454 Prevody z fondov – rezervný fond - 40 15 37,5
  Príjmy   celkom 38.493 40.908 39.569 96,7 

 
      Celkové príjmy vo výške 39.569 tis. Sk predstavujú príspevok z rozpočtu obce       
23.682 tis. Sk (v tom príspevok z MF SR 5.181 tis. Sk), zostatok finančných prostriedkov 
z minulého roku na bežnom účte a  pokladničnej hotovosti vo výške 59 tis. Sk,  na účte 
fondu reprodukcie dlhodobého hmotného a  nehmotného majetku 1.052 tis. Sk, na účte  
účelových prostriedkov  906 tis. Sk, prevod z  rezervného fondu 15 tis. Sk, príjmy za 
poskytované služby 8.095 tis. Sk,  úroky z vkladov 5 tis. Sk,  z dobropisov 155 tis. Sk, 
finančné dary 65 tis. Sk, príspevok zo  štátneho rozpočtu  289 tis. Sk,  z  rozpočtu VÚC   
4.596 tis. Sk    a  kapitálové príjmy z  rozpočtu obce 650 tis. Sk.      
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Komentár k plneniu príjmovej časti rozpočtu za  rok  2007 
 

    Položka  223001 - Príjmy za predaj tovarov a služieb - celková výška  dosiahnutých   
príjmov  za poskytované služby vo výške 8.095 tis. Sk predstavuje príjmy za ubytovanie 
v Útulku a Domove pre osamelých rodičov 602 tis. Sk, za poskytovanie opatrovateľskej  
služby v ZOS a  DOS 1 vo výške 1.446 tis. Sk, opatrovateľská služba poskytovaná v 
domácnosti - 560   tis. Sk, ZOS s denným pobytom  -  62 tis. Sk,  za donášku stravy -  394 
tis. Sk,  za prepravnú službu -  35 tis. Sk, služby CTV - 52  tis. Sk. Za stravovanie  4.552 tis. 
Sk,  za stravovanie zamestnancov 392 tis. Sk. 

     Položka 242  -  Úroky z   účtu   finančného   hospodárenia -  boli  vo výške  5  tis.  Sk. 

     Položka  292012 - Príjmy z dobropisov – vo výške 155 tis. Sk -  predstavujú zúčtovanie 
poskytnutých záloh na spotrebu energií, v tom :  elektrina  - DOS 2,3 - 2 tis. Sk, ZOS -        
23 tis. Sk,  za spotrebu plynu - 9 tis. Sk DPOR, 9 tis. Sk DOS 4, Útulok 55 tis. Sk, DOS 2,3 - 
18 tis. Sk,  Klub  dôchodcov Chrenová  -  2  tis. Sk, za dodávku tepla a spotrebu úžitkovej 
vody  v DOS 2,3  - 37 tis. Sk. 

     Položka 311  - Granty – vo výške 65 tis. Sk predstavujú finančné príspevky od  
sponzorov na sociálne účely a interiérové vybavenie chráneného bývania. 

     Položka  312001  - 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.  Výška  príspevku za  rok 2007  činila  289  tis. Sk.  

     Položka  312007  - Príspevok z  rozpočtu obce – pôvodne schválená výška príspevku 
na rok 2007 bola  24.350 tis. Sk na bežné výdavky. Rozpočtovým opatrením bol príspevok 
obce na bežné výdavky navýšený o 132 tis. Sk, ktoré poskytlo MF SR a v decembri  znížený 
o  800 tis. Sk na úhradu za vypracovanie PD Klubu dôchodcov na Chrenovej. Príspevok 
z rozpočtu obce na rok 2007 činil 23.682 tis. Sk. 

 Z celkovej čiastky príspevku z rozpočtu obce MF SR  poskytlo  5.181 tis. Sk pre zariadenia 
sociálnych služieb zriadených v pôsobnosti obce.  

Na kapitálové výdavky pre zariadenia sociálnych služieb zriadené v pôsobnosti obce  
MPSVR  poskytlo 335 tis. Sk.  Za uvedenú čiastku  Mesto Nitra zabezpečilo výmenu okien 
v Zariadení opatrovateľskej služby.   

     Položka 312008  -  Príspevok z rozpočtu VÚC   
     Schválený príspevok VÚC na rok 2007 činí 4.596 tis. Sk Použitie finančných 
prostriedkov  je na základe uzatvorenej Zmluvy s  NSK účelovo viazané.   Na úhradu miezd 
a platieb do SP a zdravotných poisťovní pracovníkov ZOS vo výške 2.625 tis. Sk,  Útulku  
1.790 tis. Sk a  DPOR 181 tis. Sk  

     Položka 322005  -  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.         

      Položka 453      -   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 MPSVR 
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na úhradu miezd a platieb do poisťovní za pracovníkov Centra tiesňového volania  na rok 
2007 a  2008 spolu  906 tis. Sk. 

        Položka 454  - Prevody z fondov – čerpanie rezervného fondu - z prostriedkov  
finančných darov  od sponzorov vo výške 15 tis. Sk na sociálne účely. 

  Výdavky                                                                                  v tis .Sk 
Kód            Názov Schval. 

rozp. 
r.2007 

Upravený 
rozpočet  na 
r. 2007 

Plnenie 
k 31.12. 
2007 

% 
Pln
e-

nen
ia 

 Bežné výdavky 37.843    38.564 33.669 87,3 
611 Mzdy, platy, služob. príjmy  15.264    16.524 16.453 99,6 
620 Poistné a prísp. do poisťovní   5.335      5.335   5.290 99,2 
630 Tovary a služby celkom : 17.144    16.605 11.865 71,5 
631 Cestovné náhrady -           30  23 76,7 
631001 Tuzemské -               30 23 76,7 
632 Energie, voda a komunikácie   5.200     3.000   2.693 89,8 
632001 Energie (plyn a elektr.energia) 3.850 1.850 1.821 98,4 
632002 Vodné ,stočné 900 800 540 67,5 
632003 Poštovné  a  telekomunik. služby 450 350 332 94,9 
633 Materiál   7.954     8.115   6.031 74,3 
633001 Interiérové vybavenie 204 1.360 1.319 97,0 
633002 Výpočtová technika - 130 117 90,0 
633003  Telekomunikačná technika - 10 6 60,0 
633004 Prevádzkové stroje, prístroje  - 460 445 96,7 
633006 Všeobecný materiál 850 1.250 1.215 97,2 
633009 Knihy, časopisy, noviny, 

učebnice  
- 80 79 98,8 

633010 Prac. odevy, obuv a pracovné 
pomôcky 

60 110          107 97,3 

633011 
 

Potraviny   6.840 4.650        2.684 57,7 

633013   Softvér a licencie     - 55            49 89,1 
633016 Reprezentačné - 10     10 100,0 
634 Dopravné     860      895      495 55,3 
634001 Palivo, mazivá, oleje 750 350 290 82,9 
634002 Servis, údržba, opravy - 105 101 96,2 
634003 Poistenie 100 107 100 93,5 
634005  Karty, známky, poplatky  - 3 2 66,7 
634006  Pracovné odevy          10 10 2 20,0 
635 Rutinná a  štandardná 

údržba 
  1.500   2.560      154 6,0 

635002 Výpočtovej techniky  - 40 12 30,0 
635004 Prevádzkových strojov, 

prístrojov 
- 70 63 90,0 

635006 Budov, priestorov a objektov    1.500 2.450 79 3,2 
636  Nájomné   30       25        20 64,0 
636001 Budov, objektov, priestorov         30 25 20 80,0 
637 Služby  1.600  2.300   2.449 106,5 
637001 Školenia, kurzy, sympóziá  - 20 13 65,0 
     
     
637003 Propagácia, reklama - 55 39 70,9 
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637004 Všeobecné služby  750 1.300 1.168 89,8 
637012 Poplatky a odvody - 35 35 100,0 
637014 Stravovanie 700 355 340 95,8 
 637015 Poistné budov - 50 41 82,0 
637016 Prídel do sociálneho fondu 150 175 166 94,9 
637018 Vrátenie príjmov min. rokov - 150 150 100,0 
637022 Mylné platby - - 342 - 
637023 Spotreba kolkových známok - 10 9 90,0 
637027  Odmeny zamestnancov mimo 

prac. pomeru 
- 150 146 97,3 

642 Transfery jednotlivcom  
a neziskovým práv.  osobám 

   100     100       61 61,0 

642013 Odchodné 100 50 11 22,0 
642015 Nemocenské dávky - 50 50 100,0 
     
 Kapitálové výdavky    650   1 350     886 65,6 
716 Prípravná a projekt.dokumentácia - 500 150 30,0 
713004 Nákup prevádzkových. strojov -  

Fond reprodukcie  DHM 
- 114 0      0 

714001 Nákup osobných automobilov 650 657 657 100,0 
717002 Rekonštrukcia a modernizácia 

-Fond reprodukcie DHM  
- 79 79 100,0 

           Výdavky celkom 38.493    39.914 34.555 86,6 
 
        V sledovanom období bola skutočne dosiahnutá výška príjmov na bežné výdavky  
36.887 tis. Sk. Čerpanie príjmov vo výške 33.669 tis. Sk  predstavuje plnenie  91,3  %. 

 
Komentár k plneniu výdavkovej časti rozpočtu za rok 2007 

Položka 611 - mzdy, platy, služobné príjmy a  ostatné osobné vyrovnania                        
zahŕňa  výplatu miezd v  prepočítaní 98,4 zamestnancov organizácie za sledované obdobie. 
Evidenčný stav v sledovanom období bol 113 pracovníkov. Celková výška mzdových 
výdavkov je 16.453 tis. Sk.  Čiastka predstavuje doplatok miezd za mesiac december 2006 a 
výplatu miezd za január  až november a záloh za mesiac december  2007, z toho  účelových 
prostriedkov  poskytnutých ÚPSVR NR na úhradu miezd pracovníkov CTV bolo 
vyčerpaných 433 tis. Sk. Priemerná mzda za sledované obdobie činí 13.993,-  Sk. 

