
Správa materských škôl v Nitre, Na Vŕšku 4, Nitra 
 
 
 
        V Nitre   11.6.2008 
        číslo materiálu: 727/08 - 1 
Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre 
 
 
 
 
K bodu:  Návrh na dlhodobý prenájom časti budovy vo vlastníctve Mesta Nitra 
    (nebytové priestory  v MŠ Čajkovského v  Nitre)  
 
 
 
Predkladá       Návrh na uznesenie: 
 
Mgr. Kvetoslava Mikulová     „na osobitnej strane“ 
dočasne poverená výkonom 
funkcie riaditeľa 
Správy materských škôl v Nitre 
 
 
Spracovala: 
Bc. Kostolányová 
referent ekonomického úseku  
 
 
Napísala 
Bc. Kostolányová 
referent ekonomického úseku 
 
 
 
Prizvať: 
    -  
 
 
 
 
 
 
 
        __________________ 
        podpis  predkladateľa 
 
 
 
 
 
 



Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
p r e r o k o v a l o 
návrh na dlhodobý prenájom časti budovy vo vlastníctve Mesta Nitra (nebytové priestory 
v MŠ Čajkovského 3,  v Nitre)  
1. alternatíva 
s ch v a ľ u je 
dlhodobý prenájom časti budovy vo vlastníctve Mesta Nitra (nebytové priestory v MŠ 
Čajkovského 3,  v Nitre) pre Detské rehabilitačné centrum so sídlom na Rázusovej 24, Nitra, 
MUDr. Valériu Lourensovú  s priestormi o výmere  261,12 m² v časti budovy č. súp. 496 MŠ 
Čajkovského 3,   postavenej na parcele č. 7381/3 v katastrálnom území Nitra, obec Nitra,       
za cenu nájomného 400,- Sk/m²/rok + energie, na dobu 10 rokov. Úhrady za teplo 
a vyúčtovanie od NTS budú vypočítané  pomerom plochy prenajatej k celkovej t.j. 14,40 % 
z nákladov  na teplo celého objektu za príslušné zúčtovacie obdobie s tým, že nájomca je 
povinný si zabudovať merače teplej a studenej vody.  Zarátanie nákladov na rekonštrukciu 
priestorov, ktoré budú predmetom nájmu bude možné po posúdení plánovaných investícií 
podľa rozpočtu predloženého na posúdenie referátu investičnému MsÚ v Nitre. Bude sa týkať 
len nákladov, ktoré zhodnotia majetok mesta – to znamená mimo investícií súvisiacich 
s podnikateľskou činnosťou nájomcu. 
Podmienky vypovedania nájmu sa budú riadiť podľa § 9 Zákona č. 116/1990 Zb. o nájme 
a podnájme nebytových priestorov. 
u k l a d á 
riaditeľke Správy materských škôl v Nitre 
 v spolupráci s referátom právnym a vymáhaním pohľadávok MsÚ v Nitre vyhotoviť nájomnú 
zmluvu o nájme nebytových priestorov v časti budovy MŠ Čajkovského 3,  Nitra s tým,  že 
súčasťou zmluvy bude záväzok nájomcu uhradiť  režijné náklady na výrobu jedál podľa 
aktuálneho výpočtu nákladov na výrobu jedného hlavného a dvoch doplnkových jedál denne, 
na základe  faktúry vystavenej prenajímateľom v lehote splatnosti. 
 
                                                                                                         T:  30. 6. 2008 
                   K: MZ 
  
 
         
2. alternatíva 
n e s c h v a ľ u j e  
dlhodobý prenájom časti budovy vo vlastníctve Mesta Nitra (nebytové priestory v MŠ 
Čajkovského 3,  v Nitre) s priestormi vo výmere  261,12 m² v časti budovy č. súp. 496 MŠ 
Čajkovského 3,   postavenej na parcele č. 7381/3 v katastrálnom území Nitra, obec Nitra,   
pre Detské rehabilitačné centrum so sídlom na Rázusovej 24, Nitra MUDr. Valériu 
Lourensovú            
          
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Návrh na dlhodobý prenájom časti budovy vo vlastníctve Mesta Nitra 
(nebytové priestory  v MŠ Čajkovského v  Nitre) 

 
V súlade  so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitra č. 1 /2006 o hospodárení s majetkom Mesta Nitra 
predkladáme návrh na dlhodobý prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Nitra, ktorý spravuje Správa 
materských škôl v Nitre. 
MUDr. Valéria Lourensová, riaditeľka Detského rehabilitačného centra so sídlom na Rázusovej 24, Nitra  
požiadala o prenájom nebytových priestorov v časti objektu MŠ Čajkovského 3,  Nitra. MUDr. Lourensová  
bude priestory využívať na poskytovanie odbornej ambulantnej starostlivosti zdravotne postihnutých detí. 
V súvislosti  s poskytovanými službami,  bude deťom  podávaná aj strava, pripravovaná v ZŠS pri MŠ 
Čajkovského. Réžia za pripravenú stravu bude fakturovaná  nájomcovi podľa aktuálneho výpočtu nákladov 
na výrobu jedného hlavného a dvoch doplnkových jedál denne. 
Podľa vyjadrenia  regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre je potrebné vykonať nutnú 
rekonštrukciu priestorov. Žiadateľka si dala vypracovať kalkuláciu na nutnú rekonštrukciu v sume  338 446,- 
Sk, ktorú žiada zohľadniť v položke nájomné, čo by  znamenalo na dobu  približne 39 mesiacov (3 roky aj 3 
mesiace).  
 
Riaditeľka Správy materských škôl v Nitre vzhľadom na podnikateľský zámer, využitie a tiež aj kvôli 
tomu, že o nebytové priestory nikto iný neprejavil záujem, predložila žiadosť MUDr. Lourensovej 
o prenájom nebytových priestorov v MŠ Čajkovského s výmerou 261,12 m² na 10  rokov s cenou nájomného  
400,- Sk / m² / rok + energie a vodu pomerom celkovej a prenajatej plochy t. j. 14,40 % rovnako aj  
vyúčtovanie tepla a vody od dodávateľov jednotlivých médií príslušným komisiám MZ v Nitre na 
vyjadrenie. 
 
Komisia MZ v Nitre pre podnikateľskú činnosť, správu majetku a cestovný ruch zo dňa 4.2.2008  
uznesením č. 27/2008 schválila výmeru 261,12 m², s cenou nájomného  400,- Sk/m² /rok + energie, dobu 
nájmu 10 rokov a podmienky vypovedania nájmu podľa § 9 Zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme 
nebytových priestorov a uzniesla sa  na podmienke montáže podružných meračov studenej  a  teplej vody. 
Podružný, funkčný elektromer je v objekte zabudovaný. 
Úhrady aj vyúčtovanie za položku teplo od NTS je možné vypočítať percentuálnym podielom 14,40 %.  
Komisia odporučila zohľadniť len tie opravy, ktoré budú investičným referátom posúdené ako nevyhnutné 
a zhodnotia majetok mesta, teda  investície  súvisiace s podnikateľskou činnosťou nájomcu nebudú do 
položky nájomné zohľadnené. 
 
Stanovisko Komisie MZ pre školstvo a mládež zo dňa 23. 4. 2008 uznesenie č. 8/2008-KŠaM: Komisia  
odporúča MZ v Nitre nesúhlasiť s prenájmom z dôvodu možného zvýšenia počtu žiakov v nasledujúcom 
školskom roku ( nový školský zákon ). 
 
Stanovisko Výboru mestskej časti  č. 4 Nitra – Klokočina  zo dňa 16. 4. 2008: VMČ nesúhlasí 
s prenájmom priestorov. 
 
Stanovisko Mestskej rady 
Mestská rada v Nite na zasadnutí konanom dňa 20.5.2008 uznesením č. 380/2008-MR  
o d p o r ú č a 
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 
n e s c h v á l i ť  
dlhodobý prenájom časti budovy vo vlastníctve Mesta Nitra (nebytové priestory v MŠ Čajkovského 3, 
v Nitre) s priestormi vo výmere 261,12 m2 v časti budovy č. súp. 496 MŠ Čajkovského 3, postavenej na 
parcele č. 7381/3 v katastrálnom území Nitra, obec Nitra   

 
Dôvodová správa 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre dňa 27.3.2008 prerokovalo návrh na dlhodobý prenájom 
nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Nitry (časť budovy v MŠ Čajkovského) pre MUDr. Valériu Lourensovú, 
riaditeľku Detského rehabilitačného centra  v Nitre  

Uznesením č. 142/2008-MZ bol materiál vrátený predkladateľovi na dopracovanie v zmysle 
pripomienok MZ s termínom do 15. 5. 2008. Dopracovaný materiál v zmysle pripomienok MZ predkladáme 
na schválenie do Mestského zastupiteľstva Nitra v dvoch alternatívach.     



Mestský úrad v Nitre 
 
 

 
  
                              V Nitre 11.06.2008 

                 Číslo materiálu: 845/08 
Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre 
 
 
K bodu: Návrh na zmenu uznesenia MZ v Nitre č. 163/06 zo dňa 29.6.2006 o pridelení 

bytu organizácii Effeta – Stredisko sv. F. Saleského, Samova 4, Nitra, na 
realizáciu projektu Dom na polceste               

               
 
 
 
Predkladá:       Návrh na uznesenie: 
 
František Baláž      na osobitnej strane  
zástupca primátora 
 
 
 
 
Spracovala:                                                                    
Ing. Zuzana Molnárová                  
odborný referent pre bývanie 
                                                                           
Napísala:                                                            
Ing. Zuzana Molnárová                  
odborný referent pre bývanie 
 
 
                                                                                                           
Prizvať: 
Anna Šmehilová 
prezident 
EFFETA-Stredisko sv. F. Saleského 
 
 
             
 
                               

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

                  podpis predkladateľa 



Dôvodová správa 
 
 

EFFETA–Stredisko sv. Františka Saleského, Samova 4, Nitra je občianske združenie, ktoré sa 
snaží poskytnúť sluchovo postihnutým ľuďom rovnaké možnosti a pomoc pri plnej integrácii 
do zdravej spoločnosti. Uznesením Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 163/2006-MZ zo dňa 
29.6.2006 bol schválený prenájom 2-izbového bytu č. 48 na Štúrovej ulici č. 28 na dobu 15 
rokov organizácii Effeta – Stredisko sv. F. Saleského, so sídlom Samova 4, Nitra na realizáciu 
projektu Domov na polceste za nájomné vo výške Sk 1,-/rok + náklady na prevádzku a služby 
spojené s užívaním bytu a za podmienky úhrady nedoplatku na nájomnom po 
predchádzajúcom nájomcovi vo výške Sk 185 040,-. 
 
Občianske združenie EFFETA–Stredisko sv. Františka Saleského, Samova 4, Nitra je 
nájomníkom bytu, ktorého pridelenie malo za cieľ vytvoriť priestor pre poskytovanie 
sociálnych služieb v zariadení „Dom na polceste“ a napriek tomu, že občianske združenie 
splnilo všetky svoje peňažné záväzky, nemôže byt na plánovaný zámer využívať z dôvodu 
havarijného stavu bytu.  
 
Nakoľko súčasný stav občianskemu združeniu nedovoľuje využívať byt na plánovaný účel, 
návrh uznesenia navrhuje vypovedať nájomnú zmluvu občianskemu združeniu EFFETA–
Stredisko sv. Františka Saleského, Samova 4, Nitra a zároveň občianskemu združeniu vrátiť 
uhradené nedoplatky na nájomnom vo výške celkom Sk 204 189,- (z toho Sk 185 040,- tvorí 
uhradený nedoplatok za byt a Sk 19 149,- tvorí uhradený nedoplatok na nájomnom za rok 
2006). 
 
Z dôvodu, že byt nebolo možné riadne užívať, uznesenie navrhuje tiež vrátenie zaplateného 
nájomného vo výške celkom Sk 78 175,- (z toho Sk 49 825,- tvorí nájomné za obdobie I. - 
IX. 2007 a Sk 28 350,- tvorí znížené nájomné za obdobie od X. 2007 do 31.3.2008). 
 

Históriu bytu prideleného pre zabezpečenie projektu „Dom na polceste“ opísala organizácia 
EFFETA–Stredisko sv. Františka Saleského v Prílohe 1, ktorá je súčasťou predkladaného 
materiálu. 



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. 163/06 zo dňa 29.6.2006 o pridelení bytu 
organizácii Effeta – Stredisko sv. F. Saleského, Samova 4, Nitra, na realizáciu projektu Dom 
na polceste               

s c h v a ľ u j e  
zmenu uznesenia v Nitre č. 163/06 zo dňa 29.6.2006 a to tak, že sa v schvaľovacej časti ruší 
nasledovné znenie: 
 
prenájom 2-izbového bytu č. 48 na Štúrovej ulici č. 28 na dobu 15 rokov organizácii Effeta – 
Stredisko sv. F. Saleského, so sídlom Samova 4, Nitra na realizáciu projektu Domov na 
polceste za nájomné vo výške Sk 1,-/rok + náklady na prevádzku a služby spojené s užívaním 
bytu a za podmienky úhrady nedoplatku na nájomnom po predchádzajúcom nájomcovi vo 
výške Sk 185 040,-. 
 
a nahrádza sa novým znením: 
 

1. vypovedanie zmluvy o nájme bytu s občianskym združením Effeta – Stredisko sv. 
F. Saleského, so sídlom Samova 4, Nitra uzatvorenej dňa 14.8.2006 a uhradenie 
sumy vo výške Sk 204 189,- 

 
2. z dôvodu, že byt nebolo možné riadne užívať, vrátenie nájomného vo výške Sk 

78 175,-.  



                                         N á v r h  
                                         Všeobecne záväzného nariadenia  
   Mesta Nitry č. 20/2008 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 Chrenová, v časti mesta Chrenová, je
rovnobežná s ulicou Levická, nachádza sa medzi ulicami Plynárenská 
a nepomenovanou ulicou, ktorá je ľavou odbočkou z ulice Levická a je poslednou 
ulicou v časti mesta Chrenová. Na novovzniknutej ulici je už zrealizovaná výstavba 
rodinných domov. 
 
 
            Ulici sa určuje názov:    ,, Vrábeľská“ 
           
          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. 20/2008 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   



 



Mestský úrad v Nitre  
 
 
 

                 V Nitre dňa 12. 06. 2008 
 

     Číslo materiálu: 903/08   
Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre 
 

k bodu:  Návrh Dodatku č. 4 k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady v Nitre 
 
 
  
 
Predkladá: 

Návrh na uznesenie:  

Ľubomír Martinka 
prednosta MsÚ v Nitre 
 
 
 
Spracovala: 
Ing. Andrea Trojanovičová 
odborný referent  
referátu organizačného 
 
 
Napísala: 
Ing. Andrea Trojanovičová 
odborný referent  
referátu organizačného 
 

 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
p r e r o k o v a l o 
Návrh  Dodatku č. 4 k Rokovaciemu 
poriadku Mestskej rady v Nitre 
s ch v a ľ u j e 
Dodatok č. 4 k Rokovaciemu poriadku 
Mestskej rady v Nitre  
podľa predloženého návrhu s účinnosťou 
dňom schválenia 

 

 
 
 
Prizvať: 
     - 

 
 
 
 
 

 

  
 
 

  _______________________________ 
podpis predkladateľa 

 

 
  

 
 



Návrh dodatku č. 4  k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady v Nitre 
 
 
 

ROKOVACÍ      PORIADKOK       MESTSKEJ      RADY       V      NITRE schválený  
dňa 28. 2. 2001, v znení Doplnku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady v Nitre 
schváleného dňa 07. 08. 2003, Dodatku č. 2 k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady v Nitre 
schváleného dňa 23. 6. 2005 a   Dodatku č. 3 k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady v Nitre 
schváleného dňa 10. 5. 2007 sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 
1. V čl. 4 v ods. 1 sa v  4 – tej vete za slovom „zúčastňujú“ dopĺňa znenie „zástupca 

prednostu,“. 
 
2. V čl. 4 v  ods. 1 sa slovo „jej“ nahrádza slovom „jeho“. 

 
Dodatok č. 4 k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady v Nitre bol schválený na zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa ........., uzn. č. ...... a nadobúda účinnosť dňom 
schválenia. 
 
 
 
         Jozef Dvonč                                                                                      Ľubomír Martinka 
            primátor                                                                                                prednosta 
          mesta Nitry                                                                                 Mestského úradu v Nitre 
 
 
 

 
Dôvodová správa 

 
 

k bodu 1:    Zasadnutia mestskej rady sú v zmysle čl. 4 ods. 1 rokovacieho poriadku mestskej 
rady neverejné. Podľa povahy prerokúvanej veci sú prizývaní k jednotlivým 
materiálom príslušní predkladatelia, resp. spracovatelia materiálov. Čl. 4, odsek 
1 hovorí o tom, kto sa pravidelne zúčastňuje zasadnutia mestskej rady. Aby sa 
zástupca prednostu mohol pravidelne, bez prizývania zúčastňovať rokovania, bol 
predložený vyššie uvedený návrh. 

 
k bodu 2:    Oprava pravopisnej chyby. 
 
 
 Mestská rada na svojom 28. riadnom zasadnutí dňa 20. mája 2008 prerokovala „Návrh 
Dodatku č. 4 k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady v Nitre“ a odporučila uznesením            
č. 381/2008-MR uvedený dodatok č. 4 schváliť podľa predloženého návrhu. 



Mestské zastupiteľstvo v Nitre – útvar hlavného kontrolóra 
 
 
 
                                                                                               V Nitre, 2.6.2008 

                                                                                               Číslo materiálu: 907/08 
 
 
Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre 
k bodu: Správa o výsledku kontroly ukončovania investičných akcií, ich kolaudácie, 
             zaraďovania do majetku v zmysle platných účtovných predpisov a postupov 
             za roky 2006 a 2007 
 
 
 
Predkladá:                                    Návrh na uznesenie: 
Ing. František Halmo       
hlavný kontrolór                            Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
 
                                                       p r e r o k o v a l o  
 
Spracoval: 
Ing. Karol Ormis 
referent kontroly                            Správu o výsledku kontroly ukončovania investičných 
                                                       akcií, ich kolaudácie, zaraďovania do majetku mesta 
                                                       v zmysle platných účtovných predpisov a postupov za  
                                                       roky 2006 a 2007 
 
 
Napísal:                                        b e r i e   n a  v e d o m i e     
Ing. Karol Ormis                            
referent kontroly 
                                                      a) správu a opatrenia, 
                                                      b) ukladá hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu plnenia 
                                                          opatrení k 30. 11. 2008 
 
Prizvať: 
p. Vladimíra Derku 
povereného vedením oddel. výstavby a rozvoja 
 
 
                                                                                             ........................................................ 
                                                                                                      podpis predkladateľa 
 
 
 
 



S p r á v a  
z vykonanej kontroly ukončovania investičných akcií, ich kolaudácie, zaraďovania do 

majetku v zmysle platných účtovných predpisov a postupov za roky 2006 a 2007 
 
     Na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra na I. polrok 
2008  a poverenia hlavného kontrolóra č. 10/2008 vykonal Ing. Karol Ormis referent kontroly 
útvaru hlavného kontrolóra kontrolu ukončovania investičných akcií, ich kolaudácie, 
zaraďovania do majetku v zmysle platných účtovných predpisov a postupov za roky 2006 a 
2007.      
                                                      
                                 
     Pri vykonanej kontrole boli použité kapitoly Oddelenia investičnej výstavby časti Výdavky 
Záverečného účtu za rok 2006 a kapitola Oddelenia výstavby a rozvoja časti Výdavky 
Záverečného účtu za rok 2007. Predmetom kontroly boli ukončené investičné akcie 
financované z kapitálových prostriedkov rozpočtu na príslušný rok , ktoré sú v zmysle 
Metodického usmernenia MF SR k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 
a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie zaradené pod číselné 
označenie ekonomickej klasifikácie 717 – realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 
v hlbšom členení 717 001 – realizácia nových stavieb a 717 002 – rekonštrukcie 
a modernizácie. 
Pre zabezpečenie správnej realizácie zaraďovania ukončovaných investičných akcií do 
majetku Mesta má Mesto Nitra spracované nasledujúce smernice: 
- Smernica č. 5/2007 o účtovaní a obehu účtovných dokladov, platná od 1.5.2007 
(nahrádza Smernicu zo dňa 15.8.2005), časť    cit.: 

„8.1. Dlhodobý hmotný majetok 
O  dlhodobom     hmotnom      majetku  Mesto  Nitra  účtuje    ak  sa jedná   o  hmotný 
majetok,      ktorého  ocenenie   je vyššie  ako 30 000,- Sk  a spĺňa  podmienky   podľa 
platného zákona o dani z príjmu. Analytickú evidenciu vedie oddelenie majetku 
prostredníctvom softvéru CORAgeo s.r.o. na inventárnych kartách. 
Rozhodujúcim momentom pri zaradení do užívania je: 
-    u stavieb : najneskôr do 30 dní od právoplatného kolaudačného rozhodnutia 
- pri zmluvných prevodoch : dátum podpisu zmluvy, pričom do l5 dní od podpisu musia 

byť predložená referentovi  evidencie majetku a ekonomickému odeleniu  na 
zaúčtovanie.“ 

- Smernica č. 17/2007 o povinnostiach jednotlivých útvarov a oddelení MsÚ vo vzťahu 
k hospodáreniu s majetkom mesta v časti cit.: 
„B. Vedenie evidencie majetku  
1. Dlhodobý hmotný majetok, ktorého cena je vyššia ako 30.000,- a doba použiteľnosti dlhšia 
ako 1 rok a dlhodobý nehmotný majetok, ktorého cena je vyššia ako 50.000,- Sk a jeho doba 
použiteľnosti  dlhšia ako 1 rok musí byť zaevidovaný v účtovnej evidencii (oddelenie 
ekonomické) a v analytickej evidencii (oddelenie majetku).  
Pracovníci jednotlivých útvarov alebo oddelení MsÚ zodpovední za vecnú správnosť 
dodávateľskej faktúry , ktorá obsahuje dodanie takéhoto dlhodobého majetku  pri podpise  
platobného poukazu k dodávateľskej faktúre sú povinní vyplniť  podklad  na vyhotovenie 
protokolu o zaradení majetku do užívania (viď príloha), v prípade ak sa jedná o kompletnú 
dodávku  (t.j., že bol podpísaný odovzdávajúci protokol zo strany dodávateľa, prebehla 
kolaudácia a pod.).                                                        
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V prípade dodávky, pri ktorej je majetok dodávaný na etapy, zodpovedný referent pridelí 
dodávke číslo, pod ktorým sa bude obstaranie majetku evidovať až po dobu zaradenia  
majetku do užívania, t.j. až po dobu kým je dodávka kompletná. Pridelené číslo uvedie na 
platobnom poukaze.  
Podklad na vyhotovenie protokolu o zaradení majetku do užívania odovzdá referent 
zodpovedný za vecnú správnosť dodávky na oddelenie majetku referentovi evidencie 
majetku, ktorý zabezpečí vyhotovenie protokolu o zaradení a odovzdá na zaúčtovanie.“ 
Samotný akt zaradenia ukončenej investície do majetku mesta sa vykoná zaúčtovaním 
účtovnej operácia 021/042 (účet 021 – stavby, účet 042 – obstaranie dlhodobého hmotného 
majetku).“ 
 
      V roku 2006 investičné oddelenie zabezpečilo realizáciu 68 investičných akcií 
zaradených pod kód ekonomickej klasifikácie 717 – realizácia stavieb a ich technického 
zhodnotenia.  Ku kontrole predložili dokumentáciu o odovzdaní oddeleniu správy majetku 
k 31 investičným akciám, ktoré boli ukončené v roku 2006. Priemerná dĺžka v dňoch 
predstavovala 105 dní.  
V časti 8.1. Dlhodobý majetok sa hovorí, že rozhodujúcim momentom pri  zaradení do 
užívania je u stavieb „najneskôr do 30 dní od právoplatného kolaudačného rozhodnutia“ 
alebo spracovaní Zápisnice o odovzdaní a prevzatí stavby. 
 Z počtu 68 investičných akcií bolo 22 takých, ktorých realizácia pokračovala v roku 2007.  
Oddelenie investičnej výstavby k prekračovaniu lehoty na odstúpenie uvádza niekoľko 
objektívnych dôvodov ako: veľké množstvo zrealizovaných akcií za rok 2006, nakopenie 
odovzdávania týchto akcií v posledných 2 mesiacoch roka, obsiahlosť potrebnej 
dokumentácie týchto stavieb pre zaradenie do majetku mesta. Javí sa potreba aktualizovať 
Smernicu č. 5/2007 o účtovaní a obehu účtovných dokladov v časti 8.1. predĺžiť lehoty na 
minimálne 90 dní a u rozsiahlych stavieb až 6 mesiacov. 
 
 
     Za rok 2007 oddelenie investičnej výstavby zabezpečilo realizáciu 49 investičných akcií, 
z ktorých bolo 15 investičných akcií odstúpených na oddelenie správy majetku. Priemerná 
doba od ukončenia inv. akcie do doby odstúpenia na OSM bola 102,4 dňa. Dôvody tejto 
situácie sú podobné ako v roku 2006. 
 
Vývoj účtu 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku za obdobie vykonanej kontroly 
bol nasledovný: 
Stav k 1.1.2006                                1 033 131 tis. Sk 
Prírastky za rok 2006                          399 089 tis. Sk 
Úbytky za rok 2006                            196 228 tis. Sk 
Stav k 31.12.2006                            1 235 992 tis. Sk 
Stav k 1.1.2007                                1 235 992 tis. Sk 
Prírastky za rok 2007                          410 166 tis. Sk 
Úbytky za rok 2007                            247 555 tis. Sk 
Stav k 31.12.2007                            1 398 603 tis. Sk 
Prírastky k 31.3.2008                            96 177 tis. Sk 
Úbytky k 31.3.2008                             253 765 tis. Sk 
Stav k 31.3.2008                               1 241 206 tis. Sk 
        Zo stavu účtu 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku k 31.3.2008 predstavujú 
49,4 % t.j. cca 613 090 tis. Sk obstarávacie náklady vynaložené na investičnú akciu ČOV 
Krškany, kde rozhodnutie OÚ ŽP č.s. 2007/00543 o užívaní vodnej stavby ČOV nadobudlo 
právoplatnosť dňa 31.8.2007. 
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Správa o výsledku kontroly bola ukončená a napísaná dňa 21.4.2008, dňa 22.4.2008 bola 
doručená prednostovi  MsÚ a poverenému ved. oddel. výstavby a rozvoja. Prerokovanie 
správy sa uskutočnilo dňa 28.4.2008 v kancelárii prednostu MsÚ. Na základe prejednania 
predloženej správy z vykonanej kontroly  predložil prednosta MsÚ na odstránenie zistených 
nedostatkov návrh týchto opatrení: 
 
1) investičné akcie ukončené v rokoch 2006, 2007 odovzdať na oddelenie správy majetku 
najneskôr do konca októbra 2008 
 
Termín: 31.10.2008                                  Zodpovedný: referent pre ekonomiku  a kontrolu 
                                                                                        inv. výstavby 
2) Pripraviť návrh na úpravu Smernice č. 5/2007 o účtovaní a obehu účtovných dokladov, bod 
8.1.  .....z 30 na 90 dní u investičných akcií s rozpočtovým nákladom do 50 mil. Sk a do 6 
mesiacov u investičných akcií s rozpočtovým nákladom nad 50 mil. Sk. 
 
Termín: 31.8.2008                                    Zodpovedný: ved. oddel. výstavby a rozvoja 
 
Útvar hlavného kontrolóra vykoná v termíne do 30.11.2008 kontrolu plnenia uložených 
opatrení. 
 
Mestská rada na svojom zasadnutí dňa 20. mája 2008 prerokovala predloženú správu a  
uznesením č. 379/2008-MR odporúča MZ vziať správu a opatrenia na vedomie. 
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Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
p r e r o k o v a l o   
Návrh zmien a doplnkov Územného plánu mesta Nitry č.2 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
predložené pripomienky a stanoviská 
k Návrhu zmien a doplnkov Územného plánu mesta Nitry č. 2 
s ú h l a s í 
s vyhodnotením pripomienok a stanoviskami podľa prílohy č.1 
s ch v á l u j e  
Návrh zmien a doplnkov Územného plánu mesta Nitry č.2 
u k l a d á  
hlavnému architektovi mesta Nitry 
zabezpečiť vypracovanie čistopisu  
Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Nitry č.2 
a uloženie v zmysle § 28 stavebného zákona 
 
 
                                                              T: 31.10.2008 
                                                              K: MR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Podklady pre schválenie územnoplánovacej dokumentácie 

 
 

V zmysle § 24 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, útvar hlavného architekta 
MsÚ v Nitre predkladá schvaľujúcemu orgánu Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 
nasledovné podklady ku schváleniu „Návrhu zmien a doplnkov Územného plánu 
mesta Nitry č. 2“: 
 

1. Správu o prerokovaní územno-plánovacej dokumentácie: „Návrh zmien 
a doplnkov Územného plánu mesta Nitry č. 2 “ . 

2. Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok k verejne prerokovanej dokumentácii 
Návrhu zmien a doplnkov ÚPN mesta Nitry č. 2 s návrhom na rozhodnutie 
o pripomienkach  

3. Návrh územno-plánovacej dokumentácie „Návrh zmien a doplnkov ÚPN 
mesta Nitry č. 2“ (bude prezentovaný spracovateľom na zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva v Nitre). 

4. Návrh dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2003, ktorým sa 
vyhlasuje záväzná časť ÚPN mesta Nitry ( tvorí samostatný materiál č. 924/08) 

5. Výsledok preskúmania „Návrhu zmien a doplnkov ÚPN mesta Nitry“ príslušným 
orgánom územného plánovania podľa § 25 odst. 1 stavebného zákona (bude  
predložený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre) 

6. Návrh miesta uloženia schválenej územnoplánovacej dokumentácie. 

 

1. Správa o prerokovaní územno-plánovacej dokumentácie: „ Návrh zmien a  

    doplnkov Územného plánu mesta Nitry č. 2“  
 

1.1. Základné údaje o územno-plánovacej dokumentácii: 
 
Názov územno-plánovacej dokumentácie(ÚPD): Zmeny a doplnky Územného 
plánu mesta Nitry č. 2 
 
Názov orgánu územného plánovania, ktorý objednáva územno-plánovaciu 
dokumentáciu: 
Mesto Nitra zastúpené primátorom mesta Doc. Ing. Jozefom Dvončom CSc. 
 