Položka 620  - poistné a  príspevok zamestnávateľa do SP a zdravotných  poisťovní   
-  čerpanie    položky  vo  výške 5.290 tis. Sk predstavuje platby do zdravotných  poisťovní 
a sociálnej  poisťovne organizácie za sledované obdobie roku 2007.       

Z celkových výdavkov na mzdy a odvody do poisťovní prispelo MPSVR čiastkou 
5.181 tis. Sk, NSK – 4.586 tis. Sk a  ÚPSVR 953 tis. Sk.      
     Položka 630 -  tovary a služby  - čerpanie celkom                  11.865  tis. Sk  
v tom : 
              631  -  Cestovné náhrady vo výške                                   23   tis. Sk 

             632  -  Energie, voda a komunikácie celkom         2.693  tis. Sk  

             -  energie - položka predstavuje zálohové  platby  na   spotrebu  elektrickej  energie 
v sledovanom období   619  tis. Sk, zálohové platby na spotrebu  plynu v Útulku,  DPOR    
vo výške 365 tis. Sk,  113 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  724 tis. Sk.  
Zúčtovanie spotreby elektrickej energie, plynu a dodávky tepla a teplej úžitkovej vody bude 
vykonané v mesiaci január 2008. 
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          - vodné, stočné 540 tis. Sk  - v položke sú zahrnuté platby za odber vody  Útulku, 
DPOR a objektu na Baničovej ulici. Zálohové platby za spotrebu  v  ZOS J. Kráľa, 
Chráneného bývania,  DOS 1, DOS 2,3 a DOS 4 budú zúčtované v mesiaci január 2008. 
          - poštovné a telekomunikačné služby 332 tis. Sk  - položka zahŕňa poplatky              
za výkony spojov,  internet, poštovné, poplatky za rozhlas a televíziu.  
           
          633 -  materiálové   výdavky  v celkovej výške                  6.031   tis. Sk 
                    v tom :   
                                -  interiérové vybavenie                                   1.319    tis. Sk  
V položke sú zahrnuté platby za interiérové vybavenie spoločenských miestností Centra    
pre seniorov a telocvične v hodnote  178 tis. Sk, vybavenie kuchyne bolo doplnené nákupom 
drobného inventáru v hodnote  42 tis. Sk, v hodnote 143 tis. Sk bol  vybavený interiér  
novozriadeného  strediska sociálnych služieb -  Chránené bývanie, ďalej boli zakúpené  
antidekubitné matrace do ZOS v hodnote 98 tis. Sk, posteľná bielizeň,   nemocničné lôžka  
so zábranami v hodnote 431 tis. Sk, za 56 tis. Sk sa zabezpečovali bezpečnostné nadstavce 
do sociálnych zariadení a 27 tis. Sk, 83 tis. Sk za interiérové  vybavenie ZOS, DOS 2,3          
- 28 tis. Sk, drobný inventár v Útulku a DPOR. Do novozriadeného Klubu dôchodcov   
„Staré mesto“ sme dodali vybavenie za 84 tis. Sk. Jedáleň,  zasadacia miestnosť, kancelárske 
a skladové priestory SZSS v celkovej v hodnote  149 tis. Sk.                         
            -  výpočtová technika                                              117  tis. Sk  
Položka predstavuje platby za  nákup kopírky, tlačiarní, monitora a  PC pre vybavenie SZSS 
vo výške 79 tis. Sk, 38 tis. Sk ostatné zariadenia. 
                              -  telekomunikačná technika                     6   tis. Sk 
              -  prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia        445  tis. Sk 
V položke je zahrnutý nákup prevádzkových strojov pre ZOS  v hodnote 39 tis. Sk 
(chladnička, umývačka riadu, vysávač) a 35 kusov signalizačných ovládačov v hodnote         
105 tis. Sk, ďalej boli zakúpené 2 motorové kosačky na údržbu priestranstva objektu          
na Baničovej ul. v hodnote 23 tis. Sk,  ozvučovacie zariadenie pre Centrum pre seniorov  
v hodnote   38 tis. Sk, klimatizačná jednotka do kuchyne za 30 tis. Sk, 61 tis. Sk,  vybavenie 
Klubu dôchodcov „Staré mesto“  a ostatné  prístroje a zariadenia v hodnote  114 tis. Sk. 
Chránené bývanie bolo vybavené  elektrospotrebičmi a  drobným  inventárom v  hodnote   
35 tis. Sk  z  prostriedkov,  ktoré  poskytla Slovenská sporiteľňa. 
               -  všeobecný materiál                                  1.215  tis. Sk 
Položka predstavuje nákup čistiacich, hygienických potrieb a  kancelárskeho materiálu, 
náterové látky, materiál pre údržbu budov, pracovné náradie a pomôcky – SZSS vo výške 
395 tis. Sk., Útulok a DPOR 247 tis. Sk,  192 tis. Sk  ZOS a DOS J. Kráľa,  140 tis. Sk 
v Centre pre Seniorov, 122 tis. Sk pre prevádzku kuchyne, 48 tis. pre Chránené bývanie   
a 71 tis. Sk pre zabezpečenie prevádzok Klubov dôchodcov a OS. 
                             - knihy, časopisy, noviny                                       79  tis. Sk 
V položke je zahrnutý nákup kníh, predplatné dennej tlače, časopisov a odbornej literatúry   
          - pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky 107  tis. Sk 
Pre opatrovateľky a zamestnancov kuchyne boli zakúpené pracovné odevy a pracovné 
pomôcky, ktoré organizácia poskytuje v zmysle platných smerníc. 
                             - potraviny                                   2.684  tis. Sk 
                             - softvérové vybavenie, licencie                      49  tis. Sk 
          - reprezentačné                      10  tis. Sk 
         
        Položka 634 - dopravné v celkovej výške 495 tis. Sk  - v položke sú zahrnuté platby           
za nákup pohonných hmôt  pre 4 vozidlá na  rozvoz stravy,  referentské vozidlo                    
a sociálneho taxíka v hodnote 290 tis. Sk,  2 tis. Sk za karty na odber pohonných hmôt        
a  101 tis. Sk za bežné údržby motorových vozidiel. Zákonné a havarijné poistenie 
motorových vozidiel činí 100 tis. Sk . Pracovné odevy vodičov tvoria 2  tis. Sk. 
        Položka 634 - rutinná a štandardná údržba   –  celkové čerpanie 154 tis. Sk zahŕňa 
platby za opravu výpočtovej techniky vo výške 12 tis. Sk, opravu prevádzkových strojov 
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a prístrojov na jednotlivých prevádzkach organizácie 63 tis. Sk,  37 tis. Sk za drobnú úpravu 
interiéru objektu DPOR, 29 tis. Sk elektroinštalácia v novozriadenom Klube dôchodcov 
„Staré mesto“     -  13 tis. Sk výmena radiátorov v Útulku. 
        Položka 636 - nájomné - vo výške 20 tis. Sk predstavuje platbu za prevádzkové 
náklady Klubu dôchodcov v Horných  Krškanoch v sledovanom období. 
        Položka 637 - služby  vo   výške 2.449  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,  zriadenie športovej a oddychovej zóny  pre seniorov v CpS , bankové poplatky, daň 
z úrokov, príspevok na stravné zamestnancov, poistné za budovy  a  pracovníkov na 
aktivačné práce,  prídel do sociálneho fondu vo výške 1,25 % z vyplatených miezd a odvod  
nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2006 vo výške 150 tis. Sk  do rozpočtu 
Mesta Nitry.  
       Položka 642 -  transfery   jednotlivcom a  neziskovým právnickým osobám             
vo výške  61 tis. Sk    - položka predstavuje odchodné vo výške 11 tis. Sk a 50  tis. Sk  
náhrady mzdy pri dočasnej pracovnej neschopnosti  zamestnancov organizácie. 
      
        Kapitálové výdavky  
 

         Položka 716 - prípravná a projektová dokumentácia – v štvrtom štvrťroku bola 
čiastočne realizovaná platba vo výške 150 tis. Sk  za vyhotovenie projektovej dokumentácie  
na výstavbu Útulku pre bezdomovcov.  V súčinnosti s  Mestom Nitra sme vypracovali projekt 
na čerpanie finančných prostriedkov Európskeho  sociálneho fondu k financovaniu výstavby 
daného objektu.  
       Položka 714001 - nákup osobných motorových vozidiel  - na rozvoz stravy bolo 
zakúpené vozidlo RENAULT v hodnote 650 tis. Sk z  prostriedkov rozpočtu obce. 
Vybavenie auta sme dofinancovali vo výške 7 tis. Sk z  fondu reprodukcie. 
 
       Položka 717002 - rekonštrukcia a modernizácia -79 tis. Sk  - boli vykonané  stavebné 
úpravy priestorov v budove Baničova  č.12  – skladové a  kancelárske priestory. 
 

        Kapitálové výdavky vo výške 886 tis. Sk predstavujú plnenie upraveného rozpočtu        
na 65,6 % .Plnenie je nižšie z toho dôvodu, že PD na výstavbu Útulku pre bezdomovcov bola 
do konca sledovaného obdobia čiastočne spracovaná. Odovzdanie PD bude realizované        
do konca apríla 2008. 
 
       Rozdiel medzi skutočne dosiahnutými príjmami a výdavkami za rok 2007 vo výške  
5.014 tis. Sk za sledované obdobie predstavuje tvorbu fondu reprodukcie (odpisy 
dlhodobého hmotného a  nehmotného majetku a zostatku z  minulého roku)  vo výške  2.997 
tis. Sk, zostatok   na bežných účtoch  a  pokladničnej hotovosti 1.773 tis. Sk  a   účelových 
prostriedkov - doplatok miezd a platieb do  poisťovní  výške  242  tis. Sk pracovníkov CTV. 
     Zostatok na bežnom účte predstavuje finančné prostriedky na  výdavky budúcich období  
vo výške  1.001 tis. Sk, ktoré zahŕňajú rezervu na nevyčerpanú dovolenku za rok 2007, 
platby do sociálnej a zdravotnej poisťovne,  záväzky voči  dodávateľom za služby 
poskytnuté v roku 2007,  prijaté preddavky za služby vo výške  86 tis. Sk a hospodársky 
výsledok za hlavnú a podnikateľskú činnosť vo výške 662 tis. Sk z hlavnej činnosti a 14 tis. 
Sk z podnikateľskej.. 
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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                                      2.330  tis. Sk 
   - kapitálový transfer na obstaranie vozidla                             650  tis. Sk 

 2 . Výdavky                             1.035  tis. Sk 

      v tom : nákup osob. mot. vozidla                                              657  tis. Sk 
                   stavebné úpravy Baničova 12                                        78   tis. Sk 
                   vrátenie účel. prostriedkov r. 2006 Mesto Nitra          150   tis. Sk 
                   projektová dokumentácia  
                  „Útulok pre bezdomovcov“                                          150   tis. Sk 
   ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Stav k 31.12.2007                                             2.997  tis. Sk   

                                          
  ÚČELOVÉ PROSTRIEDKY 

    Stav k 01.01.2007                                                                     906   tis. Sk 

  Výdavky : 

-     Mzdy a platby do poisťovní za rok 2007 
       pracovníkov CTV                                                    664    tis. Sk                
       Zostatok k 31.12.2007:                                             242    tis. Sk 
(Finančné prostriedky sú účelovo viazané MPSVR na doplatok miezd a odvodov platieb        
do poisťovní  za pracovníkov Centra tiesňového volania). 

 
FOND REZERVNÝ 

Stav k 1.1.2007:                                             442    tis. Sk 
Príjmy : 
- vrátená záloha na nákup RENAULTA         30     tis. Sk 
- finančný dar                 15     tis. Sk 
Výdavky  : 
- pre zabezpečenie sviatkov Veľkej noci v Útulku          1     tis. Sk  
- kultúrno-spoločenská akcia - Bojnice                                          7     tis. Sk 
- na prípravu vianočných a novoročných sviatkov          5     tis. Sk 

Zostatok k 31.12.2007                            474    tis. Sk  

Kultúrno-spoločenské akcie pre ubytovaných v Útulku a DPOR boli hradené z prostriedkov 
finančných darov od sponzorov.  
Stav účtov k 31.12.2007 

-  bežný účet  :      1.764     tis. Sk 
-  účet prostriedkov NSK                                                              4     tis. Sk 
-  účelové prostriedky             242     tis. Sk 
-  účet SF                            189     tis. Sk 
-  peniaze v pokladni                               5     tis. Sk  
-  účet fondu reprodukcie DM                       2.997     tis. Sk 
-  účet rezervného fondu                             474     tis. Sk 
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Rozbor hospodárenia 

príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre            

na základe nákladov a výnosov 

 za rok  2007 

Náklady:              hlavná  činnosť        podnik. činnosť 
 

Spotreba materiálu         6.233  25 
Spotreba energie         2.183 
Opravy a udržiavanie            190 
Cestovné               22 
Náklady na reprezentáciu             10 
Ostatné služby         1.829     5 
Mzdové náklady       16.380   14                        
Náklady na zdravotné a soc. poistenie       5.426 
Zákonné sociálne náklady           715 
Ostatné sociálne náklady (náhrady PN)            47 
Ostatné dane a poplatky           102      1 
Iné ostatné náklady (poistné)                               47 
Odpisy DHM majetku                                            2.330 
Tvorba rezerv (mzdy na dovolenku, odvody, energie)      1.001 
c e l k o m :                             36.515  44 

Výnosy: 
Tržby z predaja služieb              8.041   59   
Úroky   prijaté                                                                                    5 
Aktivácia vnútro organizačných služieb                                        372 
Prevádzkové dotácie                          28.567 
Zúčtovanie fondov                                 15 
Výnosy z dobropisov                               177 
c e l k o m :                                    37.177  59 

Hospodársky výsledok                                               + 662              + 14  
Správa zariadení sociálnych služieb ako príspevková organizácia hospodári  podľa  svojich   
nákladov a  výnosov v zmysle Zákona o rozpočtových pravidlách. Na základe uvedeného 
organizácia v sledovanom období dosiahla kladný hospodársky výsledok  662 tis. Sk,      
ktorý pozostáva z  úspory na nákladoch vo výške 137 tis. Sk, zabezpečením stravovania 
zamestnancov vo vlastnom stravovacom zariadení, na platbách do zdravotnej a sociálnej   
262  tis. Sk  zamestnávaním  občanov s  ŤZP a  úsporou na materiálových nákladoch  
a spotreby energií vo výške 263 tis. Sk.   
 
V zmysle zákona o dani z príjmu č. 592/2003 Z.z. § 12 odst. 2 organizácie nezriadenej         
za účelom podnikania príjmy organizácie z činnosti, ktorými dosahujú alebo sa dá  
dosiahnuť zisk podliehajúci 19 % zdaneniu.  Daň z príjmu predstavuje  26 tis. Sk. 
  
Hospodársky výsledok hlavnej činnosti po odvedení dane z  príjmu navrhujeme vo 
výške 636 tis Sk odviesť do rozpočtu Mesta Nitra, ako prebytok hospodárenia za rok 
2007. 
 
 
Hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti po zdanení organizácia odvedie                   
vo výške  11 tis. Sk  do rezervného fondu.  
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      Pohľadávky a záväzky k 31.12.2007 
 
                 Pohľadávky                                                            Záväzky  

-     SP a ZP                594 tis. Sk                    -   SP a ZP                            667  tis. Sk  
-     odberatelia           120 tis. Sk                    -   zamestnanci                     365   tis. Sk 
-     za služby                20 tis. Sk                    -   NSK                                    4   tis. Sk 
-     zamestnanci             4 tis. Sk                    -   nevyfakturované 
                                                                             dodávky energií              696  tis. Sk 
                                                                        -    rezervy na nevyčer. 
                                                                             dovolenku a platby  
                                                                             do ZP a SP                      305  tis. Sk    
       ––––––––––––––––––––––––––-–             ––––––––––––––––––––––––––––––––– 
      Spolu :                738 tis. Sk                          Spolu :                        2.032  tis. Sk 
      =========================´           ============================== 
 
       V priebehu mesiaca  január  2008 záväzky a pohľadávky voči sociálnej  a zdravotným  
poisťovniam a  pohľadávky   za  poskytnuté sociálne služby  boli vysporiadané. 
 
        Dodávatelia elektrickej energie, plynu, tepla a teplej úžitkovej vody poskytnuté zálohy 
zúčtujú do konca mesiaca február 2008. 
 
 
 
 
 
      Podnikateľská činnosť  

      V mesiaci jún 2007 organizácia zahájila podnikateľskú činnosť v  poskytovaní 
stravovacích služieb.  
       V sledovanom období bolo celkom vydaných 9.717 obedov, z toho 8.784 vlastným 
zamestnancom  a  933 ostatným  klientov v celkovej hodnote 674 tis. Sk, z toho 
zamestnanci uhradili 615 tis. Sk a 59 tis. Sk uhradili  ostatní klienti 
Náklady celkom  činili 522 tis. Sk, z  toho 478 tis. Sk za stravovanie zamestnancov             
a  44  tis. Sk  ostatných klientov. 
      Dosiahnutý zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 14 tis. Sk a zdaniteľný príjem 
z hlavnej činnosti  137 tis. Sk podlieha  19 %. dani z príjmu  vo výške 29 tis. Sk. 
      Voľná denná kapacita na poskytovanie stravovacích služieb je v súčasnosti cca 120 až 
150 obedov denne. 
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Mestská príspevková organizácia - Správa zariadení sociálnych služieb Nitra má  21 

pracovných úsekov, ktoré poskytujú ambulantné, terénne a rezidenčné sociálne 

služby, sociálnu pomoc a poradenstvo pre občanov mesta, ktorí sú na tieto služby a pomoc 

odkázaní. 

 
1. Starostlivosť o starších ľudí a ťažko zdravotne postihnutých občanov.  
      Zdravotné postihnutie, starnutie a staroba, zmena sociálneho statusu 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. Taktiež vybočenie a odklon od normálneho, bežného života 
prináša nové, zložité životné situácie, ktoré sa človek snaží riešiť sám, alebo s pomocou 
iných, vynakladajúc úsilie, aby nebola obmedzená kvalita jeho života.   
 
1.1. Opatrovateľská služba v domácnosti - Občania mesta, ktorí sú poberateľmi týchto 

sociálnych služieb, sú spravidla starší občania zmyslovo, duševne a zdravotne 
postihnutí. Najrozšírenejšími problémami a 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 rodinnom kruhu, 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 mali možnosť využívať poskytovanie 
pohotovostnej opatrovateľskej služby v domácnosti. 

 Celkový príjem organizácie za opatrovateľskú službu v domácnosti v roku  2007 tvoril    
 finančnú čiastku vo výške 560 tis. Sk. V roku 2007 zomrelo v starostlivosti terénnej    
 opatrovateľskej služby 7 opatrovaných,  z toho 4 ženy a 3 muži. 
 