Názov spracovateľa:   
- SAN – HUMA ´90 s.r.o., Župné námestie 9, 949 01 Nitra 
Hlavný riešiteľ úlohy:  
Ing. arch. Vladimír Jarabica autorizovaný architekt 1124 AA pre architektonické 
činnosti 1234 
 
 
Spolupráca za obstarávateľa: 
Hlavný architekt mesta Nitry Ing. arch. Stanislav Babčan 
 
Oprávnené osoby podľa § 2a stavebného zákona: 



Ing. arch. Eva Ligačová, odborný referent pre urbanizmus a architektúru, číslo 
preukazu odbornej spôsobilosti: 164, vydaného Ministerstvom životného prostredia 
Slovenskej republiky zo dňa 16.4.2003 
Ing. arch. Jozef Gabrhel, referent pre urbanizmus a architektúru, číslo preukazu 
odbornej spôsobilosti: 003, vydaného Ministerstvom životného prostredia Slovenskej 
republiky zo dňa 10.4.2001 
Ing. Lucia Albertová, referent pre ochranu a tvorbu životného prostredia 

 
Názov schvaľujúceho orgánu  Návrhu zmien a doplnkov Územného plánu mesta 
Nitry č. 2:  
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
1.2. Postup prerokovávania územno-plánovacej dokumentácie „Návrhu zmien 
a doplnkov Územného plánu mesta Nitry č. 2“: 
 
           Rozsah požiadaviek, ktoré boli predmetom obstarania dokumentácie zmien a 
doplnkov č.2 Územného plánu mesta Nitry  bol  prerokovaný s výbormi mestských 
častí a v dotknutých komisiách pri MZ v Nitre, následne bol schválený Mestským 
zastupiteľstvom v Nitre uznesením č. 250/2007 – MZ zo dňa 23.8.2007. Útvar 
hlavného architekta uskutočnil v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní výber 
spracovateľa dokumentácie. Predmetná územnoplánovacia dokumentácia bola 
obstaraná v štruktúre :  

a) Analýza a vyhodnotenie požiadaviek na zmeny a doplnky č.2 ÚPN mesta 
Nitry – vrámci analýzy spracovateľ preskúmal a posúdil vplyv jednotlivých 
požiadaviek na základnú a záväznú koncepciu schváleného Územného plánu 
mesta Nitry a Územného plánu veľkého územného celku Nitrianského kraja a 
jeho zmenami a doplnkami.   

b) Dokumentácia Návrhu zmien a doplnkov Územného plánu mesta Nitry č.2. 
         
  Mesto Nitra - orgán územného plánovania a obstarávateľ Zmien a doplnkov 
Územného plánu mesta Nitry č. 2 oznámil dotknutým orgánom štátnej správy, 
orgánom samospráv, správcom inžinierskych sietí, právnickým osobám, verejnosti 
a výborom mestských častí prerokúvanie návrhu Zmien a doplnkov ÚPN mesta Nitry 
a určil 30 dňovú lehotu  od 7.4.2008 do 7.5.2008 na jeho pripomienkovanie. Súčasne 
v stanovenej 30 dňovej lehote zverejnil dokumentáciu zmien a doplnkov na 
internetovej stránke mesta Nitry a na MsÚ v Nitre. Verejné prerokovanie sa 
uskutočnilo dňa 23.4.2008. 

Pripomienky a stanoviská doručené k Návrhu zmien a doplnkov ÚPN mesta 
Nitry č. 2 boli vyhodnotené komisiou zloženou zo zástupcov  dotknutých komisií pri 
MZ a výborov mestských častí dňa 30.5.2008.  
 
 
2. Vyhodnotenie pripomienok a stanovísk k Návrhu zmien a doplnkov  
územného plánu mesta Nitry č. 2  
Návrh vyhodnotenia pripomienok a stanovísk tvorí prílohu č. 1 materiálu. 
 
3. Návrh územnoplánovacej dokumentácie :„Návrh zmien a doplnkov ÚPN 
mesta Nitry č. 2“ 
Bude prezentovaný spracovateľom na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre. 



 
 
3.1. Zmeny a doplnky územného plánu mesta Nitry č. 2 – obsahová časť 
 
Návrh ÚPN mesta Nitry je spracovaný v zmysle § 30 stavebného zákona, § 17 
vyhlášky MŽP SR č.55/2001 Z.z., metodického usmernenia Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky k obstaraniu a spracovaniu územného plánu obce 
z roku 2001 a v zmysle vyhodnotených pripomienok a stanovísk. 
Dokumentácia zmien a doplnkov  územného plánu mesta Nitry sa člení na textovú a 
grafickú časť.  
Textová časť popisuje zmeny a doplnky ÚPN mesta Nitra č. 2, vrátane návrhu zmien 
a doplnkov záväznej časti ÚPN mesta Nitra, ktorá je spracovaná v úplnom znení 
s vyznačením zmien a doplnkov. Záväzná časť zmien a doplnkov je spracovaná 
v samostatnom materiály: „Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 3/2003, ktorou sa vyhlasuje 
záväzná časť ÚPN mesta Nitry“. (materiál č. 924/08) 
Grafická časť je spracovaná v rozsahu samostatných mapových listov, ktorých sa 
zmeny a doplnky dotýkajú s vyznačením polohy územia, v ktorom sú zmeny 
a doplnky graficky premietnuté. 
Na podklade schválených zmien a doplnkov budú pôvodné mapové listy ÚPN mesta 
Nitry označené s odkazom na príslušnú zmenu s uvedením právneho dokumentu 
a dátumu schválenia zmeny alebo doplnku. 
 
Východiskové podklady: 

         Zapracovaný rozsah požiadaviek na zmeny a doplnky ÚPN mesta Nitry č. 2,:  
Popis zmien a doplnkov vo vyznačenom území vo výkresovej časti dokumentácie 

vrátane popisu  súvisiacich limitov využitia vyplývajúcich z platných predpisov, z 
požiadaviek dotknutých orgánov štátnej správy a správcov dopravného a technického 
vybavenia územia. 
 

OZNAČENIE 
LOKALITY 

PÔVÔDNÝ STAV FUNKČNÉHO 
VYUŽITIA 

NAVRHOVANÁ ZMENA ALEBO 
DOPLNOK  V ÚPN MESTA NITRY 

- 1a - V polohe ulíc Zelená, 
Zlievarenská, Rakytová, 
Na hlinách a Bočná  
funkčné využitie plôch 
pre vybavenosť 
a doplnkovo priemyselnú 
výrobu v zástavbe uličnej 
voľnej do 4 NP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- V polohe ulíc Zelená, 
Zlievarenská, Rakytová, Na 
hlinách a Bočná navrhované 
funkčné využitie plôch pre 
bývanie v zástavbe uličnej 
voľnej  

- 2 NP. 
- Zachovať ochranné pásmo 

od železničnej trate 60 m 
a od rýchlostnej cesty 100 
m – pozdĺž železničnej trate 
vytvoriť pás izolačnej 
zelene. 

           „ Pri realizácii výstavby 
v blízkosti železničnej trate 
v dokumentácii pre územné a 
stavebné konanie jednotliví 
stavebníci zapracujú 
opatrenia na elimináciu 
nepriaznivých účinkov 
železničnej  prevádzky tak, 



 
 
     
 
 
 
      Rozšírenie cintorína 

v Horných Krškanoch 
západne od jestvujúcej 
plochy cintorína. 

aby v objektoch neboli 
prekročené povolené hladiny 
hluku. Predmetné opatrenia 
budú í stavebníci realizovať 
na vlastné náklady“.  

 
      Navrhované Rozšírenie 

cintorína v Horných 
Krškanoch západne a južne 
od jestvujúceho cintorína. 

- Prístupová cesta k cintorínu 
v predĺžení ulice Na hlinách 
cez cestný podjazd pod 
železničnou traťou. 
V predpriestore plochy 
rozšírenia cintorína vytvoriť 
verejné parkovisko. 

- 1b - V polohe ulíc 1. mája, 
Nezábudková, 
Látečkovej, Jabloňová, 
Holotka a Záborského 
funkčné využitie plôch 
pre vybavenosť 
v zástavbe uličnej voľnej 
do     4 NP. 

- V polohe ulíc Biovetská, 
Na priehon a Dvorčianska 
(prístupové cesty do 
výrobnej zóny za 
železničnou traťou) 
funkčné využitie plôch 
pre vybavenosť 
v ztástavbe uličnej voľnej 
do 4 NP. 

- V polohe ulíc 1. mája, 
Nezábudková, Látečkovej, 
Jabloňová, Holotka 
a Záborského navrhované 
funkčné využitie plôch pre 
bývanie v zástavbe uličnej 
voľnej 2 NP. 

- V polohe ulíc Biovetská, Na 
priehon a Dvorčianska 
(prístupové cesty do 
výrobnej zóny za 
železničnou traťou) funkčné 
využitie plôch pre 
vybavenosť a doplnkovo 
bývanie v zástavbe uličnej 
voľnej do 4 NP. 

- Zachovať ochranné pásmo 
železnice 60 m - pozdĺž 
železničnej trate vytvoriť 
pás izolačnej zelene. 

           „ Pri realizácii výstavby 
v blízkosti železničnej trate, 
v dokumentácii pre územné a 
stavebné konanie jednotliví 
stavebníci zapracujú 
opatrenia na elimináciu 
nepriaznivých účinkov 
železničnej  prevádzky tak, 
aby v objektoch neboli 
prekročené povolené hladiny 
hluku. Predmetné opatrenia 
budú jednotliví stavebníci 
realizovať na vlastné 
náklady“.  

-  



- 1c - Areál Plastiky, (pozemky 
v kontakte so železničnou 
traťou užívané ako 
záhradky) - Funkčné 
využitie plôch pre výrobu 
priemyselnú v zástavbe 
uličnej voľnej do 4 NP. 

- Areál Plastiky, (pozemky 
v kontakte so železničnou 
traťou užívané ako 
záhradky)  - navrhované 
funkčné využitie plôch pre 
vzrastlú zeleň urbánnu 
ekostabilizujúcu v území 
ochranného pásma 
železnice. 

- Zachovať ochranné pásmo 
železnice 60 m bez zástavby 
– vytvoriť územné 
podmienky pre 
zdvojkoľajnenie železničnej 
trate (VPS) a vytvorenie 
vlečkového koľajiska pre 
obsluhu výrobných areálov. 

- Poznámka: záhradkárske 
funkcie na dožitie. 

- 2a - Braneckého ul.  
nehnuteľnosti popisné č. 
7,9,11,13,15,17,19. - 
funkčné využitie plôch 
pre vybavenosť 
a doplnkovo priemyselnú 
výrobu v zástavbe uličnej 
voľnej do 4 NP. 

 
- Vytvoriť priestorové 

podmienky pre cestný 
nadjazd nad železničnou 
traťou v celej dĺžke 
Braneckého ulice. 

- Braneckého ul.  
nehnuteľnosti popisné č. 
7,9,11,13,15,17,19. – 
navrhované funkčné 
využitie plôch pre 
vybavenosť a doplnkovo 
bývanie v zástavbe uličnej 
kompaktnej v 4 NP. 

 
- Vytvoriť priestorové 

podmienky pre cestný 
nadjazd nad železničnou 
traťou v celej dĺžke 
Braneckého ulice. 

- 2b - Funkčné využitie plôch 
pre vybavenosť a polohy 
pre umiestnenie 
stavebných dominánt 
v centrálnych priestoroch 
mesta. 

 

-  Navrhované funkčné 
využitie plôch pre 
vybavenosť a vymedzené 
územie pre umiestnenie 
výškovej stavby - stavebnej 
dominanty v centrálnych 
priestoroch mesta.  

- dominanta v priestore pri OD 
Tesco 

- dominanta v priestore nového 
mostu cez rieku Nitra v prepojení 
ulíc Hodžova – Nábrežie mládeže 

- dominanta v priestore územia 
bývalého pivovaru 

- dominanta v priestore 
Agrokomplaexu v križovatke ulíc 
Akademická – Výstavná ul. 

- dominanta v priestore križovatky 
Hviezdoslavova – Braneckého ul. 

- dominanta v priestore kruhového 
objazdu Štúrova ul. 

- dominanta v priestore polikliniky 
Klokočina 



- dominanta v priestore autobusovej 
a železničnej stanice. 

- Pre výškové stavby – 
stavebné dominanty sa 
nestanovuje ich podlažnosť. 
Podlažnosť výškovej stavby 
bude daná charakterom  
a významom stavby ako aj 
miestnymi podmienkami 
a širšími územnými 
možnosťami. Reálny zámer 
výškovej stavby musí overiť 
polohu stavby vo 
vymedzenom území a jej 
podlažnosť (reálnu výšku) 
vzhľadom na výškové 
obmedzenie prevádzky 
letiska, pamiatkovo  
chránené pohľady 
a v súlade s NV č. 353/2006 
Z.z. sa požaduje posúdiť 
a preukázať vplyv 
navrhovanej výškovej 
stavby na okolitú zástavbu 
a stavebné pozemky 
z hľadiska zabezpečenia 
insolácie a denného svetla 
pre byty a priestory určené 
pre trvalé pracovné miesta a 
dopravného priťaženia 
komunikácií a križovatiek. 
Výpočtom je nutné 
preukázať dodržanie 
príslušných legislatívnych 
nariadení, hygienických 
predpisov a príslušných 
noriem. 

- Nové objemy zástavby 
nesmú v rámci 
definovaného pohľadového 
uhla  úplne, alebo čiastočne 
prekryť, ani narušiť 
chránený pohľad na 
vymedzený objekt, alebo 
časť sídla.  

- 2c - Funkčné využitie plôch 
okolo Moyzesovej ulice 
pre vybavenosť 
a doplnkovo bývanie 
v zástavbe do   6 NP. 

- Návrh funkčného využitia 
plôch okolo Moyzesovej 
ulice pre bývanie  
a doplnkovo základná 
občianska vybavenosť 
v zástavbe uličnej 
kompaktnej do 6 NP. 



- 3a - Funkčné využitie plôch 
existujúcej zástavby 
 Šurianskej ulice pre 
vybavenosť a doplnkovo 
priemyselnú výrobu 
v zástavbe uličnej voľnej 
do 4 NP. 

 
 
 
 
 
 
   -  Funkčné využitie plôch 

okolo železnice pre 
vybavenosť a doplnkovo 
priemyselnú výrobu 
v zástavbe uličnej voľnej 
do 4 NP. 

- Návrh funkčného využitia 
plôch existujúcej zástavby 
Šurianskej  ulice pre 
vybavenosť v zástavbe 
uličnej voľnej do 4 NP. 

 „Pri realizácii výstavby 
v blízkosti železničnej trate, 
v dokumentácii pre územné a 
stavebné konanie jednotliví 
stavebníci zapracujú 
opatrenia na elimináciu 
nepriaznivých účinkov 
železničnej  prevádzky tak, 
aby v objektoch neboli 
prekročené povolené hladiny 
hluku. Predmetné opatrenia 
budú jednotliví stavebníci 
realizovať na vlastné 
náklady“.  

- Vytvorenie pásu izolačnej 
zelene medzi funkčnou 
plochou vybavenosti 
a vybavenosti a doplnkovo 
priemyselnou výrobou. 

- 3b - Funkčné využitie plôch 
pozemku pod Párovským 
cintorínom pre 
vybavenosť a doplnkovo 
priemyselnú výrobu 
v zástavbe uličnej voľnej 
do 4 NP. 

- Návrh funkčného využitia 
plôch pozemku pod 
Párovským cintorínom 
v kontakte s cestou 
a železnicou pre 
vybavenosť a doplnkovo 
bývanie v zástavbe uličnej 
kompaktnej do 4 NP. 
V ostatnom území funkčné 
využitie plôch pre bývanie 
v zástavbe uličnej voľnej do 
4 NP. 

- Vytvoriť pás izolačnej 
zelene medzi cintorínom 
a obytnými plochami 
v ochrannom pásme 
cintorína v šírke 50m.  

            „ Pri realizácii výstavby  
             v blízkosti železničnej trate, 

v dokumentácii pre územné 
a stavebné konanie 
jednotliví stavebníci 
zapracujú opatrenia na 
elimináciu nepriaznivých 
účinkov železničnej 
prevádzky tak, aby 
v objektoch neboli 
prekročené povolené 



hladiny hluku. Predmetné 
opatrenia budú jednotliví 
stavebníci realizovať na 
vlastné náklady“.  

- V území v polohe okolo 
cesty je možné umiestniť 
výškovú stavbu v zmysle 
obmedzenia popísanom 
v časti 2b. 

- 4a - Funkčné využitie plôch 
Kmeťovej ulice pre 
vybavenosť a doplnkovo 
priemyselnú výrobu 
v zástavbe uličnej voľnej 
do 4 NP. 

 

- Navrhované funkčné 
využitie plôch popri 
Kmeťovej ulici pre 
vybavenosť a doplnkovo 
bývanie v zástavbe uličnej 
voľnej v 4 NP vrátane 
ustúpeného podlažia resp. 
podkrovia. 

- 4b - Funkčné využitie plôch 
v kontakte s Ul. A. 
Točíka pre bývanie 
v zástavbe uličnej voľnej 
2 NP. 

-  Navrhované funkčné 
využitie plôch v kontakte 
s Ul. A. Točíka pre bývanie 
s doplnkovou základnou 
vybavenosťou v zástavbe 
uličnej voľnej do 4 NP. 

- 5a - Funkčné využitie plôch 
v areály sušičky – Kynek  
pre výrobné 
poľnohospodárske účely 
v zástavbe areálovej 
voľnej s ochranným 
pásmom do 100 m 

- Funkčné využitie 
ostatných plôch pre 
poľnohospodárske 
produkčné plochy. 

 

- Funkčné využitie plôch 
areálu sušičky- Kynek pre 
výrobné poľnohospodárske 
účely v zástavbe areálovej 
voľnej s ochranným 
pásmom do 100m. 
V ochrannom pásme pre 
funkcie vybavenosti 
s pásom izolačnej zelene   
v zástavbe uličnej voľnej 2 
NP.  

- Rozšírenie kontaktného 
územia po ochranné pásmo 
Kyneckého lesa pre obytné 
funkcie s funkčným 
využitím pre bývanie 
v zástavbe uličnej voľnej 2 
NP. 

- Navrhovaný záber 
poľnohospodárskeho 
pôdneho fondu mimo 
hranicu zastavaného územia 
mesta v súvislosti 
s rozšírením zastavaného 
územia. 

    - Pri realizácii výstavby 
v blízkosti rýchlostnej 
komunikácie R1 



v dokumentácii pre územné a 
stavebné konanie jednotliví 
stavebníci zapracujú 
opatrenia na elimináciu 
nepriaznivých účinkov 
prevádzky rýchlostnej 
komunikácie R1 – úsek Nitra 
– západ – Selenec tak, aby v 
narhovaných objektoch
neboli prekročené povolené 
hladiny hluku. Predmetné 
opatrenia budú jednotliví 
stavebníci realizovať na 
vlastné náklady.  

- Rešpektovať ochranné 
pásmo rýchlostnej cesty 100 
m. Potreba  eliminovať 
hlukové pásmo 45 – 50 dB 
vytvorením ochranných 
protihlukových barier po 
výstavbe komunikácie 
pozdĺž cesty a obvodovej 
izolačnej vysokej zelene 
v kontakte s obytným 
územím. 

- 5b - Funkčné využitie plôch  
v mestskej časti Mlynárce  
s prevažne rodinnou 
zástavbou mimo 
Bratislavskej a Štúrovej 
ul.pre vybavenosť 
a doplnkovo bývanie 
v zástavbe uličnej 
kompaktnej do   6 NP. 

-  Navrhované funkčné 
využitie plôch v mestskej 
časti Mlynárce  s prevažne 
rodinnou zástavbou mimo 
Bratislavskej  pre bývanie 
a doplnkovo vybavenosť 
a v časti Štúrovej ulice pre 
vybavenosť a doplnkovo 
bývanie v zástavbe uličnej 
volnej do 2 NP. 

            „ Pri realizácii výstavby  
             v blízkosti železničnej trate, 

v dokumentácii pre územné 
a stavebné konanie 
jednotliví stavebníci 
zapracujú opatrenia na 
elimináciu nepriaznivých 
účinkov železničnej 
prevádzky tak, aby 
v objektoch neboli 
prekročené povolené 
hladiny hluku. Predmetné 
opatrenia budú jednotliví 
stavebníci realizovať na 
vlastné náklady“.  

 
- 5c - Funkčné využitie plôch - Navrhované funkčné 



v lokalite Párovské Háje 
pre poľnohospodárske 
produkčné plochy. 

využitie plôch v lokalite 
Párovské Háje pre bývanie 
v zástavbe uličnej voľnej 2 
NP. 

- Súvisiaci záber 
poľnohospodárskeho 
pôdneho fondu mimo 
hranicu zastavaného územia 
mestskej časti. 

- 5d - Funkčné využitie plôch 
v lokalite Lukov Dvor  
pre poľnohospodárske 
produkčné plochy. 

- Navrhované funkčné 
využitie plôch v lokalite 
Lukov Dvor  pre bývanie 
a v časti územia pre 
vybavenosť a doplnkovo 
bývanie a individuálnu 
rekreáciu v zástavbe uličnej 
voľnej 2 NP. 

- Rešpektovať ochranné 
pásmo 100 m od cesty. 
Prípustné využitie plôch v 
ochrannom pásme pre zeleň 
záhrad, obojstranne v úseku 
rýchlostnej cesty R1. 

-  Pri realizácii výstavby 
v blízkosti rýchlostnej 
komunikácie R1 
v dokumentácii pre územné a 
stavebné konanie jednotliví 
stavebníci zapracujú 
opatrenia na elimináciu 
nepriaznivých účinkov 
prevádzky rýchlostnej 
komunikácie R1 – úsek Nitra 
– západ – Selenec tak, aby v 
narhovaných objektoch 
neboli prekročené povolené 
hladiny hluku. Predmetné 
opatrenia budú jednotliví 
stavebníci realizovať na
vlastné náklady.  

- Rešpektovať manipulačný 
pás v šírke 7m od 
diaľkového vodovodu Jelka-
Galanta-Nitra DN 700 na 
obe strany a vyplývajúce 
obmedzenia. 

- Súvisiaci záber 
poľnohospodárskeho 
pôdneho fondu mimo 
hranicu zastavaného územia 
mesta. 

- 5e - Funkčné využitie plôch -  Navrhovaná zmena 



Hornostavskej ul. – 
Mlynárce pre vybavenosť 
a doplnkovo priemyselnú 
výrobu v zástavbe uličnej 
voľnej do 4 NP. 

funkčného využitia plôch 
Hornostavskej ul. – 
Mlynárce, v časti územia 
mimo ochranné pásmo 
železničnej trate 60 m pre 
funkčné využitie na bývanie 
v zástavbe uličnej voľnej do 
2 NP. 

            „ Pri realizácii výstavby  
             v blízkosti železničnej trate, 

v dokumentácii pre územné 
a stavebné konanie 
jednotliví stavebníci 
zapracujú opatrenia na 
elimináciu nepriaznivých 
účinkov železničnej 
prevádzky tak, aby 
v objektoch neboli 
prekročené povolené 
hladiny hluku. Predmetné 
opatrenia budú jednotliví 
stavebníci realizovať na 
vlastné náklady“.  

 
- 5f - Funkčné využitie plôch 

v lokalite Párovské Háje 
pre poľnohospodárske 
produkčné plochy. 

- Navrhované funkčné 
využitie plôch v lokalite 
Párovské Háje pre 
individuálne 
poľnohospodárske 
produkčné plochy – 
záhradky bez stavebných 
objektov a pristupové 
komunikácie. 

- Pri parcelácii plôch 
postupovať v zmysle 
zákona o drobení pozemkov 
poľnohospodársky 
ucelených plôch pôdy. 

- Spracovať a na úrovni 
Mesta schváliť prevádzkový 
poriadok záhradkárskej 
osady. 

- 6 - Funkčné využitie plôch 
v lokalite Janíkovce pre 
poľnohospodárske 
produkčné plochy. 

-  Navrhované funkčné 
využitie plôch v lokalite 
Janíkovce pre bývanie 
v zástavbe uličnej 
kompaktnej v 4 NP a v časti 
územia uličnej voľnej do 2 
NP 

- Výškové obmedzenie 
stavieb  prevádzkou letiska 
– zástavba podmienená 



súhlasom Leteckého úradu 
SR. (časť lokality 
s výškovým obmedzením 
stavieb 10m nad terénom) 

- Súvisiaci záber 
poľnohospodárskeho 
pôdneho fondu mimo 
hranicu zastavaného územia 
mesta. 

- 6a - Funkčné využitie plôch 
v lokalite Janíkovce pre 
poľnohospodárske 
produkčné plochy. 

- Navrhované funkčné 
využitie plôch v lokalite 
Janíkovce pre bývanie 
v zástavbe uličnej voľnej do 
2 NP 

- Výškové obmedzenie 
stavieb prevádzkou letiska – 
zástavba podmienená 
súhlasom Leteckého úradu 
SR. (časť lokality 
s výškovým obmedzením 
stavieb 10m nad terénom) 

- Súvisiaca korekcia záberu 
poľnohospodárskeho 
pôdneho fondu mimo 
hranicu zastavaného územia 
mesta. 

- 7 - Funkčné využitie plôch 
pre vybavenosť v zástavbe 
uličnej kompaktnej do 6 
NP – mestské urbanistické 
centrum ( Brezový háj ) 

- Funkčné využitie plôch pre 
zeleň urbánnu 
ekostabilizujúcu, 
vybavenosť v zástavbe 
uličnej kompaktnej do 6 NP 
obmedzená v polohe 
v kontakte s komunikáciou 
Napervilskou ulicou a 
križovatkou ciest – 
obmedzený zásah do plôch 
vzrastlej urbánnej 
ekostabilizujúcej zelene 

- 8 - Funkčné využitie plôch 
medzi Doležalovou ulicou 
a Zlatomoraveckou cestou 
pre vybavenosť v zástavbe 
uličnej voľnej do 4 NP. 

- Navrhované funkčné 
využitie plôch okolo 
Doležalovej ulice pre 
bývanie v zástavbe uličnej 
voľnej do 4 NP. 

 
- 9 - Funkčné využitie plôch 

okolo Dlhej ulice pre 
vybavenosť v zástavbe 
uličnej voľnej  2 NP. 

- Funkčné využitie plôch 
okolo Dlhej ulice pre 
vybavenosť a doplnkovo 
bývanie v zástavbe uličnej 
voľnej  2 NP. 

- Výškové obmedzenie 
stavieb prevádzkou letiska – 



zástavba podmienená 
súhlasom Leteckého úradu 
SR. 

 
- 10 - Cestné prepojenie 

miestnych komunikácií 
Priemyselná – Dlhá – 
Zlatomoravecká, 
verejnoprospešná stavba 
1.24,  1.23  v úsekoch 
cesty. 

- Navrhované cestné 
prepojenie miestnych 
komunikácií Priemyselná – 
Dlhá – Levická - 
Zlatomoravecká, 
verejnoprospešná stavba 
1.24,  1.23,  1.45    
 jednotlivých úsekoch cesty.

- 11 - Funkčné využitie plôch  
za ČOV – Dolné Krškany 
pre poľnohospodárske 
produkčné plochy. 

-  Navrhované funkčné 
využitie plôch  za ČOV – 
Dolné Krškany pre výrobu 
priemyselnú – areál 
kompostárne a zberného 
dvora.  Verejnoprospešná 
stavba  5..3. 

- Prístupová cesta k areálu  
kompostárne a zberného 
dvora– verejnoprospešná 
stavba  1.44. 

-  Súvisiaci záber 
poľnohospodárskeho 
pôdneho fondu mimo 
hranicu zastavaného územia 
mesta. 

- Zachovať ekostabilizujúce 
funkcie brehového porastu 
rieky Nitra. 

- Rešpektovať manipulačný 
pás pre opravy, údržbu 
a povodňovú aktivitu 
v šírke 10 m od brehovej 
čiary resp. vzdušnej päty 
hrádze toku Nitra.  

- 12 - Funkčné využitie plôch 
v lokalite Plynárenská 
ulica  pre vybavenosť 
a doplnkovo priemyselnú 
výrobu v zástavbe uličnej 
voľnej do 4 NP. 

-  Navrhované funkčné 
využitie plôch v lokalite 
Plynárenská ulica pre 
bývanie v zástavbe uličnej 
voľnej do 4 NP. 

 
 
 
 
Hlavný cieľ riešenia zmien a doplnkov: 
Zmeny a doplnky ÚPN mesta Nitry sú zamerané najmä na umiestnenie 
verejnoprospešných stavieb:  

- umiestnenie areálu kompostárne a zberného dvora vrátane prístupovej 
komunikácie, 



- cestného prepojenia miestnych komunikácií Priemyslená – Dlhá – Levická – 
Zlatomoravecká, 

 
zároveň pretom riešenia sú korekcie funkčného využitia plôch v jednotlivých 
lokalitách podľa požiadaviek obyvateľov mesta Nitry a príslušných VMČ a komisií 
MZ a vymedzenie lokalít pre umiestnenie výškových stavieb. 
. 
 
4. Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 3/2003, ktorou sa vyhlasuje záväzná časť  ÚPN 
mesta Nitry  
Je predložený samostatným materiálom č. 924/08. 
 
 
5. Výsledok preskúmania „Návrhu zmien a doplnkov ÚPN mesta Nitry“ 
príslušným orgánom územného plánovania podľa § 25 stavebného zákona. 
Stanovisko Krajského stavebného úradu v Nitre podľa § 25 odst. 1 stavebného  
zákona bude predložené na zasadnutí MZ v Nitre. 
 