        Občanom s  ťažkým zdravotným postihnutím a občanom zotavujúcim                  
sa po úrazoch a operáciách organizácia dlhodobo 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 roku 2007 bolo v ZOS opatrovaných 106 klientov, novoprijatých 
bolo 74, ukončený pobyt bol 73 klientom. 28 opatrovaných klientov v zariadení 
zomrelo. Za služby v ZOS v tomto období zaplatili klienti 1.362 tis. Sk, z toho za 
bývanie 579 tis. Sk a opatrovanie 783 tis. Sk.  Klientom bolo podaných 25.359 
obedov a večerí za ktoré bolo odvedených na účet organizácie SZSS Nitra 695 tis.  Sk. 
Ostatnú stravu pripravovali pre klientov opatrovateľky v zariadení. Od 10/2007 
nastala zmena v tom, že raňajky a olovrant dodáva do Zariadenia opatrovateľskej 
služby Kuchyňa z Baničovej ul. v Nitre.  Obložnosť zariadenia je mesačne využívaná 
na 100%. Kapacita lôžok v zariadení opatrovateľskej služby je dlhodobo 
nedostačujúca, preto zariadenie nemôže vyhovieť všetkým žiadateľom o umiestnenie 
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v plnom rozsahu. Priemerná dĺžka pobytu v zariadení na jedného klienta bola 23,7 
týždňa. T. č. na umiestnenie v zariadení čaká   53 občanov mesta (38 žien, 15 mužov).  

V roku 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, vymenené 
postele pre klientov ZOS, prebehla výmena okien v ZOS, bolo dobudované únikové 
požiarne schodisko v celom komplexe.  

DOS 1 – Dom s opatrovateľskou službou J. Kráľa 2 – 81 bytov, / z toho                 
61 garzóniek, 19 dvojgarzóniek, 1 byt pre Chránené bývanie/. Opatrovateľská služba 
bola  poskytovaná 57 obyvateľom a 4 klientom v teréne. Z toho  40 odoberalo obedy   
za sledované obdobie v počte 5.433 porcií. Za poskytované služby klienti zaplatili          
35 tis. Sk, za dovoz klienti zaplatili 57 tis. Sk. Spolu bolo na účet organizácie             
za sledované obdobie odvedených 92 tis. Sk za poskytované služby v DOS 1.  Na účet 
organizácie SZSS Nitra bolo odvedených za stravovanie spolu  267 tis. Sk.  

V priestoroch DOS 1 od marca 2007 začalo rozvíjať svoju činnosť zariadenie       
Chráneného bývania (viď podkapitola 1. 9). 

1.3. DOS 2   –  Dom s opatrovateľkou službou Hollého č. 9 –  počet bytov 92, počet  
opatrovaných v sledovanom období - 36 obyvateľov,  strava bola denne dovážaná pre 
2 obyvateľov.  K 31.12.2007 bolo opatrovaných 25 klientov. Obyvatelia     DOS 2, 
ktorí platia za služby a bývanie v zariadení (40), budú v ďalšom období postupne 
presťahovaní do iných zariadení mesta podobného charakteru. Ostatní obyvatelia (23) 
a obyvatelia, ktorí sa zdržujú - bývajú v zariadení neoprávnene (37), neplniaci             
si záväzky voči mestu, budú nútení hľadať si náhradné bývanie sami, nakoľko je toto 
zariadenie plánované k odpredaju a perspektívne bude nahradené zriadením 
mestského Domova dôchodcov v časti Zobor. Ďalšou možnosťou  vysťahovania 
„neplatičov“ zo zariadenia DOS 2 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 46. 
Zariadenie použili obyvatelia DOS 781 krát. Obyvateľom zariadenia je k dispozícii  
práčovňa, ktorú využívalo na pranie bielizne 32 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 december 2007 bolo 11 opatrovaných  klientov, strava 
bola denne dovážaná pre 4 obyvateľov.  

 Terénnu opatrovateľskú službu (TOS) organizácia poskytovala v sledovanom 
        období 57 občanom a  denne bola donášaná strava  25 klientom.  

 
        Úhrada DOS 2, DOS 3 a TOS za opatrovateľskú službu bola vo výške 359 tis. Sk  
        poukázaná na účet  organizácie,  úhrada za stravovanie bola vo výške 21tis. Sk.  
        Počet  rozvezených obedov : 2.429 . 
 
1.5. DOS 4 – Dom s opatrovateľskou službou, Misionárska č. 3, počet bytov 27, počet 

opatrovaných 8 osôb.  Úhrada za opatrovateľskú službu 18 tis. Sk na účet organizácie, 
z toho kompletná OS 8 tis. Sk a strava 10 tis. Sk .  

 Terénna kompletná opatrovateľská služba bola poskytovaná 23 opatrovaným  
 a denne dovážaná strava 21 klientom. Úhrada za opatrovateľskú službu 237 tis. Sk  
 na účet organizácie, z toho kompletná OS 180 tis. Sk a strava 580 tis. Sk  
 6.578 obedov/. Úhrada za stravu celkom : 346 tis. Sk. 
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       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.  
Úhrada do pokladne organizácie činila sumu 52 tis. Sk / 23 klientov k 31.12.2007. Počet 
klientov sa mení v súvislosti s ich prijímaním do ďalších zariadení sociálnych služieb 
s celoročným pobytom. Celkovo bolo zmluvne evidovaných 32 klientov. Počet alarmov: 
836, z toho : kontrola stavu klienta – 456, rozhovor – 249, iná pomoc (pitný režim) – 114, 
lekár – 17.  Podľa vyjadrení odborníkov – lekárov záchrannej služby 7 zásahov u klientov 
na podnet CTV bolo priamo život zachraňujúcich. 
Prevádzka CTV je zabezpečovaná v priestoroch Mestského úradu v Nitra ako chránené 
pracovisko pre ŤZP pracovníkov.  
     Prevádzku Prepravnej služby a  sociálneho taxíka, zabezpečuje 1 vodič. V roku 2007 
bolo odvedených na účet organizácie 35 tis. Sk za 923 výjazdov pre klientov prepravnej 
služby (3 tis. Sk/146 výjazdov) a sociálneho taxíka (32 tis. Sk / 777 výjazdov). 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. Záujem 
klientov vysoko prevyšuje ponuku tejto sociálnej služby. 
Pracovníčkam CTV, v rámci využitia pracovného času, pribudla  v roku 2007 obsluha         
a  poskytovanie služieb pre novozriadenú krízovú linku pre seniorov. 
Krízová linka pre seniorov evidovala  : poradenstvo poskytnuté 70 klientom, z toho –         
67 žien a 3 muži. 
Túto službu poskytujú po odbornom psychologickom preškolení a získaní certifikátu.  
 
1.6. Jedáleň s kuchyňou Senior a rozdeľovňa stravy – prevádzka  poskytuje svoje služby 

klientom – seniorom mesta Nitry. V období roka  2007 vyformovala svoju činnosť 
a prispôsobila ju požiadavkám klientov v rámci kvality poskytovania služieb mesta 
svojim obyvateľom – seniorom a ŤZP.  Organizácia taktiež začala podnikateľskú 
činnosť v oblasti poskytovania stravovania pre záujemcov o tento druh služby 
a prenájmu priestorov jedálne na spoločenské a zábavné podujatia.  

       Priemerne bolo vydaných raňajky, obedy, večere : 450/1 deň. Počet rozvezených 
obedov do terénu bol  30 747. Príjem za stravovanie na účet organizácie činí 1.576 tis. 
Sk  (v príjme nie je zahrnutý príspevok mesta za seniorov s nízkymi príjmami). 

       Od 10/2007 Kuchyňa s jedálňou a rozdeľovňa stravy zabezpečuje pre Zariadenie 
opatrovateľskej služby na J. Kráľa 2 v  Nitre okrem obedov a večerí i raňajky 
a olovranty.  Do konca roka 2007 pre toto zariadenie dodali 2.929 raňajok a 2.929 
olovrantov.                                                                                                                 
Úhrada za opatrovateľskú službu činila sumu 326 tis. Sk. 

       Organizácia v priebehu roku 2007 zabezpečovala stravovanie pre zamestnancov          
vo vlastnom zariadení.  

       Na rozvoz stravy SPP Bratislava bezplatne poskytol motorové vozidlo SEAT INCA 
 
1.7. Centrum pre seniorov – Baničova č. 12 – zariadenie  pre seniorov mesta Nitry. 

Poskytuje rôznorodé služby a aktivity 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 31.12.2007 bolo 
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evidovaných 621 pravidelných členov a návštevníkov Centra pre seniorov.                    
Na organizovaní aktivít v Centra 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 svoju činnosť neustále rozvíja, klienti sa neustále menia.  Kapacita prevádzky je 15 
klientov, z dôvodu ich vysokého veku, rôznorodosti diagnóz v priamej úmere ku 
kvalite poskytovaných služieb. Celkovo za rok 2007 bolo v DS evidovaných 16 
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, chodia na výlety. Všetky aktivity  vedú odborní sociálni pracovníci. 
Klienti v období roku 2007 zaplatili za poskytované služby čiastku 62 tis. Sk. 

1. 9. Chránené bývanie – J. Kráľa č. 2 - zariadenie s denným dohľadom  je novozriadená 
prevádzka od 01.03.2007 s kapacitou  15 klientov. Poskytuje pod odborným vedením 
denný dohľad a aktivity občanom so zdravotným postihnutím podľa prílohy č. 2 
zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších zmien a doplnkov 
a občanom s duševnými poruchami podľa prílohy č. 2 a 3 predmetného zákona. 
V priebehu 9 mesiacov činnosti tohto zariadenia sa práca s klientmi stabilizovala, 
vykryštalizoval sa denný harmonogram práce. Pravidelne v súčasnej dobe navštevuje 
zariadenie denne 12 až 15 klientov. S ďalšími sa priebežne pracuje v domácnosti.  
Janka, o chránenom b. sa už písalo vyššie,  

       V novembri a decembri 2007 bola prevádzka dovybavovaná spotrebičmi, technikou       
a ergoterapeutickými pomôckami z príspevku Nadácie Slovenskej sporiteľne vo výške 
50 tis. Sk, ktorý bol zariadeniu darovaný na základe úspešného projektu Nadácie 
Slovenskej sporiteľne. 