 
6. Návrh miesta uloženia schválenej územnoplánovacej dokumentácie 
Dokumentácia  zmien a doplnkov bude uložená spolu s pôvodnou schválenou 
územnoplánovacou dokumentáciou Územným plánom mesta Nitra na Mestskom 
úrade v Nitre a na Krajskom stavebnom úrade v Nitre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

 
   

Orgán územného plánovania, v zmysle § 30 SZ sústavne sleduje, či sa 
nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých 
bola navrhnutá koncepcia organizácia územia. Ak dôjde k zmene predpokladov, alebo 
je potrebné umiestniť VPS, resp. zosúladiť územný plán s územným plánom regiónu, 
alebo jeho zmenami a doplnkami, orgán územného plánovania obstará doplnok alebo 
zmenu územnoplánovacej dokumentácie. 

Podľa § 17 SZ orgány územného plánovania obstarávajú územnoplánovaciu 
dokumentáciu najmä z vlastného podnetu.  Zákon však umožňuje, aby podnet na 
obstaranie mohli dať v odôvodnených prípadoch orgány štátnej správy, obce, ale aj 
fyzické a právnické osoby – občania, podnikatelia a pod.  Posúdenie podnetov na 
obstaranie územnoplánovacej dokumentácie a rozhodnutie o obstaraní je výlučnou 
kompetenciou orgánu územného plánovania, ktorý je však povinný permanentne 
sledovať vývoj v území a zodpovedne reagovať na požiadavky.  Zároveň je povinný 
pravidelne najmenej však raz za 4 roky preskúmať aktuálnosť schváleného ÚPN, či 
nie sú potrebné jeho zmeny a doplnky, alebo či netreba obstarať nový ÚPN. 

ÚHA predložil informatívnu správu o evidovaných žiadostiach na zmeny 
a doplnky ÚPN mesta Nitry Mestskému zastupiteľstvu v Nitre dňa 23.8.2007, po 
predchádzajúcom prerokovaní požiadaviek v príslušných VMČ. Mestské 
zastupiteľstvo v Nitre rozhodlo o obstaraní zmien doplnkov ÚPN mesta Nitry a  
uznesením č. 250/2007-MZ zo dňa 23.8.2007 schválilo rozsah požiadaviek, ktoré sú 
predmetom obstarania dokumentácie zmien a doplnkov ÚPN mesta Nitry č. 2.  
 Hlavným cieľom riešenia zmien a doplnkov ÚPN mesta Nitry bolo 
umiestnenie verejnoprospešných stavieb, a to:  

- areálu kompostárne a zberného dvora vrátane prístupovej komunikácie, 
- riešenie cestného prepojenia miestnych komunikácií Priemyslená – Dlhá – 

Levická – Zlatomoravecká. 
Zároveň   predmetom   riešenia   sú   korekcie  funkčného využitia plôch 
v jednotlivých lokalitách podľa požiadaviek obyvateľov mesta Nitry a príslušných 
VMČ a komisií MZ a vymedzenie lokalít pre umiestnenie výškových stavieb. 
  
 



M e s t s k ý   ú r a d   v   N i t r e 
 
        Nitra 11.6.2008  
 
        Číslo materiálu: 923/08 
 
Mestskému zastupiteľstvu  
v Nitre 
 
 
K bodu:  Správa o činnosti firmy ELcomp, s.r.o. za rok 2007 a návrh modernizácie 

a rekonštrukcie verejného osvetlenia na území mesta Nitra v zmysle 
vypracovaného svetelno-technického projektu 

 
 
 
Predkladá:      
*****  
***** 
**** 
       
       
Spracoval:      
Ing. Pavol Jakubčin     
vedúci odboru komunálnych 
činností    
       
                                                              :  
    
Ing. Milan Bartoš     
referent odboru komunálnych     
činností 

    
                                   

Prizvať:                     
Ing. Ivan Lačný            
SAD a.s. Nitra            
              
                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
            .................................................... 
                podpis predkladateľa 

Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
p r e r o k o v a l  o 
Správu o činnosti firmy ELcomp, s.r.o. za rok 
2007 a návrh modernizácie a rekonštrukcie 
verejného osvetlenia na území mesta Nitry v 
zmysle vypracovaného svetelno-technického 
projektu  
berie na vedomie 
Správu o činnosti firmy ELcomp, s.r.o. za rok 
2007 
s c h v a l u j e 
modernizáciu a rekonštrukciu verejného osvetlenia 
na území mesta Nitra v zmysle predloženého 
svetelno-technického projektu vyplývajúcu 
z plnenia Zmluvy na uskutočnenie prác č.j. 
343/2005/OKČ  v celkovej výške 16,254mil. Sk 
v zmysle rozpisu v svetelno-technickom projekte 
u k l a d á 
vedúcej ekonomického odd.  
zaradiť finančnú čiastku na modernizáciu 
a rekonštrukciu verejného osvetlenia na území 
mesta Nitra v zmysle predloženého svetelno-
technického projektu vyplývajúcu z plnenia 
Zmluvy na uskutočnenie prác č.j. 343/2005/OKČ   
do návrhu rozpočtu mesta na rok 2009  
T: november 2008 
Kontrola : MR 
    

Predkladá:  
Jozef Dvonč  
primátor mesta Nitra  
 
Spracoval:      
Jiří Magyar   
konateľ ELcomp,s.r.o. 
 
Ing. Peter Ďuriš 
vedúci oddelenia 
 
   
Napísal:   
     
Ing. Milan Bartoš  
referent oddelenia  
komunálnych činností 
a životného prostredia 
  

 
Prizvať: 
ELcomp, s.r.o. 
Pražská 2 
Nitra 



Dôvodová správa 
 
 Firma ELcomp, s.r.o. zabezpečuje práce na údržbe verejného osvetlenia, cestnej 
svetelnej signalizácie a parkovacích automatov od apríla 2005. Predkladaný materiál 
opisuje práce ktoré boli vykonané v roku 2007 a taktiež porovnanie spotreby elektrickej 
energie za roky 2004,  2005, 2006 a 2007.  
 V zmysle zmluvy na uskutočnenie práce č.j. 343/2005 OKČ, je dodávateľ povinný 
vykonať kompletnú modernizáciu, investíciu a rekonštrukciu VO na území mesta Nitry, 
vychádzajúc z vypracovaného svetelno – technického projektu modernizácie 
a rekonštrukcie verejného osvetlenia na území mesta Nitra.  
 
 
 
Stanovisko komisie pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejný 
poriadok 
 
 Komisia na svojom zasadnutí dňa 21.4.2008 prerokovala správu a uzniesla sa na 
tomto uznesení: komisia prerokovala predloženú správu firmy ELcomp,s.r.o., odporúča 
aby sa doriešili vznesené problémy – znečistené semafory, veľký počet opráv parkovacích 
automatov, iluminácia dominánt, poruchovosť CSS. 
 
 
 
Stanovisko Oddelenia komunálnych činností a životného prostredia  
 
 Dodávateľ  vypracoval Svetelno – technický projekt modernizácie a rekonštrukcie 
verejného osvetlenia na území mesta Nitra.  Uvedený projekt rieši jednak problém 
rekonštrukcie verejného osvetlenia, kde by bolo potrebné na rekonštrukciu dvoch  až troch 
ulíc(podľa rozsahu), ročne vynaložiť asi 2-3 mil.Sk.  Na modernizáciu je v zmysle 
predloženého projektu potrebné vynaložiť finančné prostriedky v celkovej výške 
16 254 000,-Sk ( výmena pätíc, oceľových stožiarov, výložníkov, drevených stožiarov, 
rozvádzačov a doplnenie svietidiel) a ďalších 10 680 000,- Sk na výmenu jestvujúcich 
vzdušných vedení. 
 Oddelenie komunálnych činností a životného prostredia navrhuje, aby mesto 
zabezpečilo vykrytie nákladov spojených s modernizáciou VO, v celkovej predpokladanej 
výške približne16,3 mil. Sk, pričom by každoročne z prebytku finančných prostriedkov, po 
záverečnom účte mesta, časť financií slúžila aj na kompletnú rekonštrukciu VO  určených 
ulíc (odhadom 2 – 3 mil. Sk, čo by postačovalo na rekonštrukciu dvoch až troch ulíc podľa 
ich rozsahu).  
 V rámci modernizácie VO by sa malo uvažovať ročne ešte aj s čiastkou na 
 výmenou vzdušných vedení (celkové predpokladané náklady 10,7 mil.Sk), čo by rovnako 
ako modernizácia, či celková rekonštrukcia VO, prispelo k zníženiu poruchovosti 
verejného osvetlenia na území mesta Nitra.  
 Pretože aj stav a spoľahlivosť verejného osvetlenia vypovedá o komforte 
a službách, ktoré mesto svojim občanom poskytuje, schválenie predloženého materiálu 
zlepší nielen samotný stav osvetlenia ale aj hodnotenie a vzhľad mesta všeobecne. 
 
 
 
 



Správa o činnosti 
 

pri zabezpečovaní prevádzky,  rekonštrukcie, modernizácie a údržby verejného osvetlenia,  
cestnej svetelnej signalizácie, parkovacích automatov a zabezpečenie malých 

a neperiodických činností nadväzujúcich na zariadenia verejného osvetlenia na území 
mesta Nitry. 

 
 

Firma Elcomp s.r.o. svojou činnosťou zabezpečuje bezproblémovú  prevádzku,  
rekonštrukciu, modernizáciu, údržbu verejného osvetlenia, cestnej svetelnej signalizácie, 
parkovacích automatov a zabezpečenie rôznych malých a neperiodických činností, ktoré 
nadväzujú na zariadenia verejného osvetlenia na území mesta Nitry.  

Túto činnosť vo firme zabezpečuje 10 pracovníkov na samostatnom oddelení 
pomocou adekvátneho technického zázemia tvoreného hlavne štyrmi vysokozdvižnými 
montážnymi plošinami na automobilových podvozkoch, dvomi kusmi menších 
samohybných montážnych plošín a dvomi osobnými  automobilmi. 

 Podporou týmto pracovníkom je zásobovacie oddelenie firmy, vlastný revízny 
technik  a plne vybavená zámočníčka dielna. V prípade potreby je toto oddelenie posilnené 
presunom pracovníkov z iných oddelení firmy. 

Firma disponuje vlastným hospodárskym dvorom, na ktorom skladuje odpadový 
materiál vznikajúci pri činnosti oddelenia VO. Tento je následne  likvidovaný odbornou 
firmou ENVI GEOS Nitra  
 
Oddelenie zabezpečuje hlavne   : 
  

 elektroinštalačné práce na verejnom osvetlení (ďalej len VO) 
 elektroinštalačné práce na zariadeniach cestnej svetelnej signalizácie (ďalej len 

CSS) 
 elektroinštalačné práce na rozvádzačoch elektrickej energie ( daľej len RVO) 
 práce potrebné k zabezpečeniu bezchybnej a úplnej činnosti parkovacích automatov 

(ďalej len PA) 
 práce na rozšírení jestvujúcej siete zariadení na území mesta Nitry, ktoré prejdú do 

správy mesta v oblasti VO, CSS, PA a ktorých objednávateľom je Mesto Nitra 
 zabezpečenie prevádzky, údržby a modernizácie osvetlenia dominánt 
 zabezpečenie údržby a funkčnosti dopravných zábran (pilomatov) na centrálnej 

pešej zóne 
 zabezpečenie údržby a opravy elektroinštalácie fontán na území mesta Nitry 
 zabezpečenie revízií a technických prehliadok na zverených zariadeniach v zmysle 

platnej legislatívy 
 zabezpečenie vyvesovania a zvesovania vlajok a transparentov pre potreby mesta 
 posudzovanie projektov v oblasti VO, CSS a PA, ktoré budú po realizácii zaradené 

do správy mesta Nitra 
 zakresľovanie , vytyčovanie sietí VO a CSS 

 
 
 
 
 
 



Pri prevádzke verejného osvetlenia v roku 2007 oddelenie zabezpečilo : 
 

 odstránenie cca 850 porúch nefunkčného verejného osvetlenia 
 

 výmenu zdrojov svetla, tlmiviek, štartérov  z dôvodu opotrebenia, nefunkčnosti 
,skratu, vandalizmu.  
 

 výmena krytov svietidiel, celého svietidla, stožiara VO   - poškodených 
vandalizmom , haváriou  

 
 práce na oprave a výmene  elektrovýzbroje stožiarov poškodených z dôvodu 

vandalizmu , nevyhovujúceho krytia, havárie,  
 opravy na káblových vedeniach a ovládacích zariadeniach z dôvodov skratov , 

poškodení pri stavebných prácach , vysokého veku vodičov.  
 

 práce na rozvádzačoch - výmena ističov, poistiek, svorkovníc a ostatného 
elektroinštalačného materiálu, kompletné rekonštrukcie rozvádzačov 
 

 kontrolnú činnosť zopnutia VO, priebežnú kontrolu funkčnosti verejného osvetlenia 
 

 revízie VO v zmysle STN, odstraňovanie revíziou zistených závad 
  

 preberanie novovybudovaných stavieb, vrátane technického dozoru, účasť na 
preberacích konaniach  stavieb, ktoré sa dotýkajú VO 
 

 odstraňovanie porúch vzniknutých po haváriách.  Vypínanie častí VO  na žiadosť 
polície, hasičského zboru z dôvodu havárie a možného ohrozenia života, následné 
odstraňovanie následkov havárii 
 

 vytyčovanie vedení verejného osvetlenia na žiadosť mesta, stavebníkov  
 

 vykonávanie obhliadok pred spracovaním nových projektov, kontrola 
a potvrdzovanie projektovej dokumentácie , konzultácie s projektantmi  

 
 prevádzku a údržbu osvetlenia dominánt, kontrolu nasvietenia, výmena zdrojov 

svietidiel. 
 

 Rekonštrukcia výzbroje svietidiel a plastových krytov za oceloplechové skrinky  
 

 Doplnenie nových svetelných bodov a  k nim adekvátneho technického zázemia, 
pre nedostatočne osvetlené miesta na území mesta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pri prevádzke cestnej svetelnej signalizácie a parkovacích automatov v roku 2007 
oddelenie zabezpečilo  : 
 

 
 odstránenie  284  porúch na CSS  
 každodennú kontrolu funkčnosti CSS 
 opravu a údržbu radičov CSS   
 výmenu vadných žiaroviek  
 výmenu 8  kusov poškodených návestidiel z dôvodu havárie, vandalizmu 
 zabezpečenie stálej služby počas prevádzky CSS  
 spolupráca, účasť na rokovaniach, odovzdávaniach, pri budovaní nových CSS 
 vypínanie CSS na žiadosť polície, mestských služieb  
 vytyčovanie inžinierskych sieti dotýkajúcich sa CSS 
 opravy na káblových vedeniach z dôvodov skratov , poškodení pri stavebných 

prácach  
 kontrolu funkčnosti parkovacích automatov  
 odstránenie závad na parkovacích automatoch v počte 168 
 odvoz a odovzdávanie  kás s tržbami  na mestský úrad 

 
 
 

Pri zabezpečovaní ostatných neperiodických činností súvisiacich s VO v období roku 
2007: 
 

 napájanie akcií pod záštitou mesta 
 vianočnú výzdobu 
 zves a výves vlajok pri príležitosti osláv a sviatkov na žiadosť mesta 
 kontrolu funkčnosti, odstraňovanie závad, pravidelnú prehliadku mestských hodín 

pri Tescu a Matičných hodín 
 zabezpečenie funkčnosti elektroinštalácie fontán.   
 zabezpečenie funkčnosti pilomatov 

 
 
 
 
 
Počet zásahov (opráv) na verejnom osvetlení  v roku 2007  
 
Zásahy na VO -  850  zásahov  
 
 
 
 
Počet zásahov (opráv) na cestnej svetelnej signalizácií  v roku 2007  
 
1. Hollého - Štúrova      12 
2. Cintorínska - Štúrova    14  
3. Štefánikova - Štúrova    18 
4. Wilsonovo nábr. - Štúrova    15 
5. Štefánikova - Coboriho    12 



6. Novozámocka - Cabajská     28 
7. Akademická- Hlinku    15 
8. Dlhá - A hlinku     8 
9. Zlatomoravecká       12 
10.Chrenovská - Vašinova     15   
11.Zobor - Rondel     52 
12.Wilsonovo – Mostná     6  
13. Mostná - Farská      8 
14.Klokočina poliklinika     12 
15.Klokočina podchod    25 
16.Klokočina Kaufland    7 
17.Klokočina Baničova    13 
18.Novozámocká Krškany    12 
 
 
Počet opráv(zásahov) na  parkovacích automatoch   
 
Vršok            15 
Damborského 1  22 
Damborského 2  1 
Damborského 3  15 
Piaristická 1   13 
Piaristická 2   3 
Piaristická 3   10 
Farská 1   12 
Farská 2   15 
Farská 3   17 
Fraňa Mojtu 1   1 
Fraňa Mojtu 2   2 
Štefánikova    25 
Palárikova   12 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Spotreba elektrickej energie v roku 2007  

 
 
 

2004 2005 2006 2007  
98 % svietivosť 98 % svietivosť 98 % svietivosť 98 % svietivosť

Vysoká 
tarifa 

    1 679 014 kWh 1 276 720 kWh  1 230 294 kWh  1 200 907 kWh 

Nízka tarifa 2 910 494 kWh 2 519 696 kWh  2 450 978 kWh  2 690 356 kWh 
1 tarif 106 110 kWh 215 913 kWh  206 099 kWh  10 174 kWh 
     
Súčet 4  695618 kWh 4 012 329 kWh  3 887 371 kWh  3 901 437 kWh 

  
 
 
Súhrnné finančné vyjadrenie spotreby elektrickej energie  za rok 2007  
 
Vysoká tarifa :          7 010 897   ,- Sk 
 
Nízka  tarifa :       10 774 875 ,- Sk 
 
Jedno tarif :       50 096  ,- Sk 
 
Stále poplatky:  1 344 000  ,- Sk  
 
Celkom:                      19 179 868  ,- Sk  
 
 
 
Šetrenie oproti zmluve s mestom za 2007     115 131,- Sk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Súhrn spotrebovanej elektrickej energie odoberanej zo siete verejného osvetlenia pre 

potreby napojenia reklamných zariadení počas roka 2007 
 
 
Citylights :    

         Inštalovaný príkon 1 ks panela   5 x 36 W   =  180 W  
          Priemerná spotreba / deň     =  1,89 kWh 
          Spotreba / rok      =  689  kWh 
          Ročné náklady       =  3238,- Sk   

 
                 

Prevádzkované panely (Citylights)  v období  roku 2007   74 ks  
 
Spotrebovaná elektrická energia  citylight 74 ks x  3238 Sk = 239 612,- Sk 
 
 
 
 
Bilboardy :       
          Inštalovaný príkon 1 ks bilboardu    2000 W   =  2000 W  
          Priemerná spotreba / deň     =  21 kWh 
          Spotreba / rok      =  7664  kWh 
          Ročné náklady     =  36020,-Sk 
           

                
Prevádzkované bilboardy   v období  roku  2007    4 ks 
 
2 ks  1000W   18010,- Sk 
1 ks  2000W  36020,- Sk  
1ks   2000W  5 mes. 15008,-Sk 
 
Spotrebovaná elektrická energia  bilboardy   69 038,- Sk 
 

 
                                           
 
 

  Suma spolu (citylights a bilboard) :     293 642,- Sk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
      

Súhrn a vyúčtovanie prebytočných financií za rok 2006 
 
Súhrn spotrebovanej elektrickej energie odoberanej zo siete verejného osvetlenia pre 
potreby napojenia reklamných zariadení v roku 2006  :    224 247,- Sk 
 
Šetrenie oproti zmluve s mestom za rok 2006 :       175 671,- Sk 
 

    Spolu :   399 918,- Sk   
 
Táto suma bola použitá na doplnenie a rekonštrukciu osvetlenia na základe požiadaviek 
oddelenia komunálnych činností, v nasledovných lokalitách :  
 
 
Dvorčianska ul. 13 sviet. : 183 129,- Sk 
Rastislavova ul. 7 sviet. : 84 200,-   Sk     
Mlynská ul. 5 svietidiel: 105 396,- Sk 
Hurbanova ul. 1 svietidlo: 7 260,-      Sk 
J. Krála  1 svietidlo:  7150,-      Sk 
Martinská ul. 1 svietidlo : 4507,-      Sk 
Záborského ul. 1 svietidlo : 4507,-      Sk   
 
 
       
 
 
 

Záver 
 
 

Celé oddelenie verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie spolu so 
zázemím, ktoré mu poskytujú ostatné oddelenia, sa svojou činnosťou snaží zabezpečovať 
čo najlepšiu funkčnosť zariadení zverených do správy firme ELcomp s.r.o. tak aby tieto 
slúžili k spokojnosti obyvateľov mesta. 
 
 
 
         Jiří Magyar 
           Konateľ 
 
 
 



 
Mestský úrad v Nitre 

 
 

        Nitra, 27.05.2008  

        Číslo materiálu:  924/08 
 
 
Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre 
 
 
K bodu: Návrh dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry 
  č. 3/2003, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta  
  Nitry 
 
 
 
Predkladá: Návrh na uznesenie 
PaedDr. Ľubomír Martinka Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
prednosta MsÚ v Nitre p r e r o k o v a l o 
 Návrh dodatku č. 2 k Všeobecne  
Spracovali: záväznému nariadeniu č. 3/2003,   
Ing. arch. Stanislav Babčan ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 
hlavný architekt Územného plánu mesta Nitry 
Mesta Nitry u z n á š a  s a   
Ing. arch. Eva Ligačová na vydaní dodatku č. 2 k Všeobecne 
odborný referent                                                         záväznému nariadeniu č. 3/2003, 
urbanizmu a architektúry ktorým sa vyhlasuje záväzná  
Ing. Lucia Albertová časť Územného plánu mesta Nitry 
referent pre ochranu u k l a d á  
a tvorbu ŽP hlavnému architektovi mesta Nitry 
 zabezpečiť prostredníctvom  
Napísala: referátu klientskeho centra služieb 
Ing. Lucia Albertová                                                  vyvesenie vydaného znenia dodatku 
referent pre ochranu                                                   č.2 VZN č.3/2003 na úradnej tabuli 
a tvorbu ŽP                                                                         T: do 10 dní 

zverejnenie spôsobom v meste  
obvyklým 

         T: do 30 dní 
         K: referát organizačný 
  
   
Prizvať: 
Ing. arch. Vladimíra Jarabicu 
Spracovateľa dokumentácie 
 
 ............................................... 
      podpis predkladateľa 
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                                                         Návrh dodatku č. 2 
k Všeobecne záväznému nariadeniu 

mesta Nitry č. 3/2003, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Nitry 
 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre v zmysle § 6 a § 11 ods.4 písm. g) zákona č.369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  a v zmysle §27 ods.3 zákona 
č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na vydaní dodatku č. 1 k Všeobecnému záväznému 
nariadeniu mesta Nitry (VZN) č. 3/2003, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu 
mesta Nitra.  
 
Týmto dodatkom sa VZN č. 3/2003 mení a dopĺňa nasledovne: 
 
 
V prílohe č.1 k VZN č.3/2003 v kapitole I. Záväzné regulatívy funkčného a priestorového 
usporiadania územia sa v bode 1. V oblasti usporiadania územia a rozvoja sídelnej štruktúry, 
sa v odstavci 1.10 dopĺňa  text pod písm.d),ktorý znie: „výškové stavby – stavebné 
dominanty umiestňovať iba v územne vymedzených polohách. Reálny zámer výškovej 
stavby musí overiť polohu stavby a jej navrhovanú podlažnosť vzhľadom na výškové 
obmedzenia prevádzky letiska, chránené priehľadové osi a v súlade s Nariadením vlády 
č.353/2006 Z.z. sa požaduje posúdiť a preukázať vplyv navrhovanej výškovej stavby na 
okolitú zástavbu a stavebné pozemky z hľadiska zabezpečenia insolácie a denného svetla 
pre byty a priestory určené pre trvalé pracovné miesta a dopravné priťaženie 
komunikácií a križovatiek.Výpočtom je nutné preukázať dodržanie príslušných 
legislatívnych nariadení, hygienických predpisov a príslušných noriem.“ 
 
V prílohe č.1 k VZN č.3/2003 v kapitole I. Záväzné regulatívy funkčného a priestorového 
usporiadania územia sa v bode 1. V oblasti usporiadania územia a rozvoja sídelnej štruktúry,  
v odstavci 1.13.2. upravuje text, ktorý znie: „ Pre PFCelky mestského charakteru Agrokomplex, 
Kalvária, Martinský vrch, Párovce, Chrenová, Klokočina, Diely, Kamenec a Šindolka.“ 
 
V prílohe č.1 k VZN č.3/2003 v kapitole I. Záväzné regulatívy funkčného a priestorového 
usporiadania územia sa v bode 1. V oblasti usporiadania územia a rozvoja sídelnej štruktúry,  
v odstavci 1.13.5. upravuje  text , ktorý znie: „Pre PFCelky Horné a Dolné Krškany, Párovské 
háje, Janíkovce.“ 
 
V prílohe č.1 k VZN č.3/2003 v kapitole I. Záväzné regulatívy funkčného a priestorového 
usporiadania územia sa v bode 2. V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických 
aspektov,ochrany prírody,ochrany kultúrnych pamiatok a ochrany pôdneho fondu dopĺňa  
odstavec 2.5 ktorého text  znie: „Rešpektovať manipulačný pás pre opravy ,údržbu 
a povodňovú aktivitu v šírke 10,0m od brehovej čiary,resp.vzdušnej päty hrádze toku 
Nitra. “ 
 
V prílohe č.1 k VZN č.3/2003 v kapitole I. Záväzné regulatívy funkčného a priestorového 
usporiadania územia sa v bode 2. V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických 
aspektov,ochrany prírody,ochrany kultúrnych pamiatok a ochrany pôdneho fondu dopĺňa  
odstavec 2.6 ktorého text  znie: „ Nové objemy zástavby nesmú v rámci definovaného 
pohľadového uhla úplne alebo čiastočne prekryť, ani narušiť chránený pohľad na 
vymedzený objekt alebo časť sídla v záujme pamiatkovej ochrany. “ 
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V prílohe č.1 k VZN č.3/2003 v kapitole I. Záväzné regulatívy funkčného a priestorového 
usporiadania územia sa v bode 2. V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických 
aspektov,ochrany prírody,ochrany kultúrnych pamiatok a ochrany pôdneho fondu dopĺňa  
odstavec 2.7 ktorého text  znie: „ Riešiť obvodovú zeleň areálov výrobných služieb 
v kontakte s funkciou – bývanie v šírke min 15 m. “ 
 
V prílohe č.1 k VZN č.3/2003 v kapitole I. Záväzné regulatívy funkčného a priestorového 
usporiadania územia sa v bode 2. V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických 
aspektov,ochrany prírody,ochrany kultúrnych pamiatok a ochrany pôdneho fondu dopĺňa  
odstavec 2.8 ktorého text  znie: „ Riešiť obvodovú zeleň v šírke 50 m v ochrannom pásme 
areálov cintorínov.“ 
 
V prílohe č.1 k VZN č.3/2003 v kapitole I. Záväzné regulatívy funkčného a priestorového 
usporiadania územia sa v bode 4. V oblasti rozvoja výrobného územia,  dopĺňa odstavec 4.6, 
ktorého text znie: „Na plochách vymedzených záhradkárskych osád umiestnených 
v poľnohospodárskej krajine je neprípustné realizovať stavebné objekty rekreačného a 
hospodárskeho charakteru. Pre parceláciu pozemkov na záhradkárskych plochách sa 
požaduje postupovať v zmysle zákona o drobení pozemkov poľnohospodársky 
ucelených plôch. Pre jednotlivé územia záhradkársky využívaných plôch sa požaduje 
spracovať a na úrovni mesta schváliť prevádzkový poriadok záhradkárskej osady.“ 
 
V prílohe č.1 k VZN č.3/2003 v kapitole I. Záväzné regulatívy funkčného a priestorového 
usporiadania územia sa v bode 5. V oblasti rozvoja technickej infraštruktúry, v odstavci 
5.2.dopĺňa text pod písm.f) ktorý  znie: „Rešpektovať manipulačný pás v šírke.7,0m od osi  
diaľkového vodovodného potrubia  Jelka – Galanta –Nitra DN 700 na obe strany. 
V manipulačnom páse nie je prípustná realizácia terénnych úprav,stavieb a výsadba 
trvalých porastov. Vlastníci pozemkov sú povinný umožniťprístup mechanizmov za 
účelom opráv potrubia v prípade poruchy. “ 
 
V prílohe č.1 k VZN č.3/2003 v kapitole I. Záväzné regulatívy funkčného a priestorového 
usporiadania územia sa v bode 5. V oblasti rozvoja technickej infraštruktúry,  dopĺňa odstavec 
5.12.  ktorého text  znie: „Rešpektovať zariadenia civilnej ochrany.“ 
 
V prílohe č.1 k VZN č.3/2003 v kapitole I. Záväzné regulatívy funkčného a priestorového 
usporiadania územia sa v bode 6. V oblasti infraštruktúry odpadového hospodárstva,  dopĺňa 
odstavec 6.5., ktorého text znie: „Zabezpečiť realizáciu prevádzkového areálu 
kompostárne a zberného dvora pre mesto Nitra v priestore PFCelku Dolné Krškany 
v nadväznosti na územie areálu ČOV.“ 
 
V prílohe č.1 k VZN č.3/2003 v kapitole I. Záväzné regulatívy funkčného a priestorového 
usporiadania územia sa v bode 7. V oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry,   v odstavci 7.35 
dopĺňa text pod písm.e) ktorý znie: „V dokumentácii pre územné a stavebné konanie 
jednotliví stavebníci zapracujú opatrenia na elimináciu nepriaznivých účinkov 
železničnej prevádzky tak,aby v objektoch situovaných v blízkosti železničnej trate 
neboli prekročené povolené hladiny hluku. Predmetné opatrenia budú jednotliví 
stavebníci realizovať na vlastné náklady. “ 
 
V prílohe č.1 k VZN č.3/2003 v kapitole I. Záväzné regulatívy funkčného a priestorového 
usporiadania územia sa v bode 7. V oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry,  dopĺňa odstavec 
7.36.1 upravuje text, ktorý znie : ,, Rešpektovať ochranné pásma letiska Nitra Janíkovce a 
ochranné pásma leteckých pozemných zariadení.“  
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V prílohe č.1 k VZN č.3/2003 v kapitole I. Záväzné regulatívy funkčného a priestorového 
usporiadania územia sa v bode 7. V oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry,  dopĺňa odstavec 
7.36.2 ktorého text znie : ,,Rešpektovať výškové obmedzenie stavieb stanovené 
príslušným orgánom štátnej správy  10 m nad terénom v  časti lokalít označených 37, 
37a, 38a, 38b v grafickej časti UPN mesta Nitry – vyhodnotenie záberov PPF, kde už 
terén presahuje výšky stanovené ochranným pásmom vodorovnej roviny.“ 
 
V prílohe č.1 k VZN č.3/2003 v kapitole I. Záväzné regulatívy funkčného a priestorového 
usporiadania územia sa v bode 7. V oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry,  dopĺňa odstavec 
7.51. ktorého text  znie: „Prístupová komunikácia k areálu navrhovanej kompostárne 
a zberného dvora v PFCelku Dolné Krškany.“ 
 
V prílohe č.1 k VZN č.3/2003 v kapitole I. Záväzné regulatívy funkčného a priestorového 
usporiadania územia sa v bode 7. V oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry,  dopĺňa odstavec 
7.52. ktorého text  znie: „Prístupová komunikácia z ulice na Hlinách k cintorínu a cestný 
podjazd pod železničnou traťou  v PFCelku Dolné Krškany.“ 
 
V prílohe č.1 k VZN č.3/2003 v kapitole I. Záväzné regulatívy funkčného a priestorového 
usporiadania územia sa v bode 7. V oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry,  dopĺňa odstavec 
7.53 ktorého text  znie: ,, Pri realizácii novej výstavby v blízkosti rýchlostnej komunikácie 
R1 v dokumentácii pre územné a stavebné konanie jednotliví stavebníci zapracujú 
opatrenia na elimináciu nepriaznivých účinkov prevádzky rýchlostnej komunikácie R1 
– úsek Nitra – západ –Selenec tak, aby v  navrhovaných objektoch neboli prekročené 
povolené hladiny hluku. Predmetné opatrenia budú jednotliví stavebníci realizovať na 
vlastné náklady.“  
 
V kapitole II. Verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou záväzných regulatívov, v bode 1. 
V oblasti cestnej dopravy, sa dopĺňa odstavec 1.44. ktorého text  znie: „Prístupová 
komunikácia od ČOV po areál navrhovanej kompostárne a zberného dvora v PFCelku 
Dolné Krškany“. 
 