                                                       
   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 obyvateľov Útulku na pracovnom trhu. Prevádzku v sledovanom období roku 
2007 zabezpečovali 4 pracovníci, 4 v strážnej službe a  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 roku 2007 
bolo v Útulku pre bezdomovcov ubytovaných spolu 139 osôb, z toho 43 žien a 96 mužov, 
ukončilo pobyt  82 ubytovaných, z toho 58 mužov a  24 ženy. Zaznamenané bolo úmrtie 2 
obyvateľov zo zdravotných dôvodov. Nocľaháreň využívali občania v počte 160. Niektorí  
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 - 18, vdovci - 2, 
ľudia v produktívnom veku, závislí na psychotropných látkach – 54,  Rómovia - 45, občania  
po výkone trestu - 4.  
Časopis NOTA BENE predávalo 12 ubytovaných. Trvalo zamestnaných v pracovnom 
pomere bolo 6 ubytovaných, dávku v hmotnej núdzi poberalo 99 osôb, z toho pracovalo na 
aktivačný príspevok 49 ubytovaných. Vo všetkých ukazovateľoch bol zaznamenaný nárast, 
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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 absolvovali  4 osoby.   
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, 
pracovná terapia v záhradke a okolí Útulku, sprostredkovanie náborov do zamestnania      
pre ubytovaných. 
Ubytovaní v Útulku pre bezdomovcov a v nocľahárni zaplatili za bývanie  558 tis. Sk . 
Budova terajšieho Útulku pre bezdomovcov je v nevyhovujúcom technickom                       
a prevádzkovom stave, organizácia vyvíja aktivity smerom k výstavbe nového Útulku, 
ktorý bude poskytovať rozšírené služby pre cieľovú skupinu obyvateľov, prostredníctvom 
financovania z projektov  EU fondov. 
 
2.2. Domov pre osamelých rodičov, Krčméryho č. 22 – v súčasnej dobe poskytuje  
ubytovanie rodičom s deťmi do 15 rokov,  ktorí sa ocitli v  nepriaznivej   životnej   situácii, 
v sociálnej a bytovej  tiesni, rodičom s deťmi 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         
i na dlhšie. Podmienkou je žiadosť klienta o výnimku, schválená primátorom mesta Nitry. 
Počas  roku 2007  v zariadení bývalo spolu 50 osôb, z toho  14 rodičov a  36 detí. 
K 31.12.2007  bývali v zariadení 4 matky a 7 detí.  Prestavba a rozšírenie kapacít DPOR, 
ktorej realizácia prebieha od 9/2007,  pomôže uspokojiť dopyt a  nevybavené žiadosti 
o ubytovanie v tomto zariadení. Plánované ukončenie prestavby a rekonštrukcie                  
je v 07/2008. Finančné prostriedky na vybavenie nových a rekonštruovaných priestorov  
bude zabezpečovať SZSS z rozpočtu organizácie a z projektov nadácií a sponzorov. 
Platby za ubytovanie boli diferencované  podľa počtu detí, platené v stanovenom termíne - 
za sledované obdobie roku 2007 zaplatili ubytovaní 44 tis. Sk. 
  
3.Kluby dôchodcov – Ľ.Okánika č. 6 + 5 odbočiek (Dolné Krškany, Mlynárce, 
Čermáň,  Baničova, Staré mesto ) majú pravidelných členov – v sledovanom období roku 
2007  bol ich počet  626 členov. Vo všetkých  kluboch dôchodcov boli vytvárané 
podmienky  na spoločenskú, záujmovú  a kultúrnu činnosť a na udržiavanie fyzickej 
a psychickej aktivity seniorov. V KD boli organizované kurzy práce s PC a internetom, 
venovali sa organizovane a individuálne kondičnému telocviku, čítaniu dennej tlače 
a časopisov, spoločenským hrám, organizovali posedenia s priateľmi, prebiehali krsty kníh 
dvoch vozíčkarok,  boli zapožičiavané knihy. O tieto aktivity prejavujú seniori stály 
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 i mimo neho. 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.  Od 12.12.2007 
začal svoju činnosť rozvíjať nový KD Staré mesto v Centre voľného času Domino, ktorý 
má pomôcť uspokojiť vzrastajúci dopyt o aktivity a vzdelávanie seniorov a starších ľudí.. 
V Klube dôchodcov na Okánika 6 v Nitre sa stravuje 50 dôchodcov - racionálna strava,     
13 dôchodcov – diétna strava.  
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Na Krajskom úrade v Nitre sa stravuje 50 dôchodcov. V KD Mlynárce sa stravuje               
7 dôchodcov – racionálna stra,1 dôchodca poberá diétnu stravu. 
Za rok 2007 bolo uhradené za stravovanie na účet Správy zariadení sociálnych služieb 
v Nitre 520 tis. Sk a na účet mesta činila úhrada za stravovanie sumu 508 tis. Sk. 
 
          Z dlhodobého hľadiska plánuje SZSS rozvíjať služby smerované ku prevencii 
patologických javov v rodinách, nakoľko tieto pre rodinne orientované služby v našom 
meste absentujú. Taktiež je nedostatočná pozornosť venovaná sanácii biologickej rodiny, 
v ktorej sa vyskytujú sociálno-patologické javy.  Z dôvodu množstva sociálne odkázaných 
občanov je perspektívne nutné plánovať i rozširovanie už existujúcich sociálnych služieb   
na území mesta Nitry a zriaďovať a poskytovať ďalšie - nové sociálne služby, napr. nízko 
prahové zariadenia pre deti, domovy  na pol ceste, chránené dielne, denné centrá, 
podporované bývanie, pre rodinne orientované centrá  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 12.02.2008 
 



 
 
Rozbor hospodárskej činnosti ZUŠ J.Rosinského za rok 2007 
 
 
 

1. Úvod 
 

 
a) charakteristika organizácie 

 
 
     Príspevková organizácia s právnou subjektivitou – originálne kompetencie v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Nitry hospodári na základe schváleného rozpočtu a plánu, ktorý sa skladá 
z vlastných príjmov, výdavkov, nákladov, výnosov a príspevku zriaďovateľa a hospodárskeho 
výsledku. 
     Hospodárenie organizácie sa riadi rozpočtovými pravidlami, odpisovým plánom, 
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 organizácie sa uplatňuje 
rozpočtová klasifikácia príjmov a výdavkov, sledujú sa jednotlivé položky rozpočtu a náklady a 
výnosy. 
     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 náklady a 
výnosy, príjmy a výdavky organizácie, finančné operácie, 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  rozpočtu –  dotácia obce na kultúru, zmluva  č.j.161/2007/KŠ 

                  c) navýšenie rozpočtu – 5.zasadnutie MZ 10.5.2007 uznesenie č. 137/2007 MZ 
            d) úprava rozpočtu - uznesenie MZ z 21.6.2007 č.186/07  

 
 
 
 
 
 
 



Príjmová časť 
 
 

Rozpočtová 
klasifikácia 

Názov Schválený 
rozpočet  

Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť  % plnenia 

212003 prenájom obj.              15           8  8        100 
212004 prenájom nástr.              10                   5    5 

 
       100    

212               25         13 13        100 

223001 predaj služieb               50               263 257          98 

223002 úhrada škol.          2464     2261       2222          98 
223           2514     2524       2479          98 
243 ÚRO                1                   1         3        300 
292027 
vlastné 
príjmy:         

iné príjmy 
 
spolu                   

               3         
 
         2543 

        48   
 
    2590 
     

          48 
 
      2548 

       100 
 
         98 

                                          
312007 Transfér 

ver.správy 
       13000   14200     14200        100 

312011 Dotácia obce                -                  20           20         100 
453 Prevody    PS                           -     2761       2671        100 

453                    Prevod PS            1299       1299        100  
      
      
 Príjmy spolu:       15543    19821     21078      99,75 

 
 
 
 
Komentár k príjmovým operáciám: 
 
Úprava rozpočtu – schválená  5. zasadnutím MZ 10.5.2007 uznesením č. 137/2007 MZ a 
186/07 MZ. 
Jedná sa o finančné prostriedky 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 a ďalšia úprava z príjmových 
finančných operácií schválená uznesením MZ č.186/07 – v čiastke 50 tis. Sk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výdavková časť rozpočtu (v tis.Sk) 
 

Rozpočtová 
klasifikácia 

Názov Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť 
r.2007 

 % plnenia

610 Mzdy,platy:   9513 10193 9938 97 
620 Odvody:   3367   3561 3439 97 
610+620 Spolu 12880 13754      13377 97 
630 Tovary a služby   2603   3246 2558 73 
631001 cestovné náhr.       15       25     24 96 
632001 energie   1096     806   799 99 
632002 vodné, stočné      50       90     88 98 
632003  poštové a telekom.služby    100     104    98 94 
632   1246   1000   985 98,5 
633001 interiérové vybavenie      25       25     21       84 
633002 výpočtová technika      30       47     47     100 
633003 telekomunik.technika       5       11     10 90 
633004 stroje,prístroje,nástroje       5     146     78 53 
633006 všeobecný materiál     52      82     82 100 
633009 knihy,učebnice, Z.z.     44    127          127 100 
633010 pracovné odevy       6       6       3 50 
633013 softvér a licencia     20          202          182 90 
633015 palivo ako zdroje energie       4       6     1 16 
633016 reprezentačné     10     21   17 80 
633     201   673 568 84 
634002 servis,opravy a údržba      10     31   17 55 
634004 prepravné      10     40   38 95 

634       20     71   55 77 

635001 Údržba interiérov       5     10     1 10 
635002 údržba výp.techniky     10     20     9 45 
635003 údržba telekom.zariadení      5      -     - - 
635004  údržba prev.prístrojov    10     9     7 77 
635005 údržba špec.prístrojov      5      1     1 100 
635006 údržba objektov a budov    40          225  210 93 
635008 údržba učeb.pomôcok    40          114  106 92 
635    115   379  334 88 
636001 platené nájomné    10     20    - - 
636     10     20    - - 
637001 školenia,kurzy,semináre    10     16   16 100 
637002 konkurzy a súťaže    15     17   17 100 
637003 propagácia,inzercia,reklama    40     47   45 95 
637004  všeobecné služby  100   177 177 100 
637005 špeciálne služby     -      5     5 100 
637006 Náhrady – SF  -            50            50 100 
637011 Posudky expertízy (porotné)     -     50   40 80 
637012 poplatky a odvody, odpisy 656  499   40 8 
637014 Stravovanie   60    83   74 89 
637015 Poistné     5     -    - - 