V kapitole II. Verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou záväzných regulatívov, v bode 1. 
V oblasti cestnej dopravy, sa dopĺňa odstavec 1.45. ktorého text  znie: „Navrhovaná miestna 
komunikácia v prepojení ulíc Priemyselná – Dlhá – Levická - Zlatomoravecká 
v PFCelkoch Horné Krškany - Pri Horných Krškanoch -  Agrokomplex  - Pri letisku – 
Mikov dvor – Nová Chrenová.“ 
 
V kapitole II. Verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou záväzných regulatívov, v bode 5. 
V oblasti rozvoja výrobného územia, sa dopĺňa odstavec 5.3. ktorého text  znie: „vytvoriť 
územnú rezervu pre výstavbu areálu kompostárne a zberného dvora v PFCelku Dolné 
Krškany vo väzbe na areál ČOV Nitra“. 
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Mestské zastupiteľstvo v Nitre sa uznieslo na  vydaní dodatku č. 2 k VZN č.3/2003, 

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Nitra dňa ................................ 
Tento dodatok č. 2 k VZN č. 3/2003, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného 

plánu mesta Nitra nadobúda účinnosť po uplynutí 30 dňovej lehoty od jeho zverejnenia na 
úradnej tabuli Mesta Nitra, MsÚ v Nitre, t.j. .................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Jozef Dvonč                 Ľubomír Martinka  

    primátor               prednosta 
 Mesta Nitry      Mestského úradu v Nitre 
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                                                  Dôvodová správa 

 
 
 

 
Navrhovaný dodatok č. 2 k VZN č. 3/2003, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN 

mesta Nitry súvisí  s pripravovaným Návrhom zmien a doplnkov Územného plánu mesta 
Nitry č. 2, ktorý je predložený Mestskému zastupiteľstvu v Nitre na schválenie samostatným 
materiálom č. 921/08. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

         V Nitre, dňa:  11.06.2008 
 
         Číslo materiálu: 928/08 
 
 
Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre  
 
 
K bodu: Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti do vlastníctva Mesta Nitry (parc. č. 2310/3  
              k. ú. Dolné Krškany - Priemyselná zóna Juh pre malých a stredných  
              podnikateľov) 
 
 
Predkladá:       Návrh na uznesenie: 
Jozef Dvonč         
primátor mesta Nitry      „na osobitnej strane“ 
 
 
 
 
 
Spracoval:  
Ing. Marek Šesták, PhD. 
konateľ Nitrianskej investičnej, s.r.o.  
 
 
 
 
Napísala:  
Ing. Martina Koprdová  
sekretárka konateľa  
 
Prizvať:  
Ing. Marek Šesták, PhD. 
konateľ Nitrianskej investičnej, s.r.o.  
 
 
 
 
 
 
 
          _______________________ 
               podpis predkladateľa 
 



Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre  
 
p r e r o k o v a l o 
 
Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti do vlastníctva Mesta Nitry (parc. č. 2310/3 k. ú. Dolné 
Krškany - Priemyselná zóna Juh pre malých a stredných podnikateľov) 
 
s c h v a ľ u j e 
 
1. odkúpenie nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Dolné Krškany,                 

pozemok s parc. č. 2310/3, druh pozemku – orná pôda o výmere 4652 m2 od Nitrianskej 
investičnej, s. r. o. do vlastníctva Mesta Nitra za 1,- Sk s tým, že predávajúci, Nitrianska 
investičná, s. r. o sa zaväzuje znášať náklady spojené s prípadnými súdnymi spormi 
o určenie vlastníctva  

 
2.   pokiaľ Mesto Nitra nezíska dotáciu pre vybudovanie infraštruktúry a cestnej komunikácie, 

prevedie vlastníctvo pozemku späť na Nitriansku investičnú, s.r.o. za 1,- Sk; 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti do vlastníctva mesta Nitry (parc. č. 2310/3, k. ú. 
Dolné Krškany – Priemyselná zóna Juh pre malých a stredných podnikateľov)  

 
 

V zmysle § 9 zák. č. 138/1999 Zb. o majetku obcí a Všeobecne záväzného nariadenia                   
č. 1/2006 o hospodárení s majetkom mesta Nitry predkladáme návrh na odkúpenie 
nehnuteľnosti do vlastníctva Mesta Nitry v katastrálnom území Dolné Krškany „Priemyselná 
zóna Juh pre malých a stredných podnikateľov – Dolné Krškany“. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  

Dôvodová správa 
 

Ide o pozemok určený na vybudovanie technickej infraštruktúry – inžinierskych sietí,  
dopravných zariadení, úprav komunikácií, chodníkov a komunikácie v tejto zóne. 

 
Pôvodne bol pozemok v podielovom spoluvlastníctve jednotlivých investorov, ktorí ho 
previedli do vlastníctva Nitrianskej investičnej, s.r.o. s tým, že pokiaľ nedôjde k získaniu 
dotácie pre vybudovanie infraštruktúry a cestnej komunikácie, prevedie Nitrianska investičná, 
s.r.o. vlastnícke právo k pozemku späť.  

 
Prevod pozemku do vlastníctva Mesta Nitry je navrhnutý za účelom získania dotácie. Mesto 
Nitra je oprávnené podať žiadosť o poskytnutie dotácie podľa § 7 písm. c) a d) Výnosu                   
č. 1/2005 Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 1. marca 2005 o poskytovaní 
dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších 
predpisov pre účely vybudovania infraštruktúry a cestnej komunikácie v Priemyselnej zóne 
Juh slúžiacej pre malých a stredných podnikateľov.  
 
V tejto zóne bude pôsobiť desať spoločností zameraných na ľahkú priemyselnú výrobu.                
Po nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetnému pozemku Mestom Nitra bude spracovaná 
a podaná žiadosť na získanie finančných prostriedkov potrebných na uskutočnenie uvedeného 
zámeru.  

 
Výbor mestskej časti č. 1 – Dolné Krškany, Horné Krškany na svojom zasadnutí konanom 
dňa 26.5.2008 žiadosť prerokoval a  s ú h l a s í  s odkúpením nehnuteľnosti do vlastníctva 
Mesta Nitry od Nitrianskej investičnej (parcela č. 2310/3, k. ú. Dolné Krškany – Priemyselná 
zóna Juh pre malých a stredných podnikateľov). 
  
Komisia Mestského zastupiteľstva  v Nitre pre podnikateľskú činnosť a správu majetku 
na svojom zasadnutí konanom dňa 12.5.2008 prerokovala predložený návrh a uznesením č. 
143/2008 odporúča odkúpenie pozemku parc .č. 2310/3 kat. úz. Dolné Krškany od vlastníka 
Nitrianskej investičnej, s.r.o. do majetku Mesta Nitry. 
 
Mestská rada v Nitre: 
Stanovisko Mestskej rady v Nitre bude predložené priamo na zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva v Nitre. 
  
 
Príloha         
Katastrálna mapa Priemyselnej zóny Juh pre malých a stredných podnikateľov  
List vlastníctva  



 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 



MESTSKÝ ÚRAD V NITRE 
        

          Nitra  11.06.2008 

Mestskému zastupiteľstvu                                 Číslo materiálu: 929/08 
v Nitre 
 
K bodu 
Návrh Dodatku č. 1 k VZN Mesta Nitry č. 3/2006 o poskytovaní prepravnej služby 
Mestom Nitra 
 
 
Predkladá:       Návrh na uznesenie 
        
Jozef Dvonč       Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
primátor mesta Nitry       

prerokovalo 
        Návrh Dodatku č. 1  
        k VZN Mesta Nitry č. 3/2006  
Spracovala:                   o poskytovaní prepravnej služby  
                                                                                               Mestom  Nitra 
Naďa Šimová                                 
vedúca útvaru sociálneho úradu                                            uznáša sa na vydaní  
                                                                                               Dodatku č.1 
         k VZN  Mesta Nitry č. 3/2006   
                                                                                         o poskytovaní prepravnej služby 
Napísala:                                                                               Mestom Nitra 
Marcela Brezinová                                                                
referent opatrovateľskej služby                                           ukladá 

vedúcemu útvaru sociálneho úradu 
        zabezpečiť prostredníctvom referátu 
                                                                                               klientskeho centra služieb 

-vyvesenie vydaného znenia  
Dodatku č. 1 
k VZN č. 3/2006 na úradnej tabuli 
MsÚ         

                                                                                               T : do 10 dní            
Prizvať:  - zverejnenie spôsobom v meste 

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

 _____________________________ 
 predkladateľ 

 



Návrh DODATKU č. 1 
k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 3/2006 

o poskytovaní prepravnej služby Mestom Nitra 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre v súlade s § 6 a § 11, ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v nadväznosti na § 17 a § 71 ods. 
1, písm. a) bod 2/ zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších zmien 
a doplnkov 

 
sa uznieslo na vydaní 

 
tohto Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadenia Mesta Nitry č. 3/2006 o poskytovaní 
prepravnej služby Mestom Nitra: 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 3/2006 o poskytovaní prepravnej služby 
Mestom Nitra sa mení a dopĺňa nasledovne: 
 
1. V § 1 ods. 3 sa mení znenie sídla z „ Čajkovského č. 3“ na „ Baničova č.12“. 
 
2. V § 2 ods. 3 písm. b) sa za slová „osobitného zákona“ dopĺňa poznámka pod čiarou 

„1Zákon  č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení“ 
 
3. V § 2 ods. 3  písm. c) sa znenie „domov“ nahrádza znením „ domov s opatrovateľskou 

službou“. 
 
4. V § 3 ods. 3 sa vypúšťa pôvodné znenie  a nahrádza sa novým, ktoré znie : 

„ Žiadosť o poskytnutie prepravnej služby občan podáva na Mesto Nitra – Mestský úrad 
v Nitre, Štefánikova 60, Nitra na predpísanom tlačive.“ 

 
5. V § 3 ods. 4 sa vypúšťa celé znenie písm. c) a písm. d) a nahrádza sa novým, ktoré znie: 

„c) kópiu potvrdenia o príjme v kalendárnom mesiaci, v ktorom bola podaná žiadosť 
o sociálnu pomoc“ 

d) kópiu o príjme za posledných 12 kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti 
o sociálnu pomoc“. 

 
6. V § 3 ods. 4 sa dopĺňajú nové písm. e), f) a g). ktoré znejú: 

„e) kópiu potvrdenia príslušného orgánu, že občan nemá priznaný peňažný príspevok na 
kúpu osobného motorového vozidla alebo peňažný príspevok na prepravu, 

f) kópiu rozhodnutia príslušného orgánu, že občan je odkázaný na individuálnu prepravu, 
g) súhlas so spracúvaním  osobných údajov.“ 

 
7. V § 3 ods. 5 sa vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza sa novým, ktoré znie: 

„Priebeh konania o poskytnutí prepravnej služby zabezpečuje útvar sociálneho úradu, 
Mestského úradu v Nitre, ktorý eviduje celú spisovú agendu.“ 

 
8. V § 3 ods. 6 sa vypúšťa znenie na konci vety „na základe stanoviska SZSS“. 
 



9. V § 3 ods. 8 sa vypúšťa znenie „na dobu určitú, najdlhšie však na 12 mesiacov“ a nahrádza 
sa novým, ktoré znie „na dobu počas splnenia podmienok trvania nároku na tento druh 
sociálnej služby“. 

 
10. V § 3  sa vypúšťa celé znenie ods. 9. 
 
11. V § 3 ods.10 sa vypúšťa pôvodné znenie prvej vety a nahrádza sa novým, ktoré znie: 

„Podľa príslušného rozhodnutia sa prepravná služba poskytuje občanovi na základe 
písomnej zmluvy o poskytovaní prepravnej služby ktorá musí obsahovať“. 

 
12. V § 3 ods. 11 sa znenie „SZSS“ vypúšťa  a nahrádza sa znením „ Mestu Nitra“. 
 
13. V § 3 ods. 11 sa znenie „SZSS“ vypúšťa a nahrádza sa slovami „ Mesta Nitra – Mestského 

úradu v Nitre“. 
 
14. V § 3 sa doterajšie ods. 10 a 11 označujú ako ods. 9 a 10. 
 
15. V § 4 ods. 1 sa vypúšťa pôvodná tabuľka a nahrádza sa novou nasledovne: 
 
a) držiteľ preukazu ŤZP, ktorý je podľa posudku príslušného orgánu  

odkázaný na individuálnu prepravnú službu  
- jazda na území mesta Nitry 
- jazda mimo územia mesta Nitry 
- stojné mimo územia mesta Nitry 

 
 
16,- Sk/jazda 
16,- Sk/km  
100,-Sk/hod.  

b) občan sprevádzajúci prepravovanú osobu 
- jazda na území mesta Nitry 
- jazda mimo územia mesta Nitry 

      -    stojné mimo územia mesta Nitry 

 
16,- Sk/jazda 
16,- Sk/km  
100,-Sk/hod. 
 

c) občan sprevádzajúci imobilnú osobu alebo občana odkázaného na 
sprevádzanie 

- jazda na území mesta Nitry 
- jazda mimo územia mesta Nitry 

      -     stojné mimo územia mesta Nitry 
 

 
 
 
bezplatne 
 

d) občania poberajúci dôchodok podľa osobitného zákona 
nad 65 rokov 

- jazda na území mesta Nitry 
- jazda mimo územia mesta Nitry 

      -    stojné mimo územia mesta Nitry 
 

 
 
8,- Sk/km 
16,- Sk/km  
100,-Sk/hod. 
 

e) ostatní občania 
- jazda na území mesta Nitry 
- jazda mimo územia mesta Nitry 

      -    stojné mimo územia mesta Nitry 

 
12,- Sk/km 
16,- Sk/km  
100,-Sk/hod. 
 

 
 
 
 



16. V § 5 písm. b) sa vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza sa novým, ktoré znie 
„b) Komisia   MZ pre sociálne veci, bytové  otázky a zdravotníctvo“. 

 
17. V § 5 písm. c) sa vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza sa novým, ktoré znie: 

„c) Vedúci útvaru sociálneho úradu, Mestského úradu v Nitre“. 
 
 
 
 
 

Na vydaní tohto dodatku č. 1 k VZN č. 3/2006 o poskytovaní prepravnej služby Mestom 
Nitra 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                       Ľubomír Martinka 
           primátor                              prednosta  

          mesta Nitry                                                    Mestského úradu v Nitre 



                                        Príloha č. 1 k materiálu 929/08 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 3/2006 
o poskytovaní prepravnej služby Mestom Nitra v znení Dodatku č. 1 

 
 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre v súlade s § 6 a § 11, ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v nadväznosti na § 17 a § 71 ods. 1, 
písm. a) bod 2/ zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších zmien 
a doplnkov 
 

sa uznieslo na vydaní 
 
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 3/2006 o poskytovaní prepravnej služby 
Mestom Nitra: 
 

 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje pôsobnosť Mesta Nitry pri 

poskytovaní prepravnej služby v zmysle § 71 ods. 1 písm. a) bod 2/ v nadväznosti na § 17 
zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 
2. Na poskytovanie prepravnej služby sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 195/1998 Z.z. 

o sociálnej pomoci v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „Zákon“). 
 
3. Mesto Nitra poskytuje prepravnú službu podľa tohto VZN prostredníctvom príspevkovej 

organizácie mesta - Správa zariadení sociálnych služieb Nitra so sídlom Čajkovského č. 3, 
Nitra (ďalej len „SZSS“). 

 
3.  Mesto Nitra poskytuje prepravnú službu podľa tohto VZN prostredníctvom príspevkovej       
     organizácie mesta Správa zariadení sociálnych služieb Nitra so sídlom Baničova č. 12, Nitra 
     ( ďalej len „SZSS“). 

 
§ 2 

Prepravná služba 
 

1. Prepravnú službu možno poskytovať občanovi s trvalým alebo prechodným pobytom na 
území mesta Nitry s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je podľa posudku príslušného 
orgánu (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre) odkázaný na individuálnu prepravu 
osobným motorovým vozidlom, ak nie je schopný : 
a) premiestniť sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb a k prostriedku železničnej 

dopravy a späť rovnakým spôsobom ako zdravý občan,  
b) nastupovať do vozidla verenej hromadnej dopravy osôb a do prostriedku železničnej 

dopravy, udržať sa v ňom počas jazdy a vystupovať z vozidla verejnej hromadnej 
dopravy osôb a z prostriedku železničnej dopravy rovnakým spôsobom ako zdravý 
občan alebo 



c) zvládnuť z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia situáciu vo vozidle verejnej 
hromadnej dopravy osôb a v prostriedku železničnej dopravy 

 
 
2. Prepravnú službu možno poskytovať občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ak sa 

prepravnou službou vhodne kompenzuje jeho znížená pohybová schopnosť v dôsledku 
narušenia telesných funkcií. 

 
3. Prepravnú službu možno okrem ods. 1/ poskytovať v zreteľa hodných prípadoch na riešenie 

sociálnej núdze:  
a) invalidným občanom s trvalým pobytom na území mesta Nitry,  
b) občanom poberajúcim dôchodok podľa osobitného zákona s trvalým pobytom na území 

mesta Nitry, 
c) obyvateľom domov  a zariadení sociálnych služieb na území mesta Nitry. 

    
3.  Prepravnú službu možno okrem ods. 1/ poskytovať v zreteľa hodných prípadoch na  
       riešenie sociálnej núdze : 
       a) invalidným občanom  s trvalým pobytom na území mesta Nitry, 
       b) občanom poberajúcim dôchodok podľa osobitného zákona 1 s trvalým  pobytom na    
          území mesta Nitry, 
      c) obyvateľom domov s opatrovateľskou službou a zariadení sociálnych služieb na území     
          mesta Nitry. 

 
4. Sociálnou núdzou sa v zmysle § 10 Zákona rozumie: 

a) stav, keď si občan nemôže sám zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu, starostlivosť o 
svoju domácnosť, ochranu a uplatňovanie svojich práv a právom chránených záujmov 
alebo kontakt so spoločenským prostredím najmä vzhľadom na vek, nepriaznivý 
zdravotný stav, sociálnu neprispôsobenosť alebo stratu zamestnania. Za nepriaznivý 
zdravotný stav sa považujú invalidita podľa právoplatného rozhodnutia alebo posudku 
Sociálnej poisťovne, choroba, porucha zdravia alebo zdravotné postihnutie uznané 
príslušným ošetrujúcim lekárom, 

b) stav, keď občan s ťažkým zdravotným postihnutím potrebuje zmierniť sociálne 
dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia alebo ich prekonať za podmienok 
ustanovených zákonom. 

 
5. Prepravnú službu nemožno poskytovať ak :  

a)   sa občanovi poskytuje peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla  
     v zmysle § 61 Zákona alebo peňažný príspevok na prepravu podľa § 62 Zákona,  
b)  individuálnu prepravu možno zabezpečiť inak,  
c) žiadateľ javí známky požitia alkoholických nápojov alebo iných návykových látok, 
      žiadateľ  
d)   znečisťuje vozidlo prepravnej služby, 
e) žiadateľ i napriek upozorneniu nedodržuje pokyny vodiča pri výkone prepravnej služby. 

 
 
 
 
     1 Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 

§ 3 
Poskytovanie prepravnej služby  



 
1. Na konanie o poskytovaní prepravnej služby a o úhrade za túto službu sa vzťahujú 
všeobecné predpisy o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v znení neskorších zmien a doplnkov). 
 
2. Prepravná služba sa poskytuje iba žiadateľovi, ktorý spĺňa podmienky stanovené v § 2 
tohto VZN. 
 
  
3. Žiadosť o poskytnutie prepravnej služby občan podáva na Správe zariadení    

      sociálnych služieb v Nitre. Čas a miesto pre vydávanie a prijímanie písomných   
      žiadostí na prepravnú službu ustanoví SZSS vo svojom Prevádzkovom poriadku  
      pre poskytovanie prepravnej služby. 

   
 3.  Žiadosť o poskytnutie prepravnej služby občan podáva na Mesto Nitra - Mestský   
       úrad v Nitre,  Štefánikova 60, Nitra na predpísanom tlačive.  

 
 
4.  Žiadosť o poskytnutie prepravnej služby musí podľa potreby obsahovať prílohy : 

a) návrh na poskytovanie prepravnej služby, potvrdený a odporučený príslušným lekárom, 
b) kópiu rozhodnutia príslušného orgánu o vydaní preukazu občana s ťažkým zdravotným 

postihnutím, 
c)    kópiu posledného rozhodnutia o výške priznaného dôchodku, 
d) potvrdenie príslušného orgánu, že občan nemá priznaný peňažný príspevok na kúpu 

osobného motorového vozidla alebo peňažný príspevok na prepravu.  
 
4.  Žiadosť o poskytnutie prepravnej služby musí podľa potreby obsahovať :  

a)  návrh na poskytovanie prepravnej služby, potvrdený a odporučený príslušným    
     lekárom, 
b) kópiu rozhodnutia príslušného orgánu o vydaní preukazu občana s ťažkým zdravotným  

postihnutím, 
      c)  kópiu potvrdenia o príjme v kalendárnom mesiaci, v ktorom bola podaná žiadosť        

     o sociálnu pomoc, 
d)  kópiu potvrdenia o príjme za posledných 12 kalendárnych mesiacov pred        
     podaním žiadosti o sociálnu pomoc, 
e)  kópiu potvrdenia príslušného orgánu  , že občan nemá priznaný peňažný príspevok na    
     kúpu  osobného motorového vozidla alebo  peňažný príspevok na prepravu, 
f) kópiu rozhodnutia príslušného orgánu, že občan je  odkázaný na individuálnu  
     prepravu, 
g) súhlas so spracúvaním  osobných údajov .  

 
5. Priebeh konania o poskytnutí prepravnej služby zabezpečuje SZSS, ktorá eviduje aj celú    
   spisovú agendu. 
      
5. Priebeh konania  o poskytnutí prepravnej služby  zabezpečuje útvar sociálneho úradu,    
   Mestského   úradu  v Nitre,  ktorý eviduje  celú spisovú agendu. 

 
 
 
6.O poskytovaní a odňatí prepravnej služby rozhoduje primátor mesta na základe    



     stanoviska SZSS 
  
 6. O poskytovaní a odňatí prepravnej služby rozhoduje primátor mesta Nitry.  
 
 7.  Prepravná služba sa poskytuje v závislosti od finančných prostriedkov schválených    

       v rozpočte mesta na príslušný kalendárny rok. 
 
8..Rozhodnutie o poskytnutí prepravnej služby a o úhrade za túto službu sa vydáva vždy na    

    dobu určitú, najdlhšie však na 12 mesiacov. 
  
8. Rozhodnutie o poskytnutí prepravnej služby a o úhrade za túto službu sa vydáva vždy na           
     na dobu počas splnenia podmienok trvania nároku na tento druh sociálnej služby. 
 
 
9. Po uplynutí tejto doby žiadateľovi zaniká nárok na poskytovanie služby a v prípade   
      ďalšieho záujmu o prepravnú službu je žiadateľ povinný opätovne podať žiadosť   
    o poskytovanie prepravnej služby, o ktorej sa rozhoduje v novom správnom konaní. 
  
10.Podľa príslušného rozhodnutia sa prepravná služba poskytuje občanovi na základe  
     písomnej zmluvy tohto občana uzatvorenou s poskytovateľom prepravnej služby –  
     Správou zariadení sociálnych služieb. Zmluva o poskytovaní prepravnej služby musí  
     obsahovať: 

– druh a rozsah prepravnej služby, 
– deň začatia poskytovania prepravnej služby, 
– čas poskytovania prepravnej služby, 
– miesto poskytovania prepravnej služby, 
– cena prepravnej služby a podmienky platenia prepravnej služby. 

 
10. Podľa príslušného rozhodnutia sa prepravná služba poskytuje občanovi na základe     
     písomnej zmluvy o poskytovaní prepravnej služby, ktorá musí obsahovať :   

– druh a rozsah prepravnej služby, 
– deň začatia poskytovania prepravnej služby, 
– čas poskytovania prepravnej služby, 
– miesto poskytovania prepravnej služby, 
– cena prepravnej služby a podmienky platenia prepravnej služby. 

 
11. Občan, ktorému sa poskytuje prepravná služba je povinný písomne ohlásiť SZSS do 8 
dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku na prepravnú službu. Občan je 
ďalej povinný na výzvu SZSS osvedčiť skutočnosti rozhodujúce na poskytovanie prepravnej 
služby, a to v lehote do 8 dní odo dňa doručenia výzvy, okrem prípadov, ak sa vo výzve neurčí 
dlhšia lehota. Ak občan nevyhovie výzve v určenej lehote, možno poskytovanie prepravnej 
služby zastaviť, ak bol vo výzve na tento následok upozornený.  
 
 
 
 
11. Občan, ktorému sa poskytuje prepravná služba, je povinný písomne ohlásiť Mestu Nitra do 
8 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich o trvaní nároku na prepravnú službu. Občan je 
ďalej povinný na výzvu  Mesta Nitra - Mestského úradu v Nitre osvedčiť skutočnosti 
rozhodujúce o nároku na poskytovanie prepravnej služby, a to v lehote do 8 dní odo dňa 



doručenia výzvy, okrem prípadov, ak sa vo výzve neurčí dlhšia lehota. Ak občan nevyhovie 
výzve v určenej lehote, možno poskytovanie prepravnej služby zastaviť, ak bol vo výzve na 
tento následok upozornený. 

§ 4 
Spôsob a výška úhrady za prepravnú službu 

 
1. Výška úhrady za prepravnú službu: 
a) držiteľ preukazu ŤZP, ktorý je podľa posudku príslušného  

orgánu odkázaný na individuálnu prepravnú službu  
10,- Sk/jazda/do 3 km 
16,- Sk/jazda/viac ako 
3 km 

b) občan sprevádzajúci prepravovanú osobu 10,- Sk/jazda/do 3 km 
16,- Sk/jazda/viac ako 
3 km 

c) občan sprevádzajúci imobilnú osobu alebo občana odkázaného
na sprevádzanie 
 

bezplatne 

d) občania poberajúci dôchodok podľa osobitného zákona nad 65 
rokov 
 

5,- Sk/km 

e) ostatní občania 
 

10,- Sk/km 

 
Návrh na zmenu v cenníku : 
a) držiteľ preukazu ŤZP, ktorý je podľa posudku príslušného orgánu  

odkázaný na individuálnu prepravnú službu  
- jazda na území mesta Nitry 
- jazda mimo územia mesta Nitry 
- stojné mimo územia mesta Nitry 

 
 
16,- Sk/jazda 
16,- Sk/km  
100,-Sk/hod.  

b) občan sprevádzajúci prepravovanú osobu 
- jazda na území mesta Nitry 
- jazda mimo územia mesta Nitry 

      -    stojné mimo územia mesta Nitry 

 
16,- Sk/jazda 
16,- Sk/km  
100,-Sk/hod. 
 

c) občan sprevádzajúci imobilnú osobu alebo občana odkázaného na 
sprevádzanie 

- jazda na území mesta Nitry 
- jazda mimo územia mesta Nitry 

      -     stojné mimo územia mesta Nitry 
 

 
 
 
bezplatne 
 

d) občania poberajúci dôchodok podľa osobitného zákona 
nad 65 rokov 

- jazda na území mesta Nitry 
- jazda mimo územia mesta Nitry 

      -    stojné mimo územia mesta Nitry 
 

 
 
8,- Sk/km 
16,- Sk/km  
100,-Sk/hod. 
 

e) ostatní občania 
- jazda na území mesta Nitry 
- jazda mimo územia mesta Nitry 

      -    stojné mimo územia mesta Nitry 

 
12,- Sk/km 
16,- Sk/km  
100,-Sk/hod. 
 



2. Spôsob úhrady za poskytovanie prepravnej služby: 
a) vopred dohodnutú výšku zálohy za úhradu prepravnej služby poskytovanej na základe 

rozhodnutia primátora a zmluvy, je občan povinný uhradiť pred začatím poskytovania 
tejto služby SZSS. V ďalšom priebehu poskytovania prepravnej služby je občan 
povinný úhradu uskutočniť najneskôr do 7 dňa/daného mesiaca. Preplatky/nedoplatky 
zo zálohy budú vyúčtované/doúčtované v nasledujúcom mesiaci pracovníkmi SZSS 
dohodnutou formou, 

b) jednorázové poskytnutie prepravnej služby je možné realizovať v prípade, ak vozidlo 
prepravnej služby v danom čase nevykonáva uvedenú službu na základe rozhodnutia 
a zmluvy, 

c) jednorázové poskytnutie prepravnej služby na základe telefonickej objednávky 
u operátora Centra tiesňových volaní (ďalej len CTV) musí byť objednané 24 hodín 
vopred, ktoré je následne pracovníkom CTV potvrdené objednávateľovi služby, spolu 
s výškou platby za vykonanú službu podľa VZN, 

d) jednorazovú prepravnú službu je občan povinný uhradiť v hotovosti vodičovi vozidla 
prepravnej služby za počet skutočne najazdených kilometrov, 

e) za úhradu (platbu) občan dostane od vodiča vozidla prepravnej služby riadne očíslovaný 
príjmový doklad o výške úhrady za službu. “ 

 
3.  SZSS uzatvorí podľa pracovnoprávnych predpisov s vodičom vozidla prepravnej služby  

dohodu o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je povinný 
vyúčtovať. 

 
h) Vodič vozidla prepravnej služby je povinný odovzdať denný príjem úhrad za 

poskytnutú prepravnú službu do pokladne SZSS. 
 

§ 5 
Kontrolná činnosť 

 
Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva : 

b) Útvar hlavného kontrolóra, 
c) Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bytové otázky MZ v Nitre, 
d) Vedúci oddelenia sociálnych vecí a zdravotníctva  MsÚ v Nitre. 

 
Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva :  
a) Útvar hlavného kontrolóra 
b)  Komisia MZ pre sociálne veci, bytové otázky a zdravotníctvo 
c) Vedúci útvaru sociálneho úradu,  Mestského úradu v Nitre 

 
§ 6 

Záverečné ustanovenia 
 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre sa uznieslo na vydaní tohto VZN dňa 7.9.2006 a VZN nadobúda 
účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli MsÚ v Nitre, t. j. 27.09.2006. 
 

 

Ferdinand Vítek, v.r.          Ľubomír Martinka, v.r. 
      primátor        prednosta 
   mesta Nitry      Mestského úradu v Nitre 



Dôvodová správa 
 
 
       Účelom spracovania Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry           

č.3/2006 o poskytovaní prepravnej služby Mestom Nitra je aktualizácia údajov vo VZN, 
týkajúcich sa názvov Útvaru sociálneho úradu Mestského úradu v Nitre. Ďalšie zmeny 
v ustanoveniach sú v poskytovaní prepravnej služby, v povinných prílohách žiadosti 
o poskytnutie prepravnej služby a v spôsobe a výške úhrady za prepravnú službu.  
            
 
             Súčasťou predkladaného materiálu je Príloha 1 – o poskytovaní prepravnej služby      
 Mestom Nitra, v ktorej sú zvýraznené navrhované zmeny Dodatkom č.1 k uvedenému     
 VZN.     

   
 Návrh nového znenia Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry                        
č. 3/2006 o poskytovaní prepravnej služby Mestom Nitra prerokovala Komisia MZ v Nitre 
pre sociálne veci, bytové otázky a zdravotníctvo dňa 04.06.2008 a uznesením č. 35/2008 
odporučila mestskému zastupiteľstvu v Nitre materiál schváliť. 



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

 
 Nitra 27.05.2008 

 Číslo materiálu: 931/08 
 
 
Mestskému zastupiteľstvu  
v Nitre 
 
 

K bodu: Súborné stanovisko k  Urbanistickej štúdii vo dvoch variantoch  
                         nahrádzajúcej koncept riešenia územného plánu zóny – Párovské Lúky 

 
 
 
Predkladá:     Návrh na uznesenie:  
PaedDr.Ľubomír Martinka   Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
prednosta  MsÚ v Nitre               p r e r o k o v a l o 
                                                                        Súborné stanovisko k  
      Urbanistickej štúdii vo dvoch variantoch 

                                                       nahrádzajúcej koncept riešenia 
                                                                    územného plánu zóny – Párovské Lúky 

Spracovali:                             b e r i e   n a   v e d o m i e  
Ing.arch. Stanislav Babčan                             Súborné stanovisko k  
hlavný architekt                                              Urbanistickej štúdii vo dvoch variantoch 
Mesta Nitry                           nahrádzajúcej koncept riešenia 
Ing. Eva Ligačová    územného plánu zóny – Párovské Lúky 
odborný referent urbanizmu                        s ú h l a s í                         
a architektúry                                                  s vyhodnotenými pripomienkami                                        
Ing. Lucia Albertová                                       u k l a d á    
referent pre ochranu                                        hlavnému architektovi mesta Nitry 
a tvorbu ŽP                          zabezpečiť vypracovanie zadania 

                                                                  pre územný plán zóny Párovské Lúky 
      so zapracovaním pokynov vyplývajúcich
                                                             zo súborného stanoviska a             
Napísala:                                      vyhodnotených pripomienok 
Ing. Lucia Albertová                                          
referent pre ochranu                                        
a tvorbu ŽP     
                                                                              T: 31.11.2008 
                                                        K: MR 
    
   

 
 

 
........................................................... 
          podpis predkladateľa 
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Súborné stanovisko  
 
k prerokovanej Urbanistickej štúdii vo dvoch variantoch nahrádzajúcej koncept 
riešenia územného plánu zóny Párovské lúky, podľa § 21  odst. 7 stavebného zákona. 
 

Údaje o obstarávateľovi a spracovateľovi Urbanistickej štúdie nahrádzajúcej 
koncept riešenia Územného plánu zóny Párovské lúky: 

 
Obstarávateľ: 
Mesto Nitra 
v zastúpení primátora mesta Nitry: 
Jozefa Dvonča 
 
Zhotoviteľ: 
SAN – HUMA ´90 s.r.o. 
Župné námestie č. 9 
94901 Nitra 
tel.: +421 37 6524077 
fax: +421 37 6524072 
e-mail: san-huma90@stonline.sk  
 
Zodpovedný zástupca za plnenie úlohy:  
Ing. Ľubomír Holejšovský, riaditeľ spoločnosti 
 
Hlavný riešiteľ úlohy: 
Ing. arch. Vladimír Jarabica 
 
Riešiteľský kolektív: 
Ing. arch. Vladimír Jarabica – urbanizmus  
Ing. arch. Milan Csanda – urbanizmus, demografia 
Ing. arch.  Michal Gaj ml., urbanizmus 
RNDr. Peter Mederly – krajinná ekológia a životné prostredie 
Ing. Ján Morávek – verejné dopravné vybavenie 
Ing. Viera Brestovská – vodné hospodárstvo 
Ing. Peter Valent – zásobovanie teplom 
Ing. Robert Vitko – zásobovanie plynom  
Ing. Georgina Cigáňová – zásobovanie elektrickou energiou a telekomunikačné 
rozvody 
Spolupráca na grafickej časti: 
Ing. arch. Zolo Buči 
Ing. arch. Miroslav Hrušovský 
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I. Dôvody na obstaranie Urbanistickej štúdie nahrádzajúcej koncept riešenia 

Územného plánu zóny Párovské lúky: 
 
V roku 2003 bol schválený územný plán (ďalej len ÚPN) pre mesto Nitra Mestským 
zastupiteľstvom v Nitre, dňa 22.5.2003 uznesením č. 169/2003 – MZ. V ÚPN mesta 
Nitra bolo Územie zóny „Párovské lúky“ navrhnuté pre stavebný rozvoj podmienené 
zrušením ochranných pásiem vodných zdrojov II. Stupňa, nachádzajúcich sa vo 
vymedzenom území.  
Verejnou vyhláškou o zrušení pásiem hygienickej ochrany II. stupňa vodného zdroja 
vodného systému Nitra – Párovské lúky a rozhodnutím zo dňa 1.3.2005 boli vnútorné 
a vonkajšie ochranné pásma vodných zdrojov II. stupňa zrušené. Z tohto dôvodu 
mesto Nitra poverilo kompetentných pracovníkov MsÚ v Nitre zabezpečiť pre územie 
„Párovské lúky“ spracovanie územnoplánovacej dokumentácie na úrovni zóny so 
zámerom podrobnejšieho zhodnotenia priestorového usporiadania a funkčného 
využívania územia v súlade s požiadavkami ÚPN mesta Nitra, podmienkami 
vymedzeného územia a potrebami mesta.  
Mesto Nitra v zastúpení MsÚ v Nitre vypísalo v mesiaci apríl 2005 Verejnú súťaž na 
zabezpečenie spracovateľa územnoplánovacej dokumentácie  Párovské lúky v Nitre. 
Následne boli v roku 2005 spracované prieskumy a rozbory pre vymedzené územie 
zóny Párovské lúky. V roku 2007 Mesto Nitra pre  II. etapu prác zabezpečilo 
obstaranie Urbanistickej štúdie nahrádzajúcej koncept riešenia Územného plánu zóny 
Párovské lúky a uzavrelo zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 
s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR s termínom ukončenia projektu 
do 06/2008. Realizácia projektu končí etapou vyhotovenia súborného stanoviska 
obstarávateľa k Urbanistickej štúdii nahrádzajúcej koncept riešenia Územného plánu 
zóny Párovské lúky. 
 
Účelom obstarania urbanistickej štúdie prerokovanej ako koncept riešenia je: 

a) overiť potenciál územia a únosné zaťaženie využitia územia pre funkciu 
obytnej zóny; 

b) stanoviť základnú urbanistickú koncepciu priestorového usporiadania 
a funkčného využívania vymedzeného územia; 

c) overiť podmienky pre zapojenie do urbanizovaného prostredia prírodných 
prvkov definovaných pre zachovanie územného systému ekologickej stability 
územia;  

d) overiť a definovať urbanistické, dopravné a technické väzby na zastavané 
územie mesta a stanoviť v kontexte mestskej štruktúry: 

- základnú urbanistickú koncepciu územia  
- hlavnú dopravnú kostru územia  
- koncepciu riešenia verejnej technickej infraštruktúry; 
e) overiť možnú variantnosť riešenia dopravnej a technickej infraštruktúry 

s vyjadrením priestorových nárokov a bilančnej potreby kapacít; 
f) overiť zámery a požiadavky dotknutých vlastníkov pozemkov v riešenom 

území zóny. 

II. Vstupné ciele rozvoja územia a problematika riešenia 
Cieľom riešenia územného rozvoja je získať návrh na urbanistické usporiadanie t.j. 
funkčné a priestorové využitie územia vo väzbe na územné súvislosti zastavaného 
územia mesta Nitra a v súlade so schválenými záväznými podmienkami Územného 
plánu mesta Nitra. Riešenie je cielené na spresnenie urbanistickej koncepcie podľa 
Územného plánu mesta Nitra a špecifikovanie okruhu problematík územia ktoré je 
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nutné vyriešiť v základnej dopravnej a technickej koncepcii ktorá bude východiskom 
pre postupnosť výstavby a formovanie zástavby vo vymedzenom území.  
Účelom riešenia územia lokality Párovské lúky je získať územnoplánovací podklad 
pre verejné prerokovanie spôsobu využitia územia pre stavebný rozvoj v tejto časti 
mesta. Tento podklad a získané stanoviská a vyjadrenia budú východiskom pre 
spracovanie zadávacieho dokumentu na riešenie územného plánu zóny lokality 
Párovské lúky. 
 
III. Vymedzenie riešeného  územia 
Riešené územie Urbanistickou štúdiou nahrádzajúcou koncept riešenia Územného 
plánu zóny Párovské lúky sa nachádza v území mesta Nitry na jeho severozápadnom 
okraji a zasahuje do katastrálnych území miestnych častí Staré mesto (Nitra I.), 
Dražovce, Zobor a Mlynárce. Územie je  situované severozápadne od historického 
centra mesta, v polohe medzi riekou Nitra po jej ľavom brehu s vymedzením po 
komunikáciu rýchlostnej cesty R1 a cesty I. triedy I/51 a v páse v šírke cca 100 m 
pozdĺž cesty v časti Šindolka po trasu starej a novej Dražovskej cesty (cesty I. triedy 
I/64). Celková rozloha riešeného územia je 434,5  ha. V súčasnosti je  územie 
zastavané iba v malom rozsahu v okrajovej časti zastavaného územia mesta, prevažnú 
plochu územia tvorí pôdny fond s obmedzeným poľnohospodárskym  využívaním. 
Zástavba v celom vymedzenom území dosahuje plošný podiel menší ako 2%.  

Vlastnícky vzťah k pozemkom vo vymedzenom území v čase realizácie prieskumu 
vykazoval stav pri ktorom najrozsiahlejšiu plochu zaberali pozemky na ktorých nebol 
založený list vlastníctva (vyše 58%), pričom sa však jedná o pozemky, ktoré si 
nárokuje v prevažnej miere cirkev. Medzi ostatných významných vlastníkov v území 
ďalej patria právnické osoby (13,9%), cirkev (13,3%) a fyzické osoby (12,3). 
 
IV.  Požiadavky vyplývajúce zo záväznej časti Územného plánu mesta Nitry na 

riešené územie: 

A. Záväzné požiadavky funkčného a priestorového usporiadania územia 
1. V oblasti usporiadania územia a rozvoja sídelnej štruktúry: 
1.1 Podporovať územný rozvoj na území mesta v smere sídelných rozvojových osí 
výstavbou príslušných infraštrukturálnych a komunikačných zariadení.  
1.2 Formovať rozvoj urbanistickej štruktúry mesta pomocou koncepčných prvkov: 
urbanistických – priestorovo funkčných celkov, urbanistických centier, urbanistických 
osí, urbanistických dominánt. 
1.3 Formovať a podporovať rozvoj priestorovo funkčných celkov urbanistického typu 
usporiadaných do hierarchickej štruktúry, ktorá tvorí základné usporiadanie mesta:  
- urbanistický celok mestského charakteru - PFCelok Párovce a PFCelok Šindolka, 
- urbanistický celok miestneho charakteru - PFCelok Mlynárce a PFCelok Lúky. 
1.4 Formovať a podporovať rozvoj urbanistických centier usporiadaných do 
hierarchickej štruktúry: 
- mestské centrum Šindolka, 
- miestne centrá Lúky a Mlynárce. 
1.5 Formovať a podporovať rozvoj urbanistických osí:  
- metropolitnú a hlavnú mestskú urbanistickú os (Bratislavsko-Zvolensko-Košickú 
metropolitnú urbanistickú cestnú os a Západnú hlavnú mestskú urbanistickú os), 
- mestskú urbanistickú os - Šindolská os, 
- miestnu urbanistickú os - Lúčna os.  
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1.6 Formovať a podporovať urbanistickú dominantu celomestského charakteru 
Nitriansky hrad a pamiatkovo chránené pohľady a pohľadové kužely na Nitriansky 
hrad. 
1.7 Usmerňovať rozvoj priestorového usporiadania zástavby v mestskej kompaktnej 
uličnej strednopodlažnej forme v rámci PFCelkov Lúky a Šindolka.  
1.8 Lokalizovať a podporovať v primeranom rozložení podľa definovanej koncepčnej 
štruktúry mesta: 
- vybavenostné funkcie nadmestského charakteru - komerčné veľkokapacitné 
prevádzky najmä v polohách hlavných mestských urbanistických osí,  
- vybavenostné funkcie nadmestského charakteru – nekomerčné prevádzky najmä 
v polohách mestských centier resp. podľa špecifických požiadaviek jednotlivých 
funkcií,  
- vybavenostné funkcie základného charakteru – rovnomerne v rámci všetkých úrovní 
urbanistických centier tak, aby bola vytvorená sieť základnej vybavenosti 
v primeranej pešej dostupnosti lokálne bývajúceho obyvateľstva.  
1.9 Vytvárať podmienky a podporovať rozvoj bytovej výstavby vo forme bytových 
objektov v rámci PFCelkov  Šindolka, Lúky a v PFCelku Mlynárce. 
1.10 Pre podrobnejšie priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia obstarať 
územný plán zóny:  
- pre PFCelok mestského charakteru Šindolka, 
- pre PFCelok miestneho charakteru Lúky, 
- pre PFCelok ležiaci na hlavnej mestskej urbanistickej osi Mlynárce,  
 
2. V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických aspektov, ochrany 
prírody, ochrany kultúrnych pamiatok a ochrany pôdneho fondu: 
2.1 Formovať prírodnú štruktúru mesta v súlade s územným systémom ekologickej 
stability a kritérií špecifikovaných v rámci územného plánu mesta pomocou prvkov:  
prírodné celky, biocentrá, biokoridory, prírodné dominanty a: 
- rešpektovať a podporovať priestorovo funkčné celky prírodného typu,  
- rešpektovať a podporovať biocentrá: 

- regionálneho významu - Lupka , 
            - miestneho významu - Lúky pri hydrocentrále, Mestský park, rieka pri         

Mlynárciach a vodné zdroje pod Lupkou.  
- rešpektovať a podporovať biokoridory: 

- nadregionálneho významu - rieka Nitra,  
- miestneho významu – Dobrotka a Jelšina. 

 
3. V oblasti rozvoja občianskej vybavenosti územia:  
3.1 Podporovať a vytvárať podmienky pre rozvoj stredného a základného školstva 
a špecifických školských zariadení.  
3.2 Podporovať rozvoj cirkevných zariadení. 
3.3 Podporovať rozvoj zdravotníckych zariadení základného, vyššieho a špecifického 
charakteru. 
3.4 Vytvárať územné podmienky pre rozvoj kultúrnych zariadení: 
- vyššieho a špecifického charakteru v rámci mestských centier,  
- základného charakteru v rámci jednotlivých urbanistických center.  
3.5 Vytvárať územné podmienky a podporovať rozvoj športovo-rekreačných 
zariadení: 
- vyššieho a špecifického charakteru s lokalizovaním v rámci tzv. športovo- 
rekreačných zón (Sever - mestský park s výhľadovým rozšírením na ľavý breh rieky 
Nitra),  
- základného charakteru v rámci jednotlivých urbanistických centier. 
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3.6 Zabezpečiť a podľa potreby riešiť výstavbu cintorína v rámci PFCelku Dobrotka. 
 
4. V oblasti rozvoja technickej infraštruktúry: 
4.1 Zásobovania pitnou vodou: 
- rešpektovať hlavné prívody vody, 
- podporovať postupnú realizáciu a rekonštrukciu vodovodov a vodárenských 
zariadení v súlade s potrebami realizácie novej zástavby, alebo podľa vzrastu spotreby 
pitnej vody, 
- vo väzbe na zámer výhľadu využitia územia PFCelku Párovské lúky zabezpečiť 
projekt využitia jestvujúcich vodných zdrojov pre úžitkové účely s prehodnotením 
pásiem hygienickej ochrany. 
4.2 Odkanalizovania územia: 
- podporovať a riešiť odkanalizovanie území v PFCelkoch Šindolka a Lúky s 
rezervovaním plôch pre zariadenia technickej infraštruktúry. 
4.3 Zásobovania elektrickou energiou: 
- podporovať postupnú kabelizáciu vzdušných vedení 22kV v rámci zastavaného 
územia a na plochách navrhovaných na zastavanie, 
- podporovať postupnú realizáciu a rekonštrukciu trafostaníc a rozvodov elektrickej 
energie v súlade s potrebami realizácie novej zástavby, alebo podľa vzrastu spotreby 
elektrickej energie.  
4.4 Zásobovania mesta plynom:  
- podporovať postupnú realizáciu a rekonštrukciu regulačných staníc a rozvodov 
plynovodov v súlade s potrebami realizácie novej zástavby, alebo podľa vzrastu 
spotreby.  
4.5 Telekomunikačných a diaľkových zariadení:  
- podporovať postupnú realizáciu nových rozvodov a rekonštrukciu jestvujúcich 
rozvodov v súlade s potrebami novej zástavby, alebo podľa vzrastu potreby 
telekomunikačných napojení.  
 
5. V oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry:  
5.1 Organizácia nadradenej cestnej dopravy: 
- rýchlostné prepojenie Bratislava – Nitra – Zvolen trasovať v polohe 
novonavrhovanej južnej obchvatovej komunikácie mesta so šírkovým usporiadaním 
v I. etape S11,5/80(100), resp. R11,5/80(120) a dobudovaním na kategóriu 
S22,5/80(100), resp. R22,5/100(120) podľa rozvoja dopravných nárokov,  
- rýchlostné prepojenie Topoľčany – Nitra – Nové Zámky trasovať na území mesta 
v polohe novonavrhovanej západnej obchvatovej komunikácie,  
5.2 Sieť mestských cestných komunikácií organizovať a podriadiť systému 
nadradenej cestnej siete s vytvorením efektívneho prepojenia na vnútornú organizáciu 
cestných komunikácií systémom: 
- vonkajších mestských dopravných privádzačov (západný, severný, južný, 
východný),  
- vnútorných mestských dopravných privádzačov (... Šindolský ...), 
- vytvorenia stredného dopravného okruhu, prepájajúceho urbanistické centrá 
mestského významu (Klokočina, Chrenová, Šindolka), dnešná trasa cesty I/51 na 
severnom obchvate centra. 
5.3 Prepojovacia komunikácia Štúrovej ul. a Bratislavskej ul. – vybudovanie novej 
komunikácie od cestného podjazdu Kmeťova ul. po Bratislavskú ulicu v PFCelku 
Diely a Mlynárce. 
5.4 Prepojovacia komunikácia Bratislavská ul. – Lúky – vybudovanie 
novonavrhovanej komunikácie prepájajúcej územie výhľadovo navrhované na 
zástavbu, situované na ľavom brehu rieky Nitry v PFCelku Mlynárce a Lúky. 
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5.5 Prepojovacia komunikácia severný obchvat – Lúky – vybudovanie 
novonavrhovanej komunikácie prepájajúcej územie výhľadovo navrhované na 
zástavbu, situované na ľavom brehu rieky Nitry v PFCelku Lúky. 
5.6 Prepojovacia komunikácia Bratislavská ul. – Lúky – vybudovanie 
novonavrhovanej komunikácie prepájajúcej územie výhľadovo navrhované na 
zástavbu, situované na ľavom brehu rieky Nitry v PFCelku Mlynárce. 
5.7 Prepojovacia komunikácia Vodná ul. – Lúky – vybudovanie novonavrhovanej 
komunikácie prepájajúcej územie výhľadovo navrhované na zástavbu, situované na 
ľavom brehu rieky Nitry v PFCelku Párovce, Mlynárce a Lúky. 
5.8 Prepojovacia komunikácia severný obchvat – Kláštorská ul. – vybudovanie 
novonavrhovanej komunikácie prepájajúcej územie výhľadovo navrhované na 
zástavbu, situované na ľavom brehu rieky Nitry v PFCelku Šindolka. 
5.9 Prepojovacia komunikácia Lúky - Šindolka – vybudovanie novonavrhovanej 
komunikácie prepájajúcej územie výhľadovo navrhované na zástavbu, situované na 
ľavom brehu rieky Nitry v PFCelku Lúky a Šindolka. 
5.10 Prepojovacia komunikácia Banská ul. – rozšírenie jestvujúcej komunikácie 
v PFCelku Šindolka. 
5.11 Zabezpečiť v rámci novej zástavby na území mesta riešenie potrieb normového 
parkovania na vlastnom pozemku. 
5.12 Usmerňovať situovanie čerpacích staníc pohonných hmôt (ČSPH) : 
- pre potreby tranzitnej dopravy výlučne mimo navrhované zastavané územie mesta 
v polohe trás štátnych ciest I. a II. triedy a rýchlostných komunikácií, 
- pre potreby mesta na hlavných mestských komunikáciách s výnimkou centra mesta. 
5.13 Podporovať cyklodopravu a realizáciu cyklistických trás a vytvoriť podmienky 
pre bezkolízny kontakt cyklistov s motorovými vozidlami.  
5.14 Rezervovať koridor pre príjazdovú komunikáciu do výrobnej lokality PP sever 
z cesty I/51. 
5.15 Pešie prepojenie mestského parku a PFCelku Lúky riešiť cez rieku Nitra lávkami 
pre chodcov. 
 

B. Verejnoprospešné stavby viazané na riešené územie zóny (označenie podľa 
ÚPNO Nitra): 
1.12 Prepojovacia komunikácia Štúrovej ul. a Bratislavskej ul. – nová komunikácia od 
cestného podjazdu Kmeťova ul. po Bratislavskú ulicu v PFCelku Diely a Mlynárce. 
1.13 Prepojovacia komunikácia Bratislavská ul. – Lúky – novonavrhovaná 
komunikácia prepájajúca územie výhľadovo navrhované na zástavbu, situované na 
ľavom brehu rieky Nitry v PFCelku Mlynárce a Lúky. 
1.14 Prepojovacia komunikácia severný obchvat – Lúky – novonavrhovaná 
komunikácia prepájajúca územie výhľadovo navrhované na zástavbu, situované na 
ľavom brehu rieky Nitry v PFCelku Lúky. 
1.15 Prepojovacia komunikácia Bratislavská ul. – Lúky –novonavrhovaná 
komunikácia prepájajúca územie výhľadovo navrhované na zástavbu, situované na 
ľavom brehu rieky Nitry v PFCelku Mlynárce. 
1.16 Prepojovacia komunikácia Vodná ul. – Lúky – novonavrhovaná komunikácia 
prepájajúca územie výhľadovo navrhované na zástavbu, situované na ľavom brehu 
rieky Nitry v PFCelku Párovce, Mlynárce a Lúky. 
1.17 Prepojovacia komunikácia severný obchvat – Kláštorská ul. – novonavrhovaná 
komunikácia prepájajúca územie výhľadovo navrhované na zástavbu, situované na 
ľavom brehu rieky Nitry v PFCelku Šindolka. 
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1.18 Prepojovacia komunikácia Lúky - Šindolka – novonavrhovaná komunikácia 
prepájajúca územie výhľadovo navrhované na zástavbu, situované na ľavom brehu 
rieky Nitry v PFCelku Lúky a Šindolka. 
1.19 Prepojovacia komunikácia Banská ul. – rozšírenie jestvujúcej komunikácie 
v PFCelku Šindolka. 
1.39 Rezervovať koridor pre príjazdovú komunikáciu do výrobnej zóny PP sever. 
1.41 Lávka pre pešie prepojenie mestského parku a PFCelku Lúky. 
 
V. Postup verejného  prerokovania  Urbanistickej štúdie nahrádzajúcej koncept 
riešenia Územného plánu zóny Párovské lúky:        
 
Mesto Nitra v priebehu mesiaca január 2008 začalo prerokovanie Urbanistickej štúdie 
vo dvoch variantoch nahrádzajúcej koncept riešenia Územného plánu zóny Párovské 
lúky v zmysle ustanovení stavebného zákona č. 50/1976 Z.b. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov s dotknutými orgánmi štátnej 
správy, samosprávy, dotknutými fyzickými a právnickými osobami a ostatnou 
verejnosťou. Oznámilo začatie  prerokovania Urbanistickej štúdie vo dvoch 
variantoch nahrádzajúcej koncept riešenia Územného plánu zóny Párovské lúky v 
regionálnej tlači na internetovej stránke mesta a prostredníctvom regionálnej televízie. 
V oznámení Mesto Nitra informovalo vlastníkov pozemkov a ostatné zainteresované 
subjekty o stanovenej lehote, v ktorej sa môžu oboznámiť a písomne vyjadriť 
k predmetnej dokumentácii o spôsobe a mieste vystavenia predmetnej dokumentácie.  
Oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta Nitry a zverejnené na internetovej 
stránke mesta od 21.1. 2008 do 27.2.2008. Zároveň boli vlastníci pozemkov 
informovaný zverejnením oznámenia v regionálnej tlači distribuovanej do 
jednotlivých domácností (Pardon, ECHO, Nitriansko – Zlatomoravecko). Súčasne 
bola po dobu minimálne 30 dní vystavená variantná urbanistická štúdia na 
internetovej stránke mesta, Úradnej tabuli mesta Nitry a na Mestskom úrade v Nitre. 
       Dotknutým orgánom štátnej správy, samosprávy a správcom dopravného a 
technického vybavenia územia bolo oznámenie o prerokovaní a urbanistická štúdia   
na CD nosiči doručené samostatne.  
       V rámci stanovenej lehoty na vyjadrenie sa vlastníkov pozemkov a ostatných 
zainteresovaných subjektov od 28.1.2008 do 27.2.2008 obstarávateľ zabezpečil  
verejné prerokovanie na Mestskom úrade v Nitre s podrobným odborným a všeobecne 
zrozumiteľným výkladom zhotoviteľa k verejne vystavenej dokumentácii dňa 
6.2.2008.  
        V lehote na vyjadrenie sa k prerokovávanej dokumentácii  bolo na Mesto Nitra 
doručených 85 písomných pripomienok z toho 56 od vlastníkov pozemkov 
v predmetnom území. 
 