      
637016 prídel do SF   60   50   48 96 
637020 Finančné zúčtovanie     -     -  -  - 
637027 dohody o vykonaní práce       25      75           71 94 
637035 Dane miestne       25        9        9 100 
637      996  1078     592 55 
 Spolu:   2603  3246   2558 79 
      
642012 BT na odstupné      30       -        - - 
642015 dávky nemoc.poist.      30     60     57 95 
640       60     60      57 95 
 spolu: 15483   17060  15992 93,4 

 
 
Komentár k výdavkovej časti rozpočtu za rok  2007 

 
 

Rozpočet bol upravený v zmysle Zmluvy o spolupráci 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 
250,-tis.Sk. V kompetencii riaditeľa ZUŠ J.Rosinského boli vykonané úpravy a presuny 
jednotlivých položiek vo výške upraveného rozpočtu v rámci jednotlivých rozpočtových 
skupín.Navýšenie rozpočtu-rozpočtové opatrenie uznesenie Mz č. 186/07 zo dňa 21.6.2007  
o 1200 tis. Sk. 
Vo výdavkovej časti rozpočtu cez rozpočtovú klasifikáciu sú zúčtované mzdy za december 
2006. Vo výkaze ziskov a strát v nákladoch sú zaúčtované všetky záväzky za mesiac 
december 2007, ktoré boli organizácii známe do ukončenia ročnej uzávierky týkajúce sa roku 
2007 a tiež nevyčerpané dovolenky a k ním prislúchajúce odvody do príslušných poisťovní. 
 
   
Celkové výnosy školy                                             17 031 tis. Sk   
 
Celkové náklady školy                                           17 007 tis. Sk 
 

      HV za sled.obdobie po zdanení                                    24 tis. Sk 
 

      
      Názov účtu:                          stav k 1.1.2007                 stav k 31.12.007 

 
BU + dotačný                          1 248 949,06                     1 703 648,02 
fond reprodukcie                     2 760 642,39                     3 132 186,82 
rezervný fond                             451 695,31                        485 037,04 
SF                                                 79 467,59                          64 069,60 
  
Všetky fondy organizácie sú finančne kryté. 

 
     
 

Prehľad pohľadávok k 31.12.2007 
Organizácia k uvedenému dátumu neeviduje žiadne pohľadávky 



 
Prehľad záväzkov k 31.12.2007 
 
 

 Záväzok do lehoty splatnosti december 
2007 

Do jedného 
roka     

Od 1roka 
do 5 rokov 

1. dodávatelia      94 222,-   
2. Prídel do SF – doúčtovanie         59 482,-   
3. Zamestnanci ZUŠ-výpl. Za XII/07    737 275,-                             
4. Ostatné záväzky-zrážky zo mzdy      71 815,-   
5. Daňový úrad    107 778,-   
6. ZP a SP odvod    475 812,-   
7. Nevyčerpané dovolenky + odvody      130 398,-  
8. Záväzky zo SF         64 069,60       
9. Splatná daň z príjmov organizácie          2 460,-  
 S p o l u:  1 546 384,-     196 927,60         
 
 
Zamestnanci 
 
Stav zamestnancov k 31.12.2007                                     52      
Prepočítaný počet zamestnancov                                     51,3 
Priemerný prepoč.počet zamestnancov                            47,6 
 
Zmeny počas sled.obdobia                                                           
prijatie zamestnancov                                                      8 
skončenie                                                                         3 
   
Členenie zamestnancov k 31.12.2007 
 
platová trieda               počet zamestnancov 

2   2 
3   3 
8   5 
9 24 
10 11 
11   7 

           __________________________ 
                Spolu                         52 
 
 
 
 
 
                                                                                   Alena Vaňová                                                              
                                                                                   riaditeľka ZUŠ 

 
 



Rozbor hospodárenia a činnosti Správy materských škôl za rok 2007 
 
       

Správa materských škôl (ďalej SMŠ) k 31.12.2007 spravovala 25 materských škôl         
(ďalej MŠ), do ktorých bolo zapísaných 2 291 detí zaradených v 94 bežných triedach a v 3 
triedach pre deti so špeciálnymi potrebami. Priemerná dochádzka detí bola 2 187. Naplnenosť 
MŠ za rok 2007 bola 95,6 %. 
SMŠ ďalej spravovala Centrum zdravia pre deti predškolského veku Párovské Háje a dve 
oddelenia Mestských detských jaslí v lokalite Chrenová v objekte MŠ Ľ. Okánika 6 Nitra 
s počtom 22 detí a v lokalite Klokočina v objekte MŠ Bazovského 3 Nitra s počtom 29 detí.  
Priemerný evidenčný počet zamestnancov k 31.12 2007 bol 387. Z celkového počtu 
zamestnancov je 207 pedagogických zamestnancov, z toho 25 riaditeliek MŠ, 81 
nepedagogických zamestnancov na MŠ /upratovačky, údržbári, práčky/, 78  zamestnancov 
v ZŠS /kuchárky, prevádzkové pracovníčky/, z toho 7 vedúcich ZŠS,  10 zamestnancov SMŠ, 
1 referentka a 1 učiteľka Centra zdravia Párovské Háje a 8 zamestnancov Mestských detských 
jaslí, 1 zamestnanec referent – odd. l.  kontaktu  s občanmi v  klientskom centre MsÚ v Nitre. 
 
       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 
program deti z 22 MŠ v Nitre. 
 

V III. štvrťroku 2007 počas letných prázdnin boli prevádzkované MŠ nasledovne: 
Prevádzka v mesiaci júl: MŠ Beethovenova, MŠ Novomeského, MŠ Piaristická,                      
MŠ Za Humnami, MŠ Ľ. Okánika, MŠ Dražovce 
Prevádzka v mesiaci august: MŠ Benkova, MŠ Staromlynská, MŠ Nábrežie mládeže 
V mesiaci júl bolo do MŠ prihlásených celkom 384 detí, v auguste 270 detí.  
Mestské detské jasle Bazovského  a  Mestské detské jasle Ľ. Okánika navštevovalo   35 detí. 
 V MŠ, ktoré mali počas letných prázdnin prerušenú prevádzku sa vykonávali 
nasledovné opravy a rekonštrukcie vykonané dodávateľsky a údržbármi SMŠ: 
MŠ a ZŠS Štefánikova - rekonštrukcia kúrenia, obklad steny ZŠS, rekonštrukcia bleskozvodu. 
MŠ a ZŠS Párovská 36 – rekonštrukcia kúrenia, maľovka priestorov a schodíšť. 
MŠ a ZŠS Benkova – vymurovanie skladu potravín, vytvorenie vetrákov v skladoch a ich 
maľovky, oprava mriežky odpadu, rekonštrukcia potrubia v šachtách kúrenia. 
MŠ Zvolenská – maľovka schodíšť a jedálne. 
MŠ Platanova – výmena PVC krytiny. 
MŠ Beethovenova – maľovka schodíšť, telocvične, rekonštrukcia bleskozvodu. 
MŠ Bazovského – oprava strechy, vysprávky a maľovka telocvične, jedálne a kuchyne. 
MŠ Staromlynská – oprava vstupného schodišťa. 
MŠ Piaristická – oprava striešky pergoly. 



ZŠS Nábrežie mládeže – montáž sádrokartónu na prasknutý strop v kuchyni. 
MŠ Čajkovského – oprava strechy, maľovka schodíšť, telocvične a jedálne. 
MŠ Za Humnami – maľovka hospodárskych priestorov. 
Vo všetkých MŠ sa vykonalo pred začiatkom školského roka kosenie areálu, oprava 
drevených obrúb pieskovísk, kyprenie a prepieranie piesku. Zahájenie školského roku 
2007/2008  prebehlo bez problémov. 
V mesiaci september sa vykonali tieto práce: 
Výmena nevyhovujúcich svietidiel v kuchyniach ZŠS Dražovce, Dolnočermánska, 
Štefánikova, Golianova. Oprava spadnutého stropu MŠ Beethovenova. Odvoz vyradeného 
elektrotechnického inventára zo všetkých MŠ. Odstránenie porastu ( divý orgován a agáty ) 
MŠ Golianova. Lokálne opravy striech na MŠ Alexyho, Štiavnická, Štefánikova, T. Vansovej. 
Maľovka chodby  MŠ Janikovce. 
Priebežne s týmito prácami sa vykonávala bežná údržba na všetkých MŠ pre zabezpečenie 
plynulého chodu prevádzok. 

V oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu v  spolupráci s oddelením kultúry MsÚ 
Nitra sa podieľalo 8 MŠ s kultúrnym programom na akcii Hurá prázdniny v mestskom parku 
Sihoť, konanej dňa 2.7.2007. 
V spolupráci s Metodickým centrom Bratislava sa zahájilo priebežné vzdelávanie pedagógov 
v Prosociálnej výchove, ktorého sa zúčastňuje 25 učiteliek MŠ. 
Odborné znalosti  a nové formy spolupráce sme získali účasťou na medzinárodnej konferencii 
OMEPu Predprimárna edukácia v kontexte celoživotného vzdelávania 
konanej 28. - 29. septembra 2007 v Banskej Bystrici. 

 
V IV. štvrťroku 2007 zrealizovala Sekcia telesnej výchovy, športu a zdravotnej 

výchovy pri SMŠ v  spolupráci s Krajským športovým strediskom  dňa 4.10.2007 Viacboj 
detskej všestrannosti, ktorej sa zúčastnilo 88 súťažiacich detí z 22 materských škôl a 200 
detských divákov v športovej hale Olympia 

Na základe vyhodnotenia výsledkov  výchovno-vzdelávacej práce pedagogických 
zamestnancov za školský rok 2006/2007  sa uskutočnilo dňa 5. októbra za prítomnosti 
primátora mesta Nitra a prednostu MsÚ Nitra  Ocenenie za dosiahnuté výsledky 
v pedagogickej práci 26 pedagogických zamestnancov MŠ.  

V 8.11. a 15.11.2007 sekcia estetickej výchovy v spolupráci s MC Bratislava a PF 
UKF zrealizovala  pre učiteľky MŠ odborné prednášky spojené s pracovnými dielňami na 
témy Zvuky a farby okolo nás a Farebný dialóg. 

Dlhodobý projekt  Ahoj kamarát  zameraný na rozvíjanie partnerstva s MŠ mesta 
Kroměříš a MŠ z Nitry, pokračoval v dňoch 22. -  23.11.2007 ďalším stretnutím na odbornom 
seminári na tému  Dôstojnosť ľudskej osobnosti.  Seminár bol rozvinutý v nasledujúcich 
tvorivých dielňach zameraných na prácu s deťmi v oblasti prosociálnej výchovy vo 
Vzdelávacom centre MŠ Nábrežie mládeže v Nitre.  
 V oblasti propagácie materských škôl v Nitre ako aj spôsobu ich riadenia sme 
zrealizovali  prostredníctvom Spoločnosti pre predškolskú výchovu stretnutie so 45-timi 
pedagógmi mesta Poprad dňa 28.11.2007 v Nitre. Po prehliadke MŠ Topoľová, MŠ               
a   MDJ Ľ. Okánika a MŠ Nábrežie  boli kvalita a systém našej práce vysoko hodnotené. 
 V oblasti ďalšieho vzdelávania sa zamestnanci zúčastňovali vzdelávaní podľa      
ponúk RVC Nitra, MC Bratislava a PF UKF Nitra. V dňoch 18.- 19.12.2007 ukončili 
pedagogickí zamestnanci priebežné vzdelávanie Vedúcich pedagogických zamestnancov 
obhajobou záverečnej práce v MC Tomášikova Bratislava a získaním Osvedčenia o ukončení. 
Vzhľadom na koncepciu Celoživotného vzdelávania prijatú  Vládou SR je potrebné neustále 
vyčleňovať finančné prostriedky na vzdelávanie všetkých pedagogických a nepedagogických 
zamestnancov  SMŠ v Nitre 



V IV. štvrťroku 2007 sa vykonali tieto práce:   
Demontáž nefunkčných radiátorov MS Párovská. Odstránenie havarijného stavu 

kanalizácie MŠ Hospodárska. Vyhotovenie nových elektrických obvodov pre zapojenie 
nových veľkokapacitných zariadení pre kuchyne a práčovne ( roboty, škrabky, 
priemyselné práčky).  Rekonštrukcia strechy na MŠ Rázusova, priebežná  výmena batérií 
a svietidiel a bežná údržba zabezpečujúca riadny chod prevádzok MŠ a ZŠS. 

Počas celého roka 2007 okrem bežnej údržby bolo nutné zamerať sa na 
odstraňovanie havarijných  stavov a nedostatkov vyplývajúcich zo zápisov kontrol RÚVZ 
Nitra. V zmysle prijatých opatrení RÚVZ je potrebné v nasledujúcom období sa zamerať 
na výmenu opotrebovaných okien, rekonštrukciu hygienických zariadení pre deti 
a modernizáciu kuchýň ZŠS. Naďalej je potrebné venovať pozornosť jestvujúcim 
objektom z hľadiska údržby a rekonštrukcie a zamerať sa na získanie  energetického 
certifikátu budov v zmysle zákona č. 555/2005 o energetickej hospodárnosti budov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príjmová časť rozboru za celý rok 2007 SMŠ v Nitre 
v tis. Sk   
Položka 
  

Názov   
  

Rozpočet 
rok 2007 

Rozpoč.  
upravený 

Skutoč. 
plnenie 

% 
Plnenie 

312007 Dotácia z rozpočtu mesta 98 000 98 250 98 250 100,25 

212003 
Príjmy z prenajatých priestorov, budov a 
objektov 550 550 706 128,36 

223001 
Poplatky a platby za predaj výrobkov a 
služieb                   0 0 194  

223002 
 
Poplatky a platby za materské školy  5 800 5 800 4 318 74,44 

292012 
  
Príjmy z dobropisov                      0 0 708  

312001 
Transfery v ramci verej.správy zo 
štát.rozpočtu                   0 0              4  

 Spolu         104 350 104 600    104180 99,59 
  
 
 
 
 
 
Komentár k príjmovej časti rozpočtu za celý rok 2007  
 
312007 Dotácia z rozpočtu Mesta Nitra – prijatá dotácia z Mestského úradu v Nitre vo výške  
             98 250 tis. Sk. Počas roka 2007 boli odsúhlasené Mestských zastupiteľstvom  
             rozpočtové opatrenia na základe, ktorých nám Mesto Nitra poukázalo vyššiu dotáciu 
             o 250 tis. Sk (viď rozpis vo výdavkovej časti rozboru)               
212003 Príjmy z prenajatých priestorov, budov a objektov vo výške 706 tis. Sk. Sú tvorené      
             platbami od nájomníkov v objektoch MŠ. 
223001 Poplatky a platba za predaj výrobkov a služieb vo výške 194 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 4 318 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 708 tis. Sk. 
312001Aktivačný príspevok zo štátneho rozpočtu pre upratovačku v elokovanej triede   
             Orechov dvor vo výške 4 tis. Sk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výdavková časť rozboru za celú organizáciu SMŠ rok 2007 
položka    Rozp.r.2007 Úpr.rozpočtu Skut.čerp. % plnenia 
610  mzdy   59 700 59 332 59 840        100,70% 
620..odvody do fondov   20 770 24 296 20 883 85,95% 
Spolu 610, 620   80 470 83 628 80 723 96,52% 
630 Tovary a služby   23 080 19 897 22 678       113,97% 
631001 cest. náhrady    28 27          96,42% 
632001 energie   15 800 10 555 14 706 90,04% 
632002 vod, stoč.   2 020 2 020 1 470 99,20% 
632003 pošt.služ a telek  870 911 450         51,72 % 
633001 interiér. vybav     56 58        103,57% 
633002 výp.techn    27 26         96,30% 
633004 stroje     254 279        109,84% 
633005 Špeciál.stroj.,prístroje   1 1        100% 
633006 vš.materiál    1 143 1 204        105,34% 
633009 knihy, pomôcky   49 51        104,08% 
633010 prac.odevy     94 96        102,13% 
633013 Softver a licencie   5 4          80% 
633015 palivo ako energia   21 20          95,24% 
633016 reprezentačné    24 26       108,33% 
634001 PHM     68 68       100% 
634002 servis    53 53       100% 
634003 poistenie zmluvné   18 17          94,44% 
635001údržba inter.vybaven.   14 13          92,86% 
635004 údržba     637 843        132,34% 
635006 údržba budov    407 704        142,22% 
636001 nájomné budov   84 84        100% 
636002 nájomné za stroje   13 12          92,31% 
637 Služby   4 390 3 415 2 466          56,18% 
637029 Manká a škody  3 2          66,67% 
637001 školenia, kurzy   29 29        100% 
637003 inzercia     6 5          83,33% 
637004 služby     913 913       100% 
637005 Špeciálne služby   5 5       100% 
637006 Náhrady    2 1         50% 
637011 Štúdie,exper.,posud. 1 000 560 2            0,20% 
637012 poplatky  300 304 238          79,33% 
637014 stravovanie   2 240 247 215            9,59% 
637015 poistenie detí    60 60        100% 
637016 prídel do SF   850 850 736          86,58% 
637023 kolkové známky   2 2        100% 
637021refundácie       
637027 práce na DoVP   259 258          99,61% 
640 Bežné transfery  410 685 387        158,04% 
642012 odstupné   250 250   
642013 odchodné  160 179 138          86,25% 
642014 bežné tr.jednot.    
642015 vyplatené za nemoc.   256 249        97,26% 
700 Kapitálové výdavky 390 390 390            100% 
713004 Nák.prevá.stroj.a zariad. 390 390 390            100% 
Spolu    104 350 104 600 104 178         99,59% 
642026 hmotná núdza strava     261  
Spolu s HMN   104 350 104 600 104 439         99,85% 



Rozpis výdavkovej časti rozboru za celý rok 2007    

  
položka 

Rozpoč.RSMŠ 
na r.2007 v 
tis. 

Skut.čerpanie 
v tis. Sk 
RSMŠ 

Rozpočet MŠ
na r.2007 v 
tis. 