VI. Pokyny na spracovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie zóny   
Párovské lúky na základe vyhodnotenia výsledkov prerokovania urbanistickej 
štúdie. 
        Konštruktívne a opodstatnené požiadavky a pripomienky k navrhovanému 
riešeniu sú obsiahnuté v stanovisku k jednotlivým problematickým okruhom riešenia .  
V tomto bode sú uvedené doplňujúce požiadavky na riešenie ďalších stupňov 
územnoplánovacej dokumentácie  akceptované v zmysle vyhodnotenia stanovísk 
a vyjadrení  obdržaných v prerokovacom konaní – požaduje sa:  

- funkčné využitie plôch v ÚPCelku Mlynárce a prevažne v celom riešenom 
území a dopravnú koncepciu riešiť podľa variatu A 

- verejné priestory riešiť v súlade so spracovaným návrhom katalógu verejných 
priestranstiev 
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- plochy pre rekreačnú funkciu – parkovú zeleň riešiť v maximálnej rozlohe 
podľa variantu B 

- prehodnotiť polohu prístupovej a obslužnej cesty v ÚPCelku Šindolka 
navrhovanej vedľa pozemkov novostavby kláštora 

- vnútroblokové, prístupové a obslužné  komunikácie v stupni návrhu ÚPNZ 
riešiť dohodou vlastníkov pozemkov 

- zosúladiť výškové limity zástavby a stanoviť výškové obmedzenie stavieb 
v súlade s rozhodnutím MD Praha zn. 02772/65-20 zo dňa 13.12.1965 

- v záväznej časti k návrhu ÚPNZ zapracovať požiadavky na zabezpečenie 
záchranného pamiatkového výskumu v súlade so zákonom 

- v jednotlivých stupňoch ÚPD zhodnotiť podmienky pre centrálne zásobovanie 
teplom príslušnej časti územia 

- problematiku vodného hospodárstva v riešenom území priebežne počas 
spracovávania ÚPD konzultovať so správcami ZVS a.s. závod Nitra a SVP 
š.p. – Správa Dolnej Nitry 

- upresniť navrhované technické parametre prekládky komunikácie I/64 
a úpravy cesty I/51 v návrhu ÚPD podľa požiadaviek SSC Bratislava 

- technické riešenie rozvodov telekomunikačnej siete T-Comm v štádiu návrhu 
ÚPNZ konzultovať so správcom siete 

- zachovať chránený priehľadový kužel na hradný kopec a hrad definovaný 
v Zásadách pamiatkovej ochrany a zakresliť územnú polohu NKP – Hradisko 
Šindolka na parcele 4767/3 

- do územia vo väzbe na rieku a vodný tok Dobrotkazačleniť vodné plochy 
a umelé vodné kanály pre výraznejšie uplatnenie „vody“ ako koncepčného 
prvku v obytnom prostredí 

- posúdiť podmienky a zhodnotiť možnosť priameho dopravného (pešieho aj 
automobilového) prepojenia na Staré mesto. 

 
VII. Požiadavky vyplývajúce zo širších vzťahov v území mesta 
        Z hľadiska územných a širších priestorových súvislostí mesta Nitra sa požaduje 
rešpektovať: 
- v priehľadoch siluetárnu dominantu hradný kopec a objekt hradu;  
- polohu trasy cesty I. triedy č. I/51 a Bratislavskej cesty z hľadiska ich významu 
hlavných urbanizačných osí; 
 - územie v polohe Šindolka definované pre funkciu mestského urbanistického centra.  
 
VIII. Požiadavky vyplývajúce z demografických prognóz a vývojových socio-
ekonomických predpokladov 
        Z analýzy populačného vývoja je konštatovaná výrazná zmena reprodukčného 
správania sa obyvateľstva, ktoré sa prejavuje najmä v prudkom znižovaní počtu 
živonarodených detí. Hrubá miera prirodzeného prírastku je v súčasnosti veľmi nízka. 
Migračný prírastok je závislý od ekonomickej atraktívnosti sídla. Zvyšovanie podielu 
migračného prírastku môže byť dôsledkom hospodárskeho rastu mesta a jeho okolia 
na základe nasledovných predpokladov: 
- na základe budúcich investícií najmä v oblasti priemyselnej výroby v lokalite 
priemyselného parku - možné umiestnenie nových priemyselných areálov v rámci 
ktorých sa bude koncentrovať primeraný ľudský potenciál 
- možný nárast miery migrácie do mesta Nitra predstavuje podporovaný príchod 
vybavenostno-výrobných aktivít (priemyselná výroba tzv. čistého charakteru, 
veľkoobchodné a skladové prevádzky, veľkokapacitná komerčná vybavenosť a pod. 
- v súvislosti s proklamovanou snahou mesta Nitra o rozvoj univerzitného školstva na 
území mesta, t.j. cieľavedomá podpora univerzitného školstva a tým aj potencionálny 
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možný nárast obyvateľstva mesta Nitra nielen o prechodných obyvateľov ale aj 
o trvalé obyvateľstvo.  
        Na základe uvedených predpokladov je možné celkovo predpokladať pri určitom 
optimistickom variante projekcie obyvateľstva pri započítanie migrácie, že celkový 
nárast obyvateľstva pre mesto Nitra môže k roku 2025 predpokladať hodnotu cca 
8000 obyvateľov. Okrem kvantitatívnych predpokladov je veľmi dôležité uvažovať aj 
o kvalitatívnom náraste – v súvislosti so zvyšujúcim sa štandardom bývania 
(znižovanie obložnosti bytov a  nárastom veľkosti bytových jednotiek) 
s predpokladom vzrastu počtu bytových jednotiek o 1000 bytov čo prirodzene vyvolá 
potrebu lokalizácie nových plôch pre potreby bývania; 
Z uvedeného vyplýva, že mesto Nitra musí pripraviť podmienky pre tento migračný 
prírastok obyvateľstva nielen na jestvujúcich územiach ale je nevyhnutné pripraviť 
„nové“ územia. Do roku 2025 bude potrebné takto pripraviť podmienky pre cca. 
10000 obyvateľov (cca. 8000 migračných a 2000 „domácich“). 
Nakoľko územno-priestorové podmienky umožňujú v rámci riešeného územia 
„umiestniť“ podstatne väčší počet obyvateľov je potrebné stanoviť etapizáciu postupu 
urbanizovania územia. 
 
VIII. Požiadavky na tvorbu urbanistickej koncepcie  
Územie zóny členiť na územno-priestorové celky (ÚPCelky): 

- ÚPCelok Šindolka  
- ÚPCelok Mlynárce  
- ÚPCelok Lúky  
- ÚPCelok Párovce  
- ÚPCelok Park Lúky  
- ÚPCelok Park Dobrotka  

Základná stratégia komplexného rozvoja územia: 
- hlavným princípom budúceho rozvoja riešeného územia je transformácia koridoru 
rýchlostnej cestnej osi na urbanistickú os mestského charakteru, ktorá bude tvoriť 
základnú štruktúru územia s pomenovaním Šindolská os - z pohľadu mesta bude 
zapájať riešené obytné územie do komplexu mesta a celomestského centra  
- následne sa predpokladá transformácia Topoľčianskej cestnej osi na miestnu os 
s pomenovaním Dražovská os  
- v tomto kontexte formovať časť riešeného územia Šindolka v mieste kríženia 
dnešného rýchlostného cestného koridoru s Topoľčianskou osou ako urbanistické 
jadro mestského typu so spádovou oblasťou pre Dražovce,  Zobor a súčasne so 
spádovou oblasťou aj pre strednú časť riešeného územia (PFCelok Lúky) 
s urbanistickým jadrom miestneho typu 
- západná časť riešeného územia bude pod „sférou vplyvu“ západnej mestskej osi 
v polohe Bratislavskej cesty a z časti územia Pároviec – PFCelok Mlynárce a PFCelok 
Párovce  
- na ľavom brehu rieky Nitra vytvoriť priestor pre rozšírenie Mestského parku tak, 
aby jeho osou sa stala práve rieka - vytvoriť mestský prírodný celok so špecifickým 
zameraním na rekreačnú funkciu  
- v priestore územia vodných zdrojov pod Lupkou riešiť územie rekreačných aktivít 
v súlade s existenciou ekostabilizujúcich funkcií - PFCelok Park Dobrotka s cieľom 
vytvoriť regionálny (mestský) prírodný celok so špecifickým zameraním na rekreačnú 
funkciu. 
Návrh urbanistickej koncepcie územia: 
- formovať a podporovať vytvorenie mestského PFCelku urbanistického typu 
Šindolka (v prvom poradí) so svojou centrálnou oblasťou ako dominantného územia 
so spádovou oblasťou pre PFCelky mimo riešeného územia (PFCelok Zobor, 
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Dražovce) a PFCelok Lúky. Samotnú centrálnu oblasť formovať a podporovať jej 
vytvorenie v priestore kríženia Šindolskej a Dražovskej osi (dnešná mimoúrovňová 
križovatka) ako Centrum Šindolka v štruktúre dvoch samostatných centier vzájomne 
prepojených (centrum 1 a centrum 2). Formovať a podporovať transformáciu 
existujúcej urbanistickej cestnej osi na mestskú urbanistickú os s pomenovaním 
Šindolská os, ktorá bude tvoriť vo svojej južnej vetve napojenie na celomestské 
centrum a vo svojej severnej vetve bude tvoriť hlavný nástup do tohto nového 
obytného územia. Vzhľadom k určitým špecifikám vzniku a vývoja tejto osi bude 
súčasne (spočiatku intenzívne s postupným oslabovaním) tvoriť alternatívu južného 
obchvatu mesta Nitra a severného prístupu do celomestského centra. Formovať 
a podporovať transformáciu existujúcej regionálnej Topoľčianskej osi na miestnu 
urbanistickú os s pomenovaním Dražovská os, ktorá bude tvoriť prepojenie s 
PFCelkom Dražovce. V polohe obidvoch centrálnych častí podporovať vytvorenie 
urbanistických dominánt sídelného charakteru. Dbať o kvalitnú priestorovú 
charakteristiku (zapojenie do vonkajšieho obrazu mesta) a vhodnú funkčnú 
previazanosť smerom k využívaniu územia.  
- formovať a podporovať rozšírenie existujúceho miestneho PFCelku urbanistického 
typu Mlynárce (v prvom poradí) ako mestského obytného územia. Jedná sa 
o rozšírenie pravobrežného územia Mlynáriec o jeho ľavobrežnú časť. Pre obytné 
funkcie na ľavom brehu rieky formovať a podporiť vytvorenie miestneho centra ako 
Centrum Mlynárce. Cieľom formovania a podporovanie rozšírenia PFCelku Mlynárce 
je vznik najmä nového obytného územia s väzbami na pôvodnú obec Mlynárce. 
- formovať a podporovať rozšírenie existujúceho mestského  PFCelku urbanistického 
typu Párovce (v prvom poradí) ako mestského obytného územia. Jedná sa o rozšírenie 
pravobrežného územia Pároviec o jeho periférnu ľavobrežnú časť. Cieľom 
formovania a podporovanie rozšírenia PFCelku Párovce je vznik najmä nového 
obytného územia s väzbami na mestskú časť Párovce. 
- formovať a podporovať vytvorenie miestneho PFCelku urbanistického typu Lúky 
(vo výhľade) ako mestského obytného územia naviazaného na PFCelok Šindolka. Pre 
obytné funkcie celku formovať a podporiť vytvorenie miestneho centra 
s pomenovaním Centrum Lúky. Formovať a podporovať vytvorenie miestnej 
urbanistickej osi s pomenovaním Lúčna os, ktorá bude najmä prepájať Centrum Lúky 
a Centrum Šindolka (východná vetva) a taktiež bude západná vetva prepájať Centrum 
Lúky s Centrom Mlynárce a severná vetva bude tvoriť samostatné napojenie na 
Šindolskú os. V polohe centrálnej časti podporovať vytvorenie urbanistickej 
dominanty miestneho významu. Dbať o kvalitnú priestorovú charakteristiku 
(zapojenie do vonkajšieho obrazu mesta) a vhodnú funkčnú previazanosť smerom 
k využívaniu územia. Cieľom formovania a podporovanie vytvorenia PFCelku Lúky 
je rozšírenie mestského obytného prostredia s väzbami na PFCelok Šindolka. 
- formovať a podporovať vytvorenie mestského PFCelku rekreačného urbanistického 
typu Park Lúky (vo výhľade) ako ľavobrežné rozšírenie mestského parku (s cieľom 
vytvorenia jednotného PFCelku Park Sever) – rozšírenia rekreačného priestoru pre 
obyvateľov mesta. 
- formovať a podporovať vytvorenie mestského PFCelku rekreačného urbanistického 
typu Park Dobrotka (v prvom poradí) so zameraním vytvorenia špecifického 
rekreačného priestoru pre obyvateľov mesta (aj s uzavretými areálovými aktivitami). 
 
Postupnosť a poradie stavebného rozvoja: 
Rozvoj územia Párovských lúk založiť na prirodzenom rozširovaní mestskej štruktúry 
v kontinuálnej väzbe na zastavané územie v polohách kde sú vytvorené územno-
technické podmienky pre prípravu a výstavbu. v prvom poradí: 
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− v  PFCelku Šindolka; 
− v  PFCelku Mlynárce a Párovce; 
− na plochách popri komunikácii dnešného severného obchvatu – podmienené 

zrušením významu rýchlostnej cesty ; 
− v rámci PFCelkov Park Lúky a Park Dobrotka pre vymedzenú funkciu parkovej 

zelene. 
V ostatnom území zóny je stavebný rozvoj limitovaný územno-technickými 
podmienkami chýbajúcej dopravnej a technickej infraštruktúry. V tomto území je 
predpoklad pre prípravu a výstavbu až v druhom poradí. 
 
IX. Požiadavky na obnovu, prestavbu a asanáciu 
       V území riešenej zóny sa neuvažuje s plošnou asanáciou existujúcej zástavby. 
Podľa reálnej potreby vyvolanej vlastníkmi nehnuteľností bude stavebná obnova 
jestvujúcej zástavby zameraná na rekonštrukciu, prestavbu a dostavbu ale aj na 
individuálnu asanáciu pre novú zástavbu.  
 
X. Regulačné prvky plošného a priestorového usporiadania a miery využívania 
pozemkov 
V základnom členení územia vymedziť jednotlivé parcely - plochy určené na jednotnú 
reguláciu priestorového usporiadania a funkčného využívania. Regulatívy členenia 
územia: 
      - parcelná čiara 
      - uličná čiara (uličná parcela) 
Pre priestorové usporiadanie určiť priestorové typologické druhy využitia parcely 
vrátane limitov: 

- zástavba – urbanistická dominanta; 
- zástavba uličná kompaktná (prisadená, odsadená) s určením minimálnej 

a maximálnej podlažnosti; 
- zástavba uličná kompaktná alebo voľná (prisadená, odsadená) s určením 

minimálnej a maximálnej podlažnosti; 
- zástavba uličná voľná (prisadená, odsadená) s určením minimálnej 

a maximálnej podlažnosti; 
- zástavba areálová alebo uličná voľná (prisadená, odsadená) s určením 

minimálnej a maximálnej podlažnosti; 
- priestranstvo námestie 
- priestranstvo ulica 
- vegetácia drevinná 
- vegetácia drevinná a bylinná 
- vegetácia bylinná 
- vodstvo – vodný tok 
- vodstvo – vodná plocha 

Pre funkčné využívanie určiť funkčný typologický druh využitia parcely: 
- zástavba bývania; 
- zástavba bývania a/alebo základnej vybavenosti; 
- zástavba vybavenosti a/alebo bývania; 
- zástavba vybavenosti základnej; 
- zástavba vybavenosti; 
- zástavba vybavenosti a výroby; 
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- zástavba technickej vybavenosti; 
- zástavba rekreácie; 
- priestranstvo určené pre spoločenské funkcie; 
- priestranstvo určené pre prístup k zástavbe; 
- priestranstvo určené pre prístup k zástavbe a dopravný vnútrosídelný tranzit; 
- priestranstvo určené pre dopravný tranzit a prístup k zástavbe; 
- vegetácia s environmentálnou funkciou; 
- vegetácia s rekreačnou a/alebo vybavenostnou funkciou; 
- vegetácia s ekostabilizujúcou a doplnkovo rekreačnou funkciou; 
- vegetácia s ekostabilizujúcou funkciou; 
- vodstvo s ekostabilizujúcou funkciou 

 
XI. Požiadavky na životné prostredie, zachovanie a  rozvoj prírodného 
prostredia, ochranu prírody a tvorbu krajiny 
         Rešpektovať, zachovať a rozvíjať prvky územného systému ekologickej stability 
územia: 

- biokoridor nadregionálneho významu rieka Nitra 
- biokoridor miestneho významu Dobrotka 
- rozšírenie biocentra miestneho významu - Park Dobrotka  
- vytvorenie biocentra miestneho významu - Park Lúky 

V riešenom území sa nenachádzajú žiadne významné prvky reliéfu a prírodné prvky 
ktoré by boli predmetom ochrany v zmysle zákona.  
 
        V obytnej zástavbe zabezpečiť ozelenenie priestorov v percentuálnom podiele 
započítavaných plôch vegetácie a vymedzenej stavebnej parcely. Započítavaná plocha 
vegetácie je stanovená rozsahom vegetácie na rastlom teréne a ostatnej vegetácie 
umiestnenej na umelom povrchu s príslušným vegetačným krytom. 
Zápočet plôch na rastlom teréne (musia tvoriť min. 75% všetkých započítavaných 
plôch): 

− vegetácia stromov, krov a trávnikov (min. 1 strom na 200m2).....................100% 
− trávnaté ihrisko............................................................................................... 20% 

Zápočet plôch na rastlom teréne v rámci spevnených plôch (môžu tvoriť max. 50% 
všetkých započítavaných plôch na rastlom teréne): 

− strom s malou korunou s vegetačnou plochou min. 2m2...............................10m2 
− strom so strednou korunou s vegetačnou plochou min. 4m2.........................25m2 
− strom s veľkou korunou s vegetačnou plochou min. 9m2..............................50m2 

Zápočet plôch na umelom povrchu (môžu tvoriť max. 25% všetkých započítavaných 
plôch): 

− vegetačná vrstva 150 – 300mm (trávnik)........................................................10% 
− vegetačná vrstva 300 – 900mm (trávnik, kry).................................................20% 
− vegetačná vrstva 900 - 1500mm (trávnik, kry, stromy malá koruna)..............50% 
− vegetačná vrstva 1500 – 2000mm (trávnik, kry, stromy stredná koruna).......70% 
− vegetačná vrstva nad 2000mm (trávnik, kry, stromy veľká koruna)...............90%  

 
XII. Požiadavky na záber pôdneho fondu 
        Návrh záberov pôdneho fondu pre nepoľnohospodárske využitie v riešenom 
území obytnej zóny Párovské lúky s vyhodnotením jednotlivých plôch je obsahom 
dokumentácie ÚPNO Nitra. Navrhovaný záber pôdneho fondu pre 
nepoľnohospodárske využitie bol pre riešené územie obytnej zóny Párovské lúky 
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podľa ÚPNO Nitra evidovaný pod označením lokalít navrhovaných záberov číslom 9, 
12, 13 pre prvú etapu stavebného rozvoja územia a pod číslom lokalít 11a, 11b, 14a, 
14b pre druhú etapu stavebného rozvoja územia. Pre uvedené lokality a etapy využitia 
plôch pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely (trvalé odňatie) bol vydaný 
predbežný súhlas Krajského pozemkového úradu v Nitre.  
 
XIII. Požiadavky na ochranu kultúrnych pamiatok a chránených území 
        V území zóny Párovské lúky je evidované osídlenie z doby bronzovej 
a stredoveku. Je predpoklad, že vo vymedzenom území zóny je možný výskyt ďalších 
archeologických nálezísk zachytávajúcich pozostatky osídlení z doby bronzovej 
a stredoveku. V neskoršom období nie sú známe dokumenty o tom či bolo toto územie 
osídlené. Z dostupných dokumentov a poznaní bolo územie bez osídlenia, pozemky 
a plochy územia boli využívané ako poľnohospodárska pôda.  
       Na vymedzenom území zóny nie sú evidované žiadne kultúrne pamiatky a ani 
pamiatkové územia.  Územím PFCelku Šindolka prechádza hranica ochranného 
pásma MPR. 
 
XIII. Požiadavky obrany štátu, civilnej, požiarnej a protipovodňovej ochrany 
        Mesto Nitra a jeho obvod sú zaradené v II. kategórii z hľadiska možnosti vzniku 
mimoriadnych udalostí v dôsledku priemyselných činností a negatívneho pôsobenia 
prírodných síl. Územie mesta nespadá do ochranných pásiem jadrových elektrární 
Jaslovské Bohunice (30 km) a Mochoviec (20 km). 
        Zásady, potreby a požiadavky civilnej ochrany sú legislatívne špecifikované 
v platnej legislatíve. Z uvedených legislatívnych podkladov, nevyplývajú priamo 
požiadavky na riešenie konkrétnych problematík civilnej ochrany na úrovni územného 
plánu zóny. Podstatný rozsah požiadaviek sledujúcich aj zásady a potreby civilnej 
obrany je určovaný jednotlivými rezertno-odvetvovými zložkami (napr. VaK, Spoje, 
ZSE,...). Osobitné požiadavky vyplývajúce z hľadiska potrieb civilnej ochrany sú 
formulované na podklade konzultácie s odborom Krízového riadenia a civilnej 
ochrany obyvateľstva pri Obvodnom úrade v Nitre a vyplývajú z poznania pomerov, 
podmienok a potrieb mesta Nitra. Požiadavky na rešpektovanie potrieb z hľadiska 
civilnej obrany na území mesta Nitra: 
− na stupni návrhu územného plánu zóny spracovať samostatnú doložku CO pre 

riešené územie; 
− ukrytie obyvateľstva riešiť a zabezpečovať v dvojúčelových zariadeniach s 

mierovým používaním a s havarijným resp. vojnovým využitím; 
− hlavné rozvody a rády technických sietí riešiť zaokruhovaním (vzájomným 

prepojením) pre možnosť privádzania energií a médií k objektom z viacerých 
smerov; 

− šírkové parametre hlavných komunikácií riešiť v parametroch s rezervou pre 
prípad evakuácie obyvateľstva z územia zóny (nevyužívať iba limit minimálneho 
parametra komunikácie v prepočítaní na súčasnú dopravnú záťaž); 

− formu zástavby neorganizovať do tesne uzavretých blokov, mať na zreteli 
hľadisko optimálneho prístupu pri záchranných prácach pri závaloch (možnosť 
využitia mechanizmov); 

− výrobné objekty a areály s prevádzkou nebezpečnou a rizikovou umiestňovať na 
okraji zastavaného územia mesta (nie v obytnom a pri obytnom území) prevádzky 
oddeliť izolačným pásmom s prirodzenou zábranou (zeleň, val, voľný priestor a 
pod.); 
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− vytvoriť podmienky pre systém prostriedkov varovania a vyrozumenia 
obyvateľstva s možnosťou lokálneho i centrálneho ovládania na princípe 
najmodernejšej technológie automatického diaľkového ovládania prvkov systému. 

Doložky civilnej ochrany budú predmetom riešení pri spracovaní územných plánov 
jednotlivých PFCelkov a v zásade budú riešené v súlade s aktuálne platnou 
legislatívou pre oblasť civilnej ochrany obyvateľstva. 
 
       Z hľadiska riešenia základných zásad požiarnej ochrany nehnuteľného 
a hnuteľného majetku ako ochrany osôb je nutné dodržiavať príslušné legislatívne 
ustanovenia a to najmä: 
− každý stavebný objekt (objekty) resp. parcely na ktorých tieto objekty stoja musia 

byť prístupné z verejných priestorov; 
− pri realizácii jednotlivých stavebných objektov musia byť dodržané odstupové 

vzdialenosti objektov, prípadne musia byť riešené protipožiarne opatrenia v súlade 
splatnou legislatívou a STN. 

 
     Z hľadiska riešenia ochrany pred povodňami nie je nutné v súčasnosti riešiť 
zásadné nové opatrenia, tok rieky Nitra je v celom profile opatrený ochrannou 
protipovodňovou hrádzou. 
 
XIV. Požiadavky na verejnú dopravnú vybavenosť územia 
- verejné dopravné vybavenie v rámci riešeného územia je možné umiestňovať 
výlučne na vymedzených verejných priestranstvách. 
- zmena funkčnej triedy rýchlostnej cesty v úseku od kruhového objazdu pod 
Zoborom po mimoúrovňovú križovatku Lehota s ponechaním významu cesty I/51, 
ako mimodiaľničného ťahu mestom Nitra a zaradením cesty do funkčnej triedy 
mestskej zbernej komunikácie B1(B2) podľa variantu A aj B) – zmena je podmienená 
realizáciou južnej trasy rýchlostnej cesty od križovatky Lehota po križovatku Selenec 
v súlade s ÚPN O mesta Nitra.  
- zmena funkčnej triedy cesty I/64 v úseku od mimoúrovňovej križovatky na Šindolke 
v celom úseku až po železničný nadjazd Drážovce na miestnu komunikáciu triedy C1 
– zmena je podmienená realizáciou prekládky cesty I/64 v novej trase mimo 
zastavaného územia mesta Nitra v súlade s ÚPN O mesta Nitra.  
- prestavba mimoúrovňovej križovatky na Šindolke s ponechaním mimoúrovňového 
územia nad cestou I/51 s úpravou napojenia cesty Dražovce – Nitra (cesty I/64) 
úrovňovo  na cestu I/51  – prestavba je podmienená zmenou funkčnej triedy cesty I/64 
na miestnu komunikáciu a cestu triedy C1 a súvisí s prekládkou cesty I/64 do novej 
trasy mimo zastavané územie mesta podľa ÚPN O mesta Nitra.  
- rešpektovať základnú dopravnú cestnú sieť v riešenom území v navrhovaných 
trasách komunikácií funkčnej triedy C1 a C2 . 
- rešpektovať prepojenie cesty na Kláštorskej ulici mimoúrovňovým krížením cez 
cestu I/51 s úrovňovým napojením na navrhovanú cestu C2 a cestu B1(2). 
- rešpektovať mostné prepojenia cez rieku Nitra v navrhovaných polohách – realizácia 
limituje zapojenie cestnej siete riešeného územia do systému mestskej cestnej siete 
a limituje stavebný rozvoj územia  obytnej zóny Párovské lúky. 
- riešiť a zabezpečiť normovú potrebu a preukázateľnú reálnu potrebu parkovacích 
a garážovacích miest pre funkčné prevádzky a prevádzkové celky v progresívnych 
formách na pozemkoch, alebo v objektoch funkčných prevádzok a prevádzkových 
celkov. 
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- verejné parkovacie stánia na teréne, alebo formou parkovacích domov riešiť a 
realizovať pri objektoch mestského  (verejného) významu, pri vstupoch do priestorov 
parkov a športových areálov a v kontakte s priestormi námestí. 
- rešpektovať profily ulíc a mostných objektov podľa spracovaného katalógu 
verejných priestorov. 
- v profile ciest funkčnej triedy B1(2), C1 a C2 riešiť obojstranne parkovacie pruhy.  
- v obytných blokoch zástavby riešiť prístupové cesty s ukľudnenou dopravou vo 
forme tzv. obytných ulíc. 
- cyklistické chodníky realizovať po nábrežiach rieky a potoka Dobrotka obojstranne 
a v priestoroch navrhovaných ulíc pozdĺž ciest funkčnej triedy B1(2), C1 a C2. 
 
XV. Požiadavky na verejnú technickú vybavenosť územia 
- verejné technické vybavenie v rámci riešeného územia je možné umiestňovať 
výlučne vo vymedzených verejných priestranstvách (okrem prípojok slúžiacich pre 
jednotlivé nehnuteľnosti).  

Vodné hospodárstvo – vodovod 
- zabezpečiť priestorové podmienky v trasách skupinových vodovodov pre 
rekonštrukciu a zámer rozšírenia a úpravy ponitrianskeho skupinového vodovodu 
v polohe okolo vodného toku Dobrotka. 
- zabezpečiť prípravu a realizáciu zrušenia ochranného pásma I. stupňa vodných 
zdrojov a zrušenie studní nachádzajúcich sa v riešenom území na parcelách 
navrhovaných pre zástavbu. 
- riešiť a realizovať prepojovacie potrubie DN 300 medzi vodojemom Lupka 
a Mlynárce . 
- riešiť a realizovať prepojovacie potrubie DN 200 z vodojemu Lupka s prepojením na 
existujúci vodovod na Dolnohorskej ulici. 

Vodné hospodárstvo – kanalizácia 
- v území navrhovanej obytnej zóny riešiť delenú kanalizačnú sieť s odvedením 
splaškových vôd do mestskej kanalizačnej siete cez zberače D a H  (podľa variantu 
A). 
- zrealizovať rekonštrukciu kanalizačných zberačov D a H nachádzajúcich sa mimo 
riešené územie – realizácia podmieňuje napojenie navrhovanej kanalizačnej siete 
v riešenom území na mestskú kanalizačnú sieť s odvedením splaškových vôd do 
mestskej ČOV. 
- zrealizovať rekonštrukciu kanalizačného zberača H nachádzajúceho sa mimo riešené 
územie – realizácia podmieňuje napojenie navrhovanej kanalizačnej siete v riešenom 
celku územia Šindolka na mestskú kanalizačnú sieť s odvedením splaškových vôd do 
mestskej ČOV. 
- riešiť zakrytie odvodňovacieho kanála Jelšina v úseku pozdĺž cesty severného 
obchvatu. Krytý kanál riešiť pre odvedenie povrchových vôd z územia priemyselného 
parku a z časti územia navrhovanej obytnej zóny. 
- na území navrhovanej obytnej zóny riešiť dažďovú kanalizačnú sieť pre odvedenie 
povrchových vôd systémom podzemnej kanalizácie do rieky Nitra a potoka Dobrotka. 

Energetika – zásobovanie el. energiou 
- riešiť a zabezpečiť postupnú prekládku vzdušných VN 22kV vedení do zemných 
káblov v súlade s pripravovaným zámerom správcu elektrifikačnej siete. 
- riešiť a zabezpečiť zapojenie riešeného územia do systému elektrifikačnej siete cez 
RS PP Sever a  RS Hydrocentrála realizáciou nových VN zemných kabelových 
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rozvodov s následným prepojením cez jestvujúce a nové navrhované transformačné 
stanice. 

Energetika – zásobovanie plynom  
- riešiť a zabezpečiť prekládku vysokotlakového plynovodu v celom úseku od RS pri 
štadióne až po RS Ruža do polohy mimo územie navrhovanej zástavby a do 
vymedzeného koridoru v severnom okraji riešeného územia obytnej zóny. 
- na riešenom území obytnej zóny zrealizovať regulačnú stanicu plynu RS VTL/STL 
v PF Celku Mlynárce s prepojením na VTL rozvod v území a RS STL/STL v PF 
Celku Šindolka . 
- na riešenom území obytnej zóny zrealizovať STL rozvody v uličných priestoroch 
v postupnosti podľa realizovanej zástavby. 

Telekomunikácie a telekomunikačné rozvody 
- prekládku jestvujúcich telekomunikačných rozvodov zasahujúcich do plôch 
vymedzených pre zástavbu riešiť v etape realizácie zástavby. 
- v území obytnej zóny vymedziť priestory pre umiestnenie telekomunikačných budov 
v PF Celku Mlynárce a v PF Celku Šindolka. 
 
XVI. Požiadavky na limity a využitie pozemkov 
        V  riešenom území (okrem periférnej severnej okrajovej časti PFCelku Šindolka) 
sa nebude umiestňovať zástavba vo formách rodinných domov. V celom území riešiť 
formy bytovej výstavby v mestskej štruktúre. 
       Vymedzené územie predstavuje potenciál pre 12500 - 15000 bytov  čo 
predstavuje celkom počet 30000 - 35000 obyvateľov. Takýto potenciál prevyšuje 
dopyt potreby v demografickej prognóze a z tohto dôvodu je nutné rozvoj územia 
riešiť  postupnosti reálnych zámerov v určených územných celkoch . 
       Na celom území v rámci PFČastí určených pre „čisté“ obytné územia sa preferujú 
bytové domy v priestorovej forme voľná uličná alebo kompaktná zástavba odsadená 
od uličnej čiary v šírke 3m v podlažnosti 3 až 6NP a v niektorých polohách 
v podlažnosti do 8NP, pričom je potrebné naplniť kritéria pre zastavanosť a podiel 
ozelenenia vyplývajúci z druhu zástavby. V rámci bytových domov sa vylučuje 
umiestňovanie občianskej vybavenosti  a iných funkcií, ktoré priamo nie sú nutné pre 
obytnú funkciu. Riešenie odstavnej statickej dopravy je možné riešiť výlučne v rámci 
plochy vyčlenenej pre zástavbu – nemožno ju riešiť na plochách verejných 
priestranstiev. 
        Na plochách zmiešaných území bývania a vybavenosti (urbanistické interakčné 
osi) sa preferujú bytové domy s integrovanou zložkou sociálnej infraštruktúry 
s podmienkou jej vhodnosti na integráciu a súčasne musí byť v zmysle územného 
plánu táto vybavenosť zaradená ako základná (polyfunkčné bytové domy). Súčasne je 
umožnené v rámci týchto území riešiť samostatné bytové domy. Riešenie odstavnej 
statickej dopravy pre potreby bývania, riešenie statickej dopravy zamestnancov 
a riešenie statickej dopravy návštevníkov občianskej vybavenosti je možné riešiť 
výlučne v rámci plochy vyčlenenej pre zástavbu – nemožno ju riešiť na plochách 
verejných priestranstiev. 
        Na plochách zmiešaných území vybavenosti a bývania (urbanistické miestne osi) 
sa preferujú objekty občianskej vybavenosti s možnosť vertikálnej a horizontálnej 
integrácie bytov. Súčasne je umožnené v rámci týchto vymedzených plôch riešiť 
samostatné bytové domy. Nakoľko v takomto území je možné umiestniť zložky 
základnej ale aj vyššej vybavenosti s ich preferovaním je povinné v takomto území 
strpieť zhoršené urbanistické a najmä akustické vplyvy prostredia (zvýšená hlučnosť 
dopravy, reštauračných zariadení a pod.). Riešenie odstavnej statickej dopravy pre 
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potreby bývania, riešenie statickej dopravy zamestnancov a riešenie statickej dopravy 
návštevníkov občianskej vybavenosti je možné riešiť výlučne v rámci plochy 
vyčlenenej pre zástavbu – nemožno ju riešiť na plochách verejných priestranstiev.  
 
 
 
XVII. Požiadavky na vymedzenie pozemkov pre verejnoprospešné stavby 
a stavby mestského záujmu 
         Akceptovať návrh verejnoprospešných stavieb a stavieb mestského záujmu 
v rozsahu ako je uvedený v návrhu záväznej časti v texte  k urbanistickej štúdii. 
Územné vymedzenie bude možné spresniť v návrhu územného plánu zóny príslušnej 
územno-priestorovej časti.  
 
XVIII. Požiadavky na obsah, rozsah a spôsob spracovania dokumentácie návrhu 
územného plánu  
        Obstarávateľ požaduje spracovať zadávací dokument pre definovanie základnej 
koncepcie, stratégie a postupu stavebného rozvoja vymedzenej zóny. Základné 
koncepčné zásady zdokumentovať v zadávacom dokumente formou grafických 
schém. Územie rozčleniť na  územné celky so zohľadnením reálnych podmienok 
pripravenosti pre zástavbu pre ktoré bude možné v postupnosti podľa aktuálnej 
potreby zabezpečiť územné plány v  rozsahu dokumentácie návrhu územného plánu 
zóny v súlade s vyhl. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch 
a územnoplánovecej dokumentácii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy k súbornému stanovisku: 

 

príloha č.1 - Návrh na vyhodnotenie pripomienok k Urbanistickej štúdii vo dvoch  
                    variantoch nahrádzajúcej koncept riešenia Územného plánu zóny –  
                    Párovské Lúky 
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Dôvodová správa 
 

 Mesto Nitra v súlade so schváleným Územným plánom mesta Nitry  
zabezpečuje Územný plán zóny  – Párovské lúky v nasledovných etapách: 
 
1. Vypracovanie prieskumov a rozborov riešeného územia zóny 
2. Obstaranie Urbanistickej štúdie vo dvoch variantoch nahrádzajúcej koncept 

riešenia územného plánu zóny – Párovské Lúky 
3. Verejné prerokovanie Urbanistickej štúdie vo dvoch variantoch nahrádzajúcej 

koncept riešenia územného plánu zóny – Párovské Lúky 
4. Vypracovanie súborného stanoviska a predloženie MZ v Nitre 
5. Obstaranie vypracovania zadania a jeho schválenie MZ 
6. Obstaranie vypracovania návrhu ÚPN Z – Párovské lúky 
7. Príprava podkladov na schválenie návrhu územnoplánovacej dokumentácie 
8. Predloženie návrhu územnoplánovacej dokumentácie schvaľujúcemu orgánu MZ 

v Nitre a jej uloženie v zmysle § 28 Stavebného zákona. 
 
 
          V apríli 2007 Mesto Nitra bolo úspešné vo veci žiadosti o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov v rámci operačného 
programu  Základná infraštruktúra, Opatrenie 3.3 Budovanie a rozvoj inštitucionálnej 
infraštruktúry v oblasti regionálnej politiky MVRR SR s následným uzatvorením 
zmluvy na projekt: „Urbanistická štúdia vo dvoch variantoch nahrádzajúca koncept 
riešenia územného plánu zóny – Párovské Lúky“. V zmysle zmluvy projekt 
spolufinancovaný z prostriedkov EÚ bude ukončený súborným stanoviskom  
v termíne 06/2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry, Kúpeľná 4, 949 01  Nitra 
 
 

v Nitre, dňa : 29. 05. 2008 
 

číslo materiálu:  940/08 
 
 
Mestské zastupiteľstvo 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh na rozpočtové opatrenie príspevkovej organizácie SŠaRZ na rok 2008  
 
 
Rozpočet príspevkovej organizácie SŠaRZ 
 
Príjmy / v tis. Sk /     rozpočet úprava upravený 
       2008    rozpočet 
 
453 000  zostatok prostriedkov z min. roka  0  + 1621  1621 
454 000 prevod z rezervného fondu   0   + 105  105 
 
Spolu príjmy       45714  + 1726  47440 
 
Výdavky / v tis. Sk / 
 
632 001  energie    12260  - 1300  10960 
633 001  interiérové vybavenie  2250  +  105  2355 
633 006  všeobecný materiál   1100  + 1000  2100 
637 004  všeobecné služby   300  + 300  600 
637 005  špeciálne služby   1350  + 300  1650 
637 005  prípravná a projektová dok. 300  - 300  0 
713 000  rekonštrukcia a moder.stroje 0  + 711  711 
637 018  vrátenie príjmov r. 2007 0  + 910  910 
 
Spolu výdavky      45717  + 1726  47440 
 
Dôvod 
 
     SŠaRZ ukončila hospodárenie r. 2007 s prebytkom medzi príjmami a výdavkami + 1726 
tis. Sk, zároveň v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 77/2008 – MZ – návrh 
záverečného účtu mesta Nitry za rok 2007, zisk z hlavnej činnosti organizácie je potrebné 
odviesť do rozpočtu mesta.  
 
     Zároveň v zmysle rozpočtových pravidiel a v záujme zabezpečenia prevádzkyschopnosti 
zariadení, ktoré SŠaRZ spravuje a čiastočne prevádzkuje je potrebné upraviť niektoré 
rozpočtované položky v rámci príjmov a výdavkov.  
     Navrhovaná úprava rozpočtu nevyžaduje žiadnu úpravu výšky transferu odsúhlaseného pre 
organizáciu v rozpočte mesta Nitry.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
       2008    rozpočet 
 
453 000  zostatok prostriedkov z min. roka  0  + 1621  1621 
454 000 prevod z rezervného fondu   0   + 105  105 
 
Spolu príjmy       45714  + 1726  47440 
 
Výdavky / v tis. Sk / 
 
632 001  energie    12260  - 1300  10960 
633 001  interiérové vybavenie  2250  +  105  2355 
633 006  všeobecný materiál   1100  + 1000  2100 
637 004  všeobecné služby   300  + 300  600 
637 005  špeciálne služby   1350  + 300  1650 
637 005  prípravná a projektová dok. 300  - 300  0 
713 000  rekonštrukcia a moder.stroje 0  + 711  711 
637 018  vrátenie príjmov r. 2007 0  + 910  910 
 
Spolu výdavky      45717  + 1726  47440 
 



Mestské zastupiteľstvo v Nitre – útvar hlavného kontrolóra 
 

                                                        Nitra, 11.6.2008 
 

                                                                         Číslo materiálu: 945/08 
 
 

Mestskému zastupiteľstvu 
 
v Nitre 
 
 
 
K bodu: 
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 9/2008-NFK vybraných nájomných 
zmlúv uzatvorených Mestom Nitra so zameraním na zápočet stavebných prác 
s nájomným 
 
 
 
Predkladá:                                                             Návrh na uznesenie: 
Ing.František Halmo                                                 
hlavný kontrolór               Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 

         p r e r o k o v a l o 
Spracovala: 
Margita Havránková                         Správu o výsledku kontroly vybraných 
referentka kontroly                                                 nájomných zmlúv uzatvorených mestom 

         Nitra so zameraním na zápočet  
         stavebných prác s nájomným, 

 
Napísala:              b e r i e    n a   v e d o m i e  
Margita Havránková                                                 
referentka kontroly                                                 správu a a opatrenia na odstránenie  
                                                                               nedostatkov zistených kontrolou, 

         
Prizvať:                                                                 u k l a d á      
–––                                                                         hlavnému kontrolórovi    
                                                                               vykonať kontrolu plnenia opatrení 
                                                                               k 30.11.2008. 
                                                       
 
 
 
 
 
 

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

 



Mestské zastupiteľstvo v Nitre – útvar hlavného kontrolóra 
 
 

S p r á v a 
 
                              o výsledku následnej finančnej kontroly č. 9/2008-NFK 

 
 
      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. 9/2008-NFK zo dňa 3.3.2008 vykonala Margita Havránková, 
referentka kontroly, následnú finančnú kontrolu zameranú na kontrolu vybraných nájomných 
zmlúv uzatvorených Mestom Nitra so zameraním na zápočet stavebných prác s nájomným.  
 
    Kontrola bola vykonaná v mesiaci marec  a apríl 2008. 
 
    Do kontroly boli zaradené zmluvy uzatvorené do  31.12.2006 a kontrola bola vykonaná ku 
dňu 31.12.2007. 
 
     Agenda týkajúca sa predmetu kontroly je spracovávaná na odd. účtovnej evidencie MsÚ a 
odd. majetku MsÚ.  
     Doklady potrebné pre vykonanie kontroly boli predložené ekonomickým oddelením, 
oddelením majetku MsÚ a Službytom s.r.o. Nitra.  
     Nehnuteľnosti, ktoré boli predmetom tejto kontroly boli uznesením MZ č. 279/2007-MZ 
zo dňa 23.8.2007 zverené Mestom Nitra na výkon správy Službytu s.r.o. Nitra.  
 
Kontrolou bolo zistené: 
 
Prehľad výdavkov týkajúcich sa zápočtu nákladov na opravy prenajatých objektov a zápočtov 
na rekonštrukciu budov podľa rokov v tis. Sk (údaje z vyhodnotenia  plnenia rozpočtov 
mesta): 

            
Rok 2005 
Výdavky 
717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 
717002 rekonštrukcia budov – zápočet nájomnej zmluvy  
Umelecká beseda                                                                              1 096 tis. Sk 
Rekonštrukcia budovy ŠEVT                                                              434 tis. Sk 
 
Rok 2006 
                                                                                                       
635 Rutinná a štandardná údržba 
635006 Zápočet nákladov na opravy prenajatých objektov                848  tis. Sk 
 
717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 
717 002 rekonštrukcia budov zápočet                                               1 559 tis.   Sk 
budova ŠEVT   
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Rok 2007 
                                                                                                          
635 Rutinná a štandardná údržba 
635006 Zápočet nákladov na opravy prenajatých objektov              1 097  tis. Sk  
        
717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 
717 002 rekonštrukcia budov zápočet    
Rekonštrukcia budovy ŠEVT – zápočet                                            1 627 tis. Sk 
 
 
Kontrola predložených zmlúv 
 
 1.  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1154/2005/SM zo dňa 29.9.2005 
      Nájomca: HEKOL s.r.o. Dlhá č. 8, Nitra  
Predmet nájmu: budova bývalej materskej školy na Párovskej ul. č. 40 o celkovej rozlohe 
326,599 m2 
Účel nájmu:  zriadenie  pracoviska  komplexnej  zdravotnej  starostlivosti o  ženy  
Doba nájmu: doba určitá - 10 rokov, od 1.10.2005 
Cena nájmu:  141.349,- Sk/rok za ordinácie 

            55.575,- Sk/ rok za ostatná priestory 
Spolu ročné nájomné 196.924,- Sk, platba štvrťročne vo výške 49.231,- Sk vopred, nájomca 
ho je povinný zaplatiť na  základe faktúry vystavenej prenajímateľom.  
Kompenzácia nákladov  z nájomného (čl. IV. Cena nájmu) 
a) za  obdobie  od 1.10.2005  do  31.12.2005  odpočet   čiastky    vo   výške   100 % 
b) za obdobie od 01.01.2006 do skončenia nájmu odpočet čiastky  vo výške max. 50 %. 
Podmienky odpočtu nájomného upravuje čl. IV zmluvy -  Cena nájmu  
bod 4 - Náklady na nevyhnutnú rekonštrukciu predmetu nájmu a dodatočné úpravy predmetu 
nájmu budú podľa vopred dohodnutého harmonogramu investícií odsúhlaseného podľa  bodu 
5. nájomcovi  kompenzované formou  odpočtu  nájomného,  
bod 5 -  Nájomca predloží rozpočtové náklady na opravy a úpravy prenajatých nehnuteľností 
na odsúhlasenie odboru správy majetku MsÚ v Nitre, ktoré v spolupráci s investičným 
oddelením posúdi ich nutnosť a predloží na vyjadrenie komisii pre financie, rozpočet a správu 
majetku, 
bod 6 -  Ak komisia pre financie, rozpočet a správu majetku schváli odpočet z nájomného 
podľa bodu 5. prenajímateľ vystaví nájomcovi faktúru na zaplatenie najbližšieho štvrťročného 
nájomného so sumou zníženou o schválený odpočet.   
V zmluve bola dohodnutá aj valorizácia nájomného a to prvýkrát  od 1.1.2006 každoročne.  
 
Predpis nájomného -  stav k 31.12.2007 / v Sk/:                                                             

 
P.č.  Obdobie Predpis nájomného 

+ valorizácia 
1 Rok 2005 49.231,– 
2 Rok 2006 202.240,– 
3 Rok 2007 211.344,– 
 Spolu 462.815,– 
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Odpočet nájomného na základe uznesení Komisie pre Financie, rozpočet a správu 
majetku MZ – stav k 31.12.2007: 
 
 Schválená suma v Sk 
Celkom 254.485,– 
 
Na základe údajov, ktoré boli získané na odd. účtovnej evidencie a pokladničných operácii 
nájomca zaplatil k 31.12.2007 nájomné vo výške        206.792,- Sk. 
Faktúry k 31.12.2007 vyhotovené na sumu                  462.815,– Sk 
Odpočet nájomného k 31.12.2007                                254.485,– Sk 
Rozdiel:                                                                         208.330,-  Sk  
Nájomca zaplatil sumu                                                 206.792,- Sk 
Pohľadávka voči nájomcovi zistená kontrolou:          1.538,– Sk 
 
      Vystavovanie faktúr zo strany prenajímateľa nebolo vykonané v zmysle čl. IV. 
zmluvy štvrťročne vopred. Po schválení odpočtu z nájomného podľa bodu 5 čl. IV. 
nebola nájomcovi vystavená faktúra na zaplatenie najbližšieho štvrťročného nájomného 
so sumou zníženou o schválený odpočet. Napr. fakturácia za III. štvrťrok 2006 bola 
vykonaná 26.3.2007, fakturácia za IV. štvrťrok 2006 bola vykonaná 26.3.2007, 
fakturácia za I. štvrťrok 2007 bola vykonaná 26.3.2007.  
       Vzhľadom k časovému posunu medzi vyhotovovaním faktúr a schválením odpočtov 
je účtovná evidencia neprehľadná a nepreukazná. Pri fakturácii nebol zohľadnený 
schválený odpočet z nájomného aj z dôvodu, že faktúry zo strany prenajímateľa boli 
vyhotovené pred schválením odpočtov v komisii.  
        Z predloženej dokumentácie nie je preukazné, kedy boli nájomcom predložené 
faktúry na základe ktorých mohol prenajímateľ odsúhlasiť odpočet nájomného.  Pri 
kontrole tejto dokumentácie bolo zistené, že na faktúrach, alebo inom preukaznom 
doklade nebol vykonaný záznam o kontrole realizovaných prác zo strany prenajímateľa.      
        Rozpočtové náklady na opravy a úpravy objektu boli posúdené odd. správy majetku 
a komisiou pre financie a rozpočet MZ na základe štúdie  spracovanej pre nájomcu  
inžiniersko-projektovou kanceláriou –  súhlas   bola   daný  dňa 19.12.2005 (predložená 
projektová štúdia a zálohová faktúra na vypracovanie projektovej dokumentácie č. 26-2005 zo 
dňa 7.12.2005 vo výške 27.000,-Sk). Náklady na prestavbu budovy škôlky na zdravotnícke 
zariadenie bolo podľa spracovanej projektovej štúdie uvažované vo výške 2.424.625,- Sk. 
    Do odpočtu nájomného boli zahrnuté aj faktúry z roku 2006 za upratovacie služby vo 
výške 6.925,80 Sk, pričom na dokladoch tvoriacich prílohu k faktúram – Pracovný lístok 
pracovníka - v 11 prípadoch nie je preukazné, či pracovisko kde pracovník prácu 
vykonal bolo v objekte Párovská č. 40, 
    Obdobne nebolo preukázateľne vyznačené miesto dodávky Párovská č. 40  na týchto 
účtových dokladoch: 
- fa č. 630062/2006, zo dňa 17.5.2006, suma 165.018,50 Sk a odovzdávací protokol 20706 
zo dňa 19.5.2006 – dodávka plastových okien,  
- fa č. 630107/2006 zo dňa 26.6.2006  dodanie prekladov, parapetov a  vymurovanie   
okenného   otvoru  v sume 6.402,00 Sk,  
- fa č. 65/2006 zo dňa 7.9.2006, dodávka rozvádzačov v hodnote 11.161,– Sk, 
- fa č. 2006041826  zo  dňa  8. 11. 2006   suma  1.047,– Sk,  dodávka   pripojovacej  sady 
a  fa č. 200601876,  suma 42.205,50, dodávka kondenzačného kotla.  
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2. Nájomná zmluva č. 18 – B/2002 zo dňa 15.10.2002 uzatvorená Správou majetku Nitra    
Nájomca: Ing. Ján Viliam Miklík – JVM-Mikra 
Predmet nájmu: časť nehnuteľnosti na Kupeckej ul.č. 7 o ploche 635,69 m2 
Účel nájmu: predaj umeleckých diel, výrobkov, potrieb a ľudovoumeleckej tvorby a výroby  
spojenej s výstavnou a inscenačnou činnosťou pod názvom ART Galéria 
 Doba nájmu: od 1.1.2002 na dobu určitú do 31.12.2013. 
 Cena nájmu:  
  - pôvodná zmluva: 140.000,- Sk/rok, štvrťročné nájomné 35.000,– Sk,  platba vopred do 15    
    dňa prvého mesiaca príslušného štvrťroka. 
  - valorizácia nájomného od 1.1. kalendárneho roka, prvá od 1.1.2003 
  - od 1.1.2002 budú do nájomného započítané náklady v celkovej výške 975.495,40 Sk, čo 
bolo dohodnuté pri uzatvorení nájomnej zmluvy.  Tieto preinvestované prostriedky budú 
postupne započítavané do nájomného.  
  - ďalšie vykonávanie stavebných prác nájomcom budú riešené dodatkom k tejto zmluve  
K zmluve bolo uzatvorených 6 dodatkov 
Dodatok č. 1 zo dňa 20.1.2003, upravuje valorizáciu  od 1.1.2003 3,3 % 
ročné nájomné 144.620,-  Sk, štvrťročné 36.155,– Sk 
Dodatok č. 2 zo dňa 31.3.2004 upravuje valorizáciu od 1.1.2004 8,5 %,  čo činí 3.073,- Sk 
Dodatok č. 3 zo dňa 30.12.2004 – prechod práv a záväzkov prenajímateľa /Mesto Nitra/ 
Dodatok č. 4 zo dňa 14.2.2005 upravuje   valorizáciu od 1.1.2005 7,5 % 
Ročné nájomné 168.680,– Sk 
Štvrťročné nájomné  42.170,– Sk  rozdiel vo výške 2.942,- Sk zaplatiť do 15.4.2005   
Dodatok č. 5 zo dňa 17.8.2006 
od 1.1.2006 valorizované nájomné vo výške 2,7 %, ročné nájomné 173.236,- Sk,     štvrťročné    
nájomné 43.309,- Sk valorizácia 3.417,– Sk 
Dodatok č. 6 zo dňa 23.3.2007 upravuje a valorizáciu, ročné nájomné 181.032,- Sk, 
štvrťročné 45.258,- Sk, valorizácia od 1.1.2007  4,5 %. 
      V zmysle uzatvorenej nájomnej zmluvy bol nájomcovi vykonávaný zápočet nájomného. 
Výpočet úhrady nájomného bol kontrolovaný a vypočítaný Správou majetku Nitra, po zrušení 
tejto organizácie  odd. správy majetku MsÚ. Všetky predložené faktúry boli skontrolované, 
kontrola bola na dokladoch vyznačená preukazným spôsobom. 
Výpočet úhrady nájomného spracovaný odd. správy majetku bol podkladom pre zachytenie 
odpočtu nájomného v účtovníctve.   
Zostatok prestavaných nákladov k 31.12.2007  je  11.015,40 Sk.   

 
3. Nájomná zmluva č. 18-/2002 zo dňa 15.10.2002 uzatvorená medzi Správou majetku 

Nitra a nájomcom :Milan Proksa, Nitra 
Predmet nájmu: nebytové priestory na Kupeckej č. 7 (Umelecká beseda)  912,43 m2.  Účel 
nájmu: nebytové priestory – piváreň, reštaurácia, kaviareň, terasa kaviarne, vonkajší   bar, 
kancelária, vonkajšia záhrada, ostatné. 
Doba nájmu: od 1.1.2002  na dobu určitú do 31.12.2013 
Cena nájmu: ročné nájomné 909.518,- Sk, štvrťročné nájomné 227.379,50 Sk, platba vopred  
do 15 dňa prvého mesiaca príslušného štvrťroka.  
Prvá valorizácia od 1.1.2003. Pri uzatvorení nájomnej zmluvy bolo dohodnuté, že nájomcovi 
nebola do nájomného ku dňu 31.12.2004 započítaná čiastka 10.666.316,- Sk 
preinvestovaných prostriedkov. Tieto preinvestované prostriedky budú postupne započítavané 
ako odpočet nájomného.    
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Dodatok č. 1 zo dňa 20.1.2003 
zmena ročného nájomného na 939.532,- Sk/rok, štvrťročné nájomné 234.883,- Sk.  rozdiel  
od 1.1.2003 do 31.3.2003 je  7.503,50 Sk  
Dodatok  č. 2 zo dňa 25.3.2004  
zmena ročného nájomného na 1 019.392,- Sk, štvrťročné nájomné 254.848,- Sk rozdiel od    
1.1.2004 do 31.3.2004 19.965,- Sk.  
 Dodatok č. 3 zo dňa 14.12.2004 – zmena prenajímateľa na Mesto Nitra  
 Dodatok č. 4 zo dňa 2.2.2005 zmena nájomného 1.095.848,- Sk, štvrťročné nájomné  
 273.962,- Sk, rozdiel od 01.01.2005 do 31.3.2005 19.114,- Sk 
 Dodatok č. 5 zo dňa 14.12.2007 – ročné nájomné 1.125.436,- Sk, štvrťročné nájomné    
 281.359,- Sk. rozdiel 01.01.2006 do 31.12.2006 29.588,- Sk 
 Dodatok č. 6 zo dňa 14.12.2007  - ročné nájomné od 1.1.2007 1.176.080,- Sk, štvrťročné   
 294.020,- Sk, rozdiel medzi nájomným podľa pôvodnej zmluvy a upraveným nájomným  
 vo výške 50.644,- Sk od 1.1.2007 do 31.12.2007 zaplatí nájomca obvyklým spôsobom.  
 Dodatok č.  7 – zmena nájomcu  na DADA PHARM s.r.o. Piesková 4, Nitra 
 Ročné nájomné od 01.12.2007 1.383.504,- Sk, štvrťročné 345.876,–  
 Rozdiel od 01.12.2007 do 31.12.2007 vo výške 17.285,- Sk. 
 Účel nájmu:  Prevádzkovanie  reštauračného  zariadenia  so   sortimentom  jedál     a  nápojov  
 špeciálne pre diabetikov a celiatikov, lekáreň s kompletným sortimentom liekov a doplnkov    
 výživy, široký sortiment dermatokozmetiky, kútik zdravej výživy a odborné poradenstvo. 
V zmysle uzatvorenej nájomnej zmluvy bol nájomcovi vykonávaný zápočet nájomného.  
     Výpočet úhrady nájomného bol kontrolovaný a vypočítavaný Správou majetku Nitra, po 
zrušení tejto organizácie odd. správy majetku MsÚ. Všetky predložené faktúry boli 
skontrolované, kontrola bola na dokladoch vyznačená preukazným spôsobom. Výpočet 
úhrady nájomného spracovaný odd. správy majetku bol podkladom pre zachytenie odpočtu 
nájomného v účtovníctve.   
 
Zostatok prestavaných nákladov k 31.12.2007  je  4.383.224,– Sk.  
 
4. Nájomná zmluva č. 625/2006/OSM zo dňa 30,6.2006 
Nájomca:  ROBERTSON GROUP, s.r.o. Jedlíkova 21, Nitra 
Predmet nájmu: nebytové priestory o výmere 348,24 m2 v objekte DK Orbis 
Účel nájmu : zariadenie reštaurácie a kaviarne spojené s hudobnou produkciou, bez 
prevádzkovania hracích automatov. 
Doba nájmu:  od 1.07.2006 na dobu neurčitú.  
Cena nájmu: 1.044.720,- Sk, čo predstavuje sumu  3.000,- Sk/m2/rok.   (87.060,- Sk/mesačne. 
Dňom 1.7.2006 začne nájomca hradiť nájom vo výške 1.000,- Sk/m2/rok  a 2.000,- Sk/m2/rok 
sa započítavajú ako protihodnota   vynaložených  nákladov  na  rekonštrukciu  stavebnej  časti 
objektu,  čo činí 58.040,- Sk/mesačne. Zápočet sa realizuje až do výšky uznaných 
a odsúhlasených nákladov v hodnote 1.924.444,- Sk.  
Dodatok č. 1 zo dňa 17.7.2006 – zmena bankového spojenia prenajímateľa a doplnenie 
predmetu nájmu o miestnosti č. 202 a 206.  
Spôsob preukazovania preinvestovaných stavebných nákladov upravuje bod. č. 10- nájomca 
je povinný predložiť faktúru na preinvestované stavebné náklady na započítanie 
prenajímateľovi najneskôr do 5-teho dňa príslušného kalendárneho mesiaca v ktorom majú 
byť náklady započítané do nájomného.  
Faktúry boli vyhotovované referátom účtovnej evidencie a pokladničných operácií.  
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Kontrolou bolo zistené, že  nájomca nepredložil žiadne doklady na základe ktorých by 
bolo možné vykonať odpočet  nájomného. U nájomcu(vykonal čiastočnú úhradu 
nájomného v mesiaci január 2007) je evidovaná pohľadávka na nájomnom ku dňu 
31.12.2007 nasledovne: 

1.7.2006 – 31.12.2006                                              348.240,– Sk 
1.1.2007-31.12.2007 1.015.700,– Sk 
Spolu                                                                      1.363.940,– Sk 

Okrem toho je u tohto nájomcu evidovaná pohľadávka za neuhradené faktúry za médiá 
v prenajatých priestoroch (vodné, stočné, dodávka tepla) vo výške 154.880,30 Sk. 
Celkom pohľadávka na nájomnom a médiá u tohto nájomcu k 31.12.2007  je vo výške 
1.518.820,30 Sk. Vymáhanie pohľadávky bolo odd. účtovnej evidencie a pokladničných 
operácií odstúpené na ref. právny a vymáhania pohľadávok MsÚ. 
 