Skutoč.čerpa. 
v  tis. Sk MŠ 

610 mzdy 1 700 1 194 58 000 58 646 

620  ....  odvody do fondov 530 413 20 240 20 470 
630 Tovary a služby 936 2 367 22 144 20 311 
631001 cest. náhrady   8  19 
632 Energie,voda,komunik. 463 402 18 758 16 758 
632001 energie 300 210 16 031 14 496 
632002 vod, stoč. 20 22 2 000 1 448 
632003 pošt.služ a telek  143 170 727 280 
633001 interiér. vybav   27  31 
633002 výp.techn   25  1 
633004 stroje   167  112 
633005 špec.stroje,prístr.     1 
633006 vš.materiál   590  614 
633009 knihy, pomôcky   46  5 
633010 prac.odevy   96    
633013 softver   4    
633015 palivo ako energia   14  6 
633016 reprezentačné   25  1 
634001 PHM   68    
634002 servis   53    
634003 poistenie zmluvné   17    
635002 opr.výpoč.tech.   13  0 
635004 údržba   18  825 
635006 údržba budov   52  652 
636001 nájomné budov   10  74 
636002 nájomné za stroje   10  2 
637 Služby 473 722 3 917 1 744 
637001 školenia, kurzy   29    
637003 inzercia   5    
637004 služby   120  793 
637005 špec.služby   5    
637006 preven.lekár.prehl.   1    
637011 Štúd.exper.,posud.   2 1 000   
637012 poplatky 300 226  12 
637014 stravovanie 150 156 2 090 59 
637015 poistenie detí   60    
637016 prídel do SF 23  827 736 
637027 práce na DoVP   116  142 
637023 kol.znamky   2    
637029 manká,škody     2 
640 Bežné transfery 0 26 410 361 
642012 odstupne    250   
642013 odchodné    160 138 

642015 vyplat. za nemoc.   26  223 

700 Kapit.výdavky 390 390 0 0 

713004 Nák.prev.stroj.zariad. 390 390 0 0 
Spolu 3 556 4 390 101 044 99 788 
642026 hmot.núdza strava      261 

Spolu s HMN      100 049 



Komentár k výdavkovej časti vyhodnotenia rozpočtu za rok 2007 
 
Položka 610 – mzdy a platy – zahŕňa výplatu miezd zamestnancom, ktorých  počet  k 31.12. 
2007 bol 387. Mzdy vyplatené vo výške 59 840 tis. Sk. 
mzdy -  MŠ, ZŠS, MDJ vo výške 58 646 tis. Sk 
mzdy - RSMŠ vo výške 1 194 tis. Sk 
Položka 620 – odvody do fondov – obsahuje do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne                          
vo výške  20 770  tis. Sk. 
odvody – MŠ, ZŠS, MDJ vo výške 20 470 tis. Sk 
odvody – RSMŠ vo výške 413 tis. Sk 
 
Položka 630 – Tovary a služby: 
631001 Cestovné náhrady – obsahuje platby za služobné cesty vo výške 27 tis. Sk. 
632 Energie, voda, komunikácie - obsahuje elektrickú energiu, plyn, teplo, vodné, stočné,   
poštové a telekomunikačné služby na 26 zariadení MŠ a 23 zariadení školského         
stravovania a riaditeľstvo SMŠ vo výške 16 626 tis. Sk. 
633 Materiálové výdavky–obsahuje platby za interiérové vybavenie, výpočtovú, 
telekomunikačnú techniku, čistiace a hygienické potreby, drobný inventár a materiál na 
údržbu objektov, vybavenie stravovacích zariadení, kancelárske potreby, pracovné odevy, 
knihy, pomôcky, reprezentačné výdavky, výchovno-vzdelávací proces, palivo ako zdroj 
energie vo výške 1 765  tis. Sk 
634 Dopravné - obsahuje spotrebu PHM na motorové vozidlá NR 187BZ, NR 196BZ,                     
NR 198 BZ, NR 955 AT servis áut, poistenie zmluvné o výške  138 tis. Sk. 
635 Údržba – obsahuje bežnú údržbu kúrenia, kotolní, údržbu vodoinštalácie, oprava striech 
vo výške 1 560 tis. Sk dodávateľským spôsobom 
636 Za nájomné budov, strojov – obsahuje spotrebu za prepožičanie strojov                                                   
a prenájom miestností vo výške 96 tis. Sk 
637 Služby – vo výške 2 466 tis. Sk obsahuje náklady na odvoz odpadov, stravné lístky 
zamestnancov, zasklievanie, zhotovenie kľúčov a pečiatok, revízie, kontroly, poplatky, 
poistenie detí, inzercia, prídel do SF, špeciálne služby- aktualizácia programov IVES,VEMA, 
kolkové známky, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, náhrady za preventívne 
lekárske prehliadky našich zamestnancov, posudky. Služby dodávateľským spôsobom boli 
vykonané vo výške 236 tis. Sk a ostatné služby vykonali pracovníci údržby SMŠ v Nitre. 
 
Položka 642013 -  odchodné  vo výške 138 tis. Sk. 
Položka 642015 – náhrada príjmu za nemoc  vo výške 249  tis. Sk 
Položka 642026 – Hmotná núdza na stravu a učebné pomôcky pre deti rodičov v hmotnej 
núdzi, poukázaná na náš účet vo výške 261 tis. Sk 
 
Položka 700 – Kapitálové výdavky  
713001 Nákup prevádzkových strojov a prístrojov – vo výške 390 tis. Sk obsahuje platby za 
nákup prevádzkových strojov a prístrojov pre naše zariadenia nad 30 tis. Sk roboty, elektrické 
trojpece pre ZŠS a profesionálne práčky do práčovní pri MŠ. 
 
 
K 31.12.2007 bol  výdavkový účet našej organizácie v mínuse vo výške 726,19 Sk z dôvodu 
zvýšených poplatkov v banke Dexia, Nitra. Príjmový účet k 31.12.2007 nebol vynulovaný 
z dôvodu pribudnutia platby za rodičovský príspevok za Mestské detské jasle vo výške 
2 325,- Sk. Rozdiel sumy medzi (2 325,- Sk  - 726,19 Sk = 1 598,81 Sk) účtami vo výške 
1 598,81 Sk bol odvedený na účet Mesta Nitry. 



Zdôvodnenie rozpočtových opatrení vo výdavkovej časti rozpočtu: 
 
Počas roka 2007 bolo uskutočnených viac rozpočtových opatrení v schválenom rozpočte.  
Uznesením zo dňa 23.8.2007 č. 247/2007 nám Mestské zastupiteľstvo schválilo transfer 
z bežného rozpočtu  z dotácie Mesta Nitry 390 tis. Sk transfer na kapitálové výdavky 
(vybavenie priemyselnými strojmi kuchyne a práčovne). 
Uznesením zo dňa 23.8.2007  č. 244/2007 bola zo schváleného  bežného rozpočtu prevedená 
suma vo výške 300 tis. Sk na ZŠ sv. Marka, Nitra z dôvodu, že ku dňu 1.7.2007  
sa uskutočnila zmena v sieti škôl a školských zariadení SR, ktorá spočívala v zmene 
zriaďovateľa. ZŠS Petzwalova bolo delimitované zo SMŠ v Nitre na ZŠ sv. Marka, v Nitre. 
Uznesením zo dňa 22.11.2007 č. 360/2007 nám Mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšené 
finančných prostriedkov vo výške 550 tis. Sk v schválenom rozpočte na rok 2007  
v kapitole 630 – Tovary a služby. SMŠ požiadala o zvýšenie týchto finančných prostriedkov 
z dôvodu, že počas roku 2007 sme v príjmovej časti nenaplnili schválený rozpočet v položke 
223002 – Poplatky a platby za materské školy vo výške 1 482 tis. Sk. Tieto zvýšené finančné 
prostriedky boli efektívne využité v položke 632 001 – Energie. 
 
 
 
Analýza nákladov na 1 dieťa rok 2007 za všetky MŠ a MDJ 
      
      
Priem.počet Mzdové nák. Prevádzkové Pedagog. Nepedagog. Režíjné nákl.na 
detí r.2007 na 1 dieťa  nakl.na 1. zamestnan. zamestnan. 1 dieťa na rok 07 
MŠ na mesiac dieťa na  mzdové mzdové MŠ,MDJ  
  za rok 07 mesiac za r.06 nákl.za rok 07 nákl. za rok 07 (mzda,preddavky
      v tis.Sk v tis.Sk prace a služby) 

2 187 3 016 797 48 314 17 156 5 305
      
      
Priem.počet Mzdové nák. Prevádzkové Pedagog. Nepedagog.  
detí r.2007 na 1 dieťa  nakl.na 1. zamestnan. zamestnan.  
MDJ na mesiac dieťa na mzdové Mzdové  
  za rok 07 mesiac za r.07 nákl.za rok 07 nákl. za rok 07  
      v tis. Sk v tis. Sk  

11,5 11 243 427 338 810  

 
 
 
 

 
 

 
 
 



Pohľadávky 
K 31. 12. 2007:   176 615,17 Sk 
časť fa. 48/4/2006  37 465,47  Sk  splatná 19. 4. 2006  A. Krátka  
   
 Nezaplatené rôzne faktúry a penále za prenájom a používanie  priestorov v  
 v MŠ Beethovenova. Pani Krátka uvoľnila priestory 31. 3. 2006, uznala dlh.  Z pôvodnej 
sumy faktúry  ( 74 737,47 Sk ) bolo uhradené 28.2.2006 a 14.2.2007 spolu  37 272,- Sk. 
Zostatok pohľadávky je predmetom rokovania  za účasti právneho oddelenia Mesta Nitra. 
V lehote splatnosti 
 
fa: 119/11/2007, 127/12/2007, 131/12/2007   v sume  33 301,- Sk   ADOS v MŠ  Bazovského  
fa: 118/11/2007, 126/12/2007, 130/12/2007   v sume  33 890,- Sk   ADOS v MŠ Ľ. Okánika  
fa: 129/12/2007  v sume 658,70 Sk,  penalizačná faktúra za oneskorenú úhradu  od ADOS 
fa: 124/11/2007  v sume 32 288,- Sk  p.Bede, za  elektrickú energiu v priestoroch  
                            MŠ Beethovenova 
fa: 123/11/2007  v sume 39 012,- Sk   Mgr. Krátka za elektrickú energiu v priestoroch  
                            MŠ Beethovenova  
 Spolu pohľadávky na účte 315 2:   176 615,17  Sk. 
 
Z toho po lehote splatnosti:   37 465,47  Sk 
           do lehoty splatnosti:  139 149,70 Sk  
 

• Pohľadávky Mgr. Krátkej je vyriešená, čaká sa na oficiálne stanovisko k vyčíslenej 
sume od právneho oddelenia MsÚ v Nitre. 

• Pohľadávka p. Bedeho je v riešení právnym oddelením MsÚ v Nitre 
• Ados uhradil dlžnú sumu v plnej výške 15. 2. 2008. 

 
 
 
 
 