5. Nájomca: Stredné odborné učilište, Levická 4, Nitra 
Najskôr bola so subjektom uzatvorená Zmluva o výpožičke č. 1101/2005/OSM zo dňa 
26.5.2005 na dobu určitú odo dňa jej uzatvorenia do 31.8.2005,  bezplatne.  
Následne bola s nájomcom uzatvorená nájomná zmluva č. 1151/2005/SM  zo dňa 
28.11.2005. 
Predmet nájmu:  budova býv. Základnej školy, Levická č. 40, Nitra a to hlavná budova, 
budova zariadenia školského stravovania, budova telocvične, areál,    celkom budovy 2 907 
m2 a 21 150 m2 pozemky.  
Účel nájmu výchova, vzdelávanie a stravovanie žiakov  
Doba nájmu: doba určitá – 20 rokov a to od 1.9.2005  
Cena nájmu: 290.700,- Sk/rok za nebytové priestory.  

                     1,– Sk pozemky  za celú dobu nájmu 
Zápočet nájomného : v každom z  prvých 5 rokov nájomného vzťahu odpočítané 
preinvestované  náklady  na  opravy do výšky  100 %, ďalšie roky do výšky 50 % ročne podľa  
vopred dohodnutého harmonogramu investícií. Výška a rozsah nákladov na opravy budú 
povoľované formou dodatkov k zmluve. V zmluve je dohodnutá aj valorizácia nájomného.  
Dodatok č. 1 bez dátumu – schválený odpočet preinvestovaných nákladov na opravy vo 
výške 1.282.564,20 Sk na základe uznesenia  komisie pre financie, rozpočet a správu majetku 
MZ č. 15/2006 zo dňa 11.1.2006. 
Dodatok č. 2 zo dňa 30.4.2007 – schválený odpočet nákladov na opravu budovy školskej 
jedálne v roku 2006 (uznesenie Komisie pre financie, rozpočet a správu majetku MZ č. 
29/2007 zo dňa 19.2.2007) vo výške 859.497,90 Sk – náklady za rok 2006.  
Preinvestované náklady v roku 2005      1.282.564,20 Sk  
Preinvestované náklady v roku 2006         859.497,90 Sk  
Spolu                                                       2.142.062,10 Sk 
Prehľad platieb nájomného podľa predložených faktúr: 
1.9.2005 –    31.12.2005                   96.900,–  Sk 
1.1.2006 do  31.12.2006                 290.700,–  Sk 
nájomné rok 2007                           298.549,–  Sk         
valorizácia za rok 2007                       7.849,-  Sk 
Spolu                                                395.449,-  Sk 
Odpočet nájomného k 31.12.2007   395.449,-   Sk   
Zostatok pre odpočet z nájomného v nasledujúcom období:         1.746.613,10 Sk 
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Kontrola dodržiavania podmienok zmluvy: 
V zmysle čl. IV. bod 3  nájomnej zmluvy nájomca predloží rozpočet nákladov potrebných na 
opravy na odsúhlasenie odboru správy majetku MsÚ Nitra, ktorý v spolupráci s investičným 
oddelením posúdi ich nutnosť a predloží na vyjadrenie komisii pre financie, rozpočet a správu 
majetku. Výška a rozsah nákladov na opravy budú povoľované formou dodatkov k zmluve.  
     Prenajímateľ prostredníctvom odd. investičnej výstavby MsÚ posúdil Stredným odborným 
učilišťom predložené faktúry za vykonané práce, ktoré boli podkladom pre vykonanie 
odpočtu nájomného vo výške 1.282.564,20 Sk. 
     Kontrolou zistené nedostatky: 
     Dokumentácia týkajúca sa rozpočtu nákladov potrebných na opravy nebola súčasťou 
predloženej dokumentácie. 
     Z predloženej dokumentácie nie je preukazné posúdenie faktúr prenajímateľom  
v celkovej sume 668.182,- Sk, ktoré boli  SOU predložené 11.12.21006, posúdenie faktúry 
za opravy rozvodov studenej a teplej vody a kanalizácie, montáž vnútornej kanalizácie 
vo výške 117.831,40 Sk (č. 43/2006 zo dňa 9.12.2006) a faktúry za výrobu a montáž 
nerezových digestorov v školskej kuchyni vo výške 73.482,50 Sk (č. 42/2006 zo dňa 
9.12.2006). Tieto faktúry boli tiež podkladom pre odpočet nájomného. 
    Z predloženej dokumentácie nie je preukazné či prenajímateľ posúdil a skontroloval 
aj fyzický stav vykonaných prác v prenajatých objektoch.  
 
   6.  Nájomná zmluva č. 570/2004/OSM zo dňa 7.12.2004 
Nájomca: Obchodná akadémia Nitra, Bolečkova 2 
Predmet nájmu: nehnuteľnosť – telocvičňa v areáli Základnej školy Bolečkova 2 o výmere 
473 m2 
Účel : využitie pre výchovu, vzdelávanie a športové vyžitie žiakov 
Doba nájmu: doba neurčitá 
Cena nájmu: štvrťročné nájomné 11.825,- Sk, úhrada štvrťročne.  
Čl. IV. bod 4 upravuje podmienky odpočtu nákladov na opravy vynaložené na predmet nájmu 
nájomcom a to do výšky max. 50 % z ročného nájomného podľa vopred dohodnutého 
harmonogramu investícií na príslušný kalendárny rok. Započítanie nákladov na opravy je 
možné len v roku, kedy vznikli. V roku, kedy nájomca nevykoná investícii bude uhrádzať 
nájomné v plnej výške. Nájomca predloží plán opráv spolu s predpokladanými nákladmi na 
opravy prenajatej nehnuteľnosti investičnému odd. MsÚ Nitra, ktoré posúdi ich nutnosť 
a vypracuje rozpočet. Odd. SM následne vypracovaný rozpočet predloží na vyjadrenie komisii 
pre financie, rozpočet a správu majetku MZ v Nitre. Výška a rozsah nákladov na opravy budú 
povoľované formou dodatok k zmluve.  
Dodatok č. 1 zo dňa 10.12.2004 – odpočet nákladov vynaložených na opravu strechy 
telocvične vo výške 50 % pomernej časti ročného nájomného t.j. 7.883,50 Sk. Nájomné od 
1.9.2004 do 31.12.2004 predstavuje sumu 15.766,50 Sk  – úhrada nájomného bude vo výške 
7.883,50 Sk a to za rok 2004. 
Dodatok č. 2 zo dňa 13.7.2005 upravuje  
- zmena v predmete nájmu: pavilón B 665 m2, školská jedáleň 401 m2 a pozemok 20 959 m2,  
- cena nájmu 1 330 m2 čo je 133.000,- Sk/rok – pavilón školy 
-                       401 m2            40.100,- Sk/rok – jedáleň 

                         473 m2          47.300,- Sk/rok – telocvičňa 
celkom nájomné 220.400,- Sk/rok štvrťročné 55.100,- Sk 
pozemok za celú dobu nájmu 1,–  Sk  
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Odpočet nájomného :    pavilón školy 50 % ročného nájomného  
                                   telocvičňa       50 % ročného nájomného 
                                   jedáleň          100 % z ročného nájomného 

Odpočet  bude  vykonaný  na  základe  vopred  dohodnutého  harmonogramu  investícií  na 
príslušný  kalendárny rok.  Započítanie nákladov na opravy je možné len v roku, v  ktorom 
vznikli..  
Dodatok č. 3 zo dňa 21.12.2005 
zmena – odpočet nájomného vo výške 100 % za pavilón B, telocvičňu a jedáleň 
- odpočet podľa vopred dohodnutého harmonogramu investícií na príslušný kalendárny rok 
a v roku v ktorom vznikli.   
Dodatok č. 4 zo dňa 15.5.2006 – vypúšťa sa text o úhrade štvrťročného nájomného 
a upravuje sa povinnosť uhrádzať ročné nájomné na základe faktúry vystavenej 
prenajímateľom, pričom splatnosť faktúry je 10.12. príslušného roka. Nájomné bude po prvý 
krát platené ročne za rok 2006. 
 Dodatok č. 5 zo dňa 11.12.2006 – upravil 100 % odpis nájomného za rok 2006 , t.j.   
 220.400,- Sk – za rok 2006 sa nájomné neplatí.  
 Dodatok č. 6 zo dňa 4.12.2007 – 100 % odpis nájomného za rok 2007, t.j. 220.400,- Sk za  
 rok 2007 – za rok 2007 sa nájomné neplatí.  
   
 Pri kontrole boli zistené tieto nedostatky: 
  - na faktúrach (alebo inom preukaznom doklade), ktoré boli podkladom pre vykonanie 
odpočtu nájomného nebolo vyznačené vykonanie kontroly (obhliadky) vykonaných prác 
zo strany prenajímateľa, čo je v rozpore s uzatvorenou zmluvou (napr. fa č. 9/2004 zo 
dňa 14.10.2004, hydroizolačné práce na objekte telocvične v sume 10.000,- Sk). Táto 
faktúra bola podkladom pre odpočet nájomného za rok 2004.  
 -  na nájomcom predloženom rozpočte na vykonanie prác na objektoch nebolo 
vyznačené ich odsúhlasenie zo strany prenajímateľa, čo je v rozpore s uzatvorenou 
zmluvou (napr. rozpočet zo dňa 14.02.2005- hydroizolácia strechy objektu 
jedálne,objektu B)  
- obhliadka priestorov zo strany prenajímateľa bola vykonaná napr. v r. 2005  
14.7.2005, kedy boli zistené nedostatky, ktoré boli následne odstraňované 
a o vykonaných prácach boli predložené faktúry, na ktorých však nie je vyznačené 
vykonanie kontroly vykonaných prác zo strany prenajímateľa,  
- z predloženej dokumentácie nie je preukazné, ktoré faktúry boli podkladom pre 
schválenie odpočtu nájomného, chýba preukazné označenie odpočtu na faktúrach, resp. 
inom doklade. 
     Pri  kontrole predpisu a platieb nájomného bolo zistené, že nebola uhradená faktúra za 
III. štvrťrok 2005 vo výške 26.205,– Sk     – evidovaná pohľadávka, u  tejto faktúry bol 
zistený nesprávny výpočet nájomného (fa.č. 20051237 zo dňa 5.9.2005). Správne mala 
byť faktúra vystavená na sumu 26.249,50 Sk/. 
IV. štvrťrok 2005              55.100,–      faktúra nebola uhradená – evidovaná pohľadávka 
spolu pohľadávka  vo výške 81.305,– Sk  
Pohľadávka bola vysporiadaná  odsúhlasením odpočtu nájomného vo výške 95.111,- Sk 
(uzn. Komisie pre financie, rozpočet a správu majetku MZ  č. 298/2005 zo dňa 
14.9.2005).  
Odpočet nákladov z nájomného nebol riešený formou dodatku k nájomnej zmluve.  
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7.   Nájomca: Službyt Nitra 
Zmluva  o nájme č. 627/2003/OSM zo dňa 28.7.2003  
Predmet nájmu: súbor nehnuteľností v počet 83.   
Doba nájmu: od 1.1.2003 na dobu neurčitú  
Cena nájmu: v r. 2003  400.000,– Sk, potom nájomné valorizované.  platba štvrťročne 
Dodatok č.1 účinný od 1.1.2005 zmenil súbor nehnuteľností a dohodol zápočet sumy 
8.951.335,- Sk, ktorý bude riešený ako nasledujúce splátky nájomného vo výške 434.000,–  
Sk ročne po dobu 21 rokov t.j. do 1.1.2026 za technické zhodnotenie objektu na Štúrovej ul. 
č. 33 – ŠEVT.  Zápočet bude vykonávaný štvrťročne.   
Kontrola prác technického zhodnotenia objektu bola vykonávaná investičným oddelením 
MsÚ a Službytom s.r.o. Nitra. Podklady pre zápočet nájomného boli MsÚ Nitra predkladané 
Službytom s.r.o. Nitra, ktorý overoval  správnosť vykonaných prác. 
      Kontrola účtovných dokladov bola vykonaná v Službyte s.r.o. Nitra dňa 8.4.2008. 
Nedostatky neboli zistené.  
 
    Správa o výsledku kontroly bola vypracovaná dňa 14.4.2008 a prerokovaná dňa 2.5.2008. 
Výsledky kontroly boli prerokované bez pripomienok. 
      Prednosta MsÚ prerokoval správu o výsledku kontroly so zodpovednými pracovníkmi, 
ktorých upozornil na nedostatky a prijal na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou tieto 
opatrenia: 
 
1.Doručovanie   predkladaných faktúr realizovať cez podateľňu MsÚ, kde sa zaeviduje presný    
   dátum   predloženia   faktúry   +   interná   pošta   na oddelení majetku, kedy faktúry prevzal  
   zodpovedný  zamestnanec.  Faktúry  budú  zaslané  na  posúdenie  investičnému  oddeleniu,  
   ktoré priloží svoje stanovisko: 
   Termín : ihneď                                                   Zodpov.:Ing.Némová, ved.odd. majetku 
 
2.Zabezpečiť   vykonávanie   fyzickej   kontroly  preinvestovaných   nákladov   zodpovedným   
   zamestnancom  a  kontrolu   vyznačiť preukazným spôsobom. 
   Termín ihneď                                                     Zodpov.: ved. odd. výstavby a rozvoja 
    
3.Vypracovať   dodatok   ku   Komisionárskej    zmluve č. 1479/07/OM v ktorom bude presne  
    riešený postup možnosti zápočtu preinvestovaných nákladov oproti nájmu, výška   odpočtu  
    a odborné posúdenie nákladov. 
    Termín: do 30.8.2008                                       Zodpov.: Službyt Nitra, s.r.o. 
                                                                                              Ing.Némová, ved.odd.majetku 
 
 
         Materiál bol prerokovaný na riadnom zasadnutí Mestskej rady v Nitre dňa 10.6.2008 bez 
pripomienok.  Mestská rada odporučila mestskému zastupiteľstvu zobrať na vedomie správu 
a opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou a uložiť hlavnému kontrolórovi 
vykonať kontrolu plnenia opatrení k 30.11.2008. 
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Návrh  Pravidiel  zostavovania rozpočtu mesta na roky 2009 – 2011   
 
  Rozpočet  mesta Nitry na roky 2009 - 2011 /ďalej iba „rozpočet mesta“/ sa zostavuje v 
zmysle príslušných právnych predpisov (zákon č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a znení 
neskorších predpisov, zákon č.583/04 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy)  a   
rozpočtových pravidiel mesta Nitry. 
Rozpočet mesta sa v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
zostavuje okrem roku 2009 aj na nasledujúce rozpočtové roky t.j. na roky 2010, 2011. 
Viacročný rozpočet vyjadruje zámery rozvoja územia mesta a potrieb obyvateľstva.  
Príjmy a výdavky  rozpočtov na roky 2010, 2011  nie sú v zmysle zákona o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy  záväzné. 
Rozpočet mesta  sa zostavuje v členení podľa rozpočtovej klasifikácie vydanej  Ministerstvom  
financií SR.  
Rozpočet mesta sa vnútorne člení na: 
a/ bežné príjmy a bežné výdavky (t.j. bežný rozpočet), 
b/ kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (t.j. kapitálový rozpočet), 
c/ finančné operácie. 
Podľa par.4 odst.5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa rozpočet mesta 
zostavuje aj v programovej štruktúre. Programové rozpočtovanie je systém plánovania, 
rozpočtovania a hodnotenia, ktorý kladie dôraz na vzťah medzi rozpočtovými zdrojmi mesta 
a očakávanými /plánovanými/ výstupmi a výsledkami realizovaných činností. 
Programový rozpočet rozdeľuje výdavky rozpočtu do jednotlivých programov a jeho častí 
a kladie dôraz na prezentáciu plánovaných a dosahovaných výstupov a výsledkov. 
Program je súhrn navzájom súvisiacich aktivít vykonávaných na splnenie definovaných 
cieľov a zámerov.    
Pred schválením bude návrh rozpočtu mesta predložený na verejnú diskusiu a to formou 
zverejnenia na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta. 
Práce na príprave rozpočtu mesta koordinuje prednosta mestského úradu. 
 
 
Harmonogram zostavovania rozpočtu mesta : 
 
1. Spracovanie východísk rozpočtu mesta  a ich prerokovanie v Komisii pre financovanie 
a rozpočet. Východiskami rozpočtu mesta sú návrh príjmovej časti rozpočtu a stanovenie 
vyrovnanosti rozpočtu  resp. výšky prebytku rozpočtu.  

T:     august 2008      
    Z:    vedúca  ekonomického oddelenia 
           Komisia pre financovanie a rozpočet  

 
2.   Spracovanie nevyhnutných požiadaviek rozpočtu mesta oddeleniami resp. útvarmi MsÚ, 
Mestskej polície a organizáciami zriadených mestom  s rozdelením na bežné a kapitálové 
výdavky a predloženie týchto  požiadaviek  na  ekonomické oddelenie vo forme vyplneného 
formulára,  ktorý tvorí prílohu týchto pravidiel.  
 
 
 
 



Za nevyhnutné požiadavky sa na účely týchto pravidiel  považujú výdavky vyplývajúce zo 
všeobecných záväzných predpisov /zákony, VZN, vyhlášky,.../, z platných uznesení 
mestského zastupiteľstva a z uzatvorených zmlúv, u ktorých je predpoklad platnosti 
v nasledujúcich 3 rokoch. Vedúci oddelení resp. útvarov MsÚ, náčelník MP a riaditelia 
organizácií sú povinní pred predložením požiadaviek prerokovať predmet a platnosť zmlúv vo 
vedení mesta a v odborných komisiách mestského zastupiteľstva.   
 
    T:   28. 8.  2008 
    Z:  vedúci oddelení resp. útvarov MsÚ, náčelník MP, riaditelia organizácií  
 
         
3. Príjmovú časť rozpočtu a predložené požiadavky podľa bodu 2/ spolu s navrhnutými 
limitmi výdavkov na jednotlivé rozpočtové kapitoly predloží prednosta MsÚ po prerokovaní 
v  komisii pre financovanie a rozpočet a  v  mestskej rade  do mestského zastupiteľstva na 
odsúhlasenie.  
   T:   Komisia pre F a R          11. 9. 2008  
                    Mestská rada                  23. 9. 2008   
                    Mestské zastupiteľstvo   16.10. 2008 
   Z:   prednosta MsÚ 
 
4. Spracovanie ostatných požiadaviek oddeleniami resp. útvarmi MsÚ, Mestskou políciou, 
organizáciami zriadenými  mestom , VMČ  a ich predloženie na ekonomické oddelenie spolu 
s usporiadaním podľa priorít a  finančným vyčíslením vo forme vyplneného formulára., ktorý 
tvorí prílohu týchto pravidiel. Všetky požiadavky musia byť prerokované v odborných 
komisiách MZ,  ktoré k návrhom doložia svoje  stanoviská. 
    T: 30. 9. 2008 
    Z: vedúci oddelení resp. útvarov, náčelmík MP, riaditelia organizácií 
                        predsedovia VMČ a komisií MZ 
 
5. Na základe navrhnutých limitov podľa bodu 3/ vedúci oddelení resp. útvarov, náčelník MP 
a organizácie zriadené mestom spracujú návrh rozpočtu mesta do výšky limitu  a prerokujú ho 
v odborných komisiách MZ.  Výdavky zahrnuté do limitu musia  spĺňať nasledovné 
predpoklady: 
a/  nevyhnutné výdavky podľa bodu 2/ 
b/  výdavky vyplývajúce z Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta. 
c/  výdavky vyplývajúce zo schválených priorít mesta 
 
Ostatné požiadavky nad rámec limitu budú v návrhu rozpočtu uvedené „pod čiarou“. Každá 
investičná akcia zaradená do návrhu rozpočtu musí byť doplnená o aktuálne údaje o stave 
pripravenosti (majetko-právne vysporiadanie, projektová dokumentácia, územné rozhodnutie, 
stavebné povolenie alebo ohlásenie stavby). Z dôvodu možnosti vysúťaženia najvýhodnejších 
ponukových cien, nebudú v návrhu rozpočtu mesta zverejnené finančné čiastky k jednotlivým 
investičným akciám. Za prípravu rozpočtov investičných akcií zodpovedá ved.oddelenia 
výstavby a rozvoja a tieto rozpočty sú predmetom mlčanlivosti zodpovedných zamestnancov 
voči tretím osobám. 
 
 
 
 
 



Takto spracovaný  návrh rozpočtu  predložia vedúci oddelení resp. útvarov, náčelník MP  na 
ekonomické oddelenie. Riaditelia organizácií predložia na ekonomické oddelenie 
skompletizovaný návrh rozpočtu organizácie v členení podľa rozpočtovej klasifikácie.  
 
   T:   31. 10. 2008  
   Z:    vedúci oddelení resp. útvarov, náčelník MP 

   riaditelia organizácií 
 
6. Na základe podkladových materiálov podľa bodu 5/ ekonomické oddelenie spracuje 
súhrnný návrh rozpočtu mesta v členení podľa rozpočtovej klasifikácie. Finančné údaje budú 
uvedené v  Sk a tiež v mene EUR.    
              T:  10. 11. 2008 
   Z:  vedúca ekonomického oddelenia     
 
Spracovanie návrhu rozpočtu mesta  v programovej štruktúre sa riadi osobitným režimom 
v zmysle uzatvorenej zmluvy o spolupráci medzi Mestom Nitra a Hayek Consulting, s.r.o. 
v rámci Projektu pilotnej implementácie programového rozpočtovania Ministerstva financií 
SR.      
 
 
7.  Predloženie  a prerokovanie  návrhu  rozpočtu mesta   v Komisii pre financovanie a 
rozpočet  . 
   T:    20. 11. 2008 
   Z:    vedúca ekonomického oddelenia 

   Komisia pre financovanie a rozpočet  
 
 
8.   Predloženie a  prerokovanie návrhu rozpočtu mesta v mestskej rade a v mestskom 
zastupiteľstve 
    T:    MR     25. 11. 2008 
                      MZ     16. 12. 2008 
               Z:    prednosta MsÚ 
 
 
 
 
Stanovisko Komisie pre financovanie a rozpočet  
 
Komisia pre financovanie a rozpočet na svojom zasadnutí dňa 5.6.2008 prerokovala „Návrh 
pravidiel zostavovania rozpočtu mesta na roky 2009-2011“a odporúča MZ schváliť Pravidlá 
zostavovania rozpočtu mesta na roky 2009 – 20011 podľa predloženého návrhu.   
 



Nevyhnutné požiadavky do návrhu  rozpočtu mesta Nitry na rok 2009 1

Rozpočtová kapitola nevyhnutné Zdôvodnenie  nevyhnutných výdavkov 
požiadavky ( uviesť č. zmluvy,  uznesenia  MZ resp.  právneho

v tis. Sk predpisu,  z ktorého vyplývajú)
Bežné výdavky :

kapitálové výdavky :

Spolu: 0



Ostatné  požiadavky do návrhu  rozpočtu mesta Nitry na rok 2009 1

Rozpočtová kapitola ostatné Zdôvodnenie požiadavky na zaradenie do návrhu rozpočtu
požiadavky (návrh VMČ, komisie MZ, správcu  rozpočtovej kapitoly ..... a pod.) 

v tis. Sk
Bežné výdavky :

kapitálové výdavky :

Spolu: 0



Harmonogram  zostavovania rozpočtu 

  Kto /  Kedy August September Október November December 

Prednosta MsÚ
Riadenie procesu Riadenie procesu Riadenie procesu Riadenie procesu Riadenie procesu 

6. Predloženie   príjmovej 
časti rozpočtu, 
nevyhnutných výdavkov a  
návrhu limitov kapitol  na 
rokovanie MR

8. Predloženie   príjmovej 
časti rozpočtu, nevyhnutných 
výdavkov a  návrhu limitov 
kapitol  na rokovanie  MZ

19. predloženie návrhu 
rozpočtu   na prerokovanie  MR 

21. Predloženie návrhu 
rozpočtu   na prerokovanie  
MZ 

Poskytovanie poradenstva Poskytovanie poradenstva Poskytovanie poradenstva Poskytovanie poradenstva Poskytovanie poradenstva

17. Spracovanie súhrnného 
návrhu rozpočtu  v členení  
podľa rozpočtovej klasifikácie

1.Spracovanie východísk 
rozpočtu a ich predloženie 
Komisii pre financovanie a 
rozpočet

22. Zverejnenie rozpočtu na 
úradnej tabuli mesta a 
internetovej stránke mesta 

Oddelenia, útvary  MsÚ,

3. Spracovanie  nevyhnutých  
požiadaviek rozpočtu  mesta  
s rozdelením na  bežné a 
kapitálové výdavky

10.  Spracovanie ostatných 
požiadaviek s 
usporiadaním priorít a fin. 
vyčíslením

14. Spracovanie návrhu 
rozpočtu do výšky limitu  a 
predloženie na ekonomické 
oddelenie

Mestská polícia

Ekonomické oddelenie



  Kto /  Kedy August September Október November December 

Organizácie 

4. Spracovanie  nevyhnutých  
požiadaviek rozpočtu  mesta  
s rozdelením na  bežné a 
kapitálové výdavky

11.  Spracovanie ostatných 
požiadaviek s 
usporiadaním priorít a fin. 
vyčíslením

15. Spracovanie návrhu 
rozpočtu  do výšky limitu v 
rozpočtovej klasifikácii a  
predloženie na ekonomické 
oddelenie

Komisia pre fin. a rozpočet 2. Prerokovanie východísk 
rozpočtu

5. Prerokovanie  príjmovej 
časti rozpočtu, 
nevyhnutných výdavkov a  
návrhu limitov kapitol 

18. Prerokovanie návrhu 
rozpočtu   

Výbory mestských častí

12.  Spracovanie ostatných 
požiadaviek s 
usporiadaním priorít a fin. 
vyčíslením

Ostatné komisie MZ 
13.  Prerokovanie  
ostatných požiadaviek , 
vypracovanie  stanoviska

16. Prerokovanie návrhu 
rozpočtu do výšky limitu 

Mestská rada 

7. Prerokovanie  príjmovej 
časti rozpočtu, 
nevyhnutných výdavkov a 
návrhu limitov kapitol

20. Prerokovanie návrhu 
rozpočtu 

Mestské zastupiteľstvo 

9. Prerokovanie  príjmovej 
časti rozpočtu, nevyhnutných 
výdavkov a návrhu limitov 
kapitol

23. Prerokovanie návrhu 
rozpočtu 

Hlavný kontrolór  Vypracovanie odborného 
stanoviska k návrhu rozpočtu 
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predstaviteľa samosprávy mesta Nitry“ 
s ch v a ľ u j e 
znenie Etického  kódexu voleného 
predstaviteľa samosprávy mesta Nitry a hlási  
sa k jeho pravidlám 
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     - 
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Návrh - Etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy mesta Nitry 
 
 
My, volení predstavitelia mesta Nitry, uvedomujúc si vzájomné súvislosti medzi 
ekonomickým, etickým a politickým prostredím, s cieľom získať pri výkone mandátu 
dôveru verejnosti voči samospráve mesta Nitry a neustále ju posilňovať prostredníctvom jej 
transparentnosti a otvorenosti, sa hlásime k tomuto etickému kódexu, čo potvrdzujeme 
svojim podpisom a čestne vyhlasujeme, že sa ním počas výkonu mandátu budeme riadiť. 
 
 
 

Článok I. 
Základné ustanovenia 

 
1. Etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy je zovšeobecnením hodnôt, princípov  

a pravidiel správania, ktorými sa riadi počas výkonu svojej funkcie  volený predstaviteľ 
samosprávy. Etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy (ďalej len "kódex") je 
vyjadrením potreby definovania žiaduceho konania a etických princípov predstaviteľov 
samosprávy mesta, ktorými sú najmä dôvera a dôveryhodnosť volených predstaviteľov      
s dôrazom na poslanie samosprávy ako služby občanom, neustále smerujúcej k zvýšeniu 
kvality a rozsahu týchto služieb.  

 
2. Cieľom kódexu je definovať základné etické princípy  a štandardy správania, ktorých 

dodržiavanie sa vyžaduje od volených funkcionárov a ktoré občania od voleného 
predstaviteľa očakávajú pri plnení ich povinností, a tiež informovať občanov o týchto 
štandardoch.  

 
3. Pre ciele tohto kódexu sa pod pojmom volený predstaviteľ rozumie primátor mesta 

poslanec mestského zastupiteľstva,  ktorí získali  mandát priamymi voľbami od občanov 
mesta.  

 
4. Zamestnancom Mesta Nitry sú všetci zamestnanci, na ktorých sa vzťahuje zákon č. 

552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a Zákonník práce a ďalšie 
vnútroorganizačné prepisy ako Pracovný poriadok Mesta Nitry a Poriadok odmeňovania. 
Úrad v podmienkach samosprávy je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva 
a primátora mesta.  

 
Článok II. 

Prvenstvo práva a verejného záujmu  
 
1. Volený predstaviteľ  vykonáva svoj mandát vždy v súlade s ústavou,  zákonmi a ostatnými  
      všeobecne záväznými  predpismi.    
 
2. Pri plnení svojich funkcií volený predstaviteľ koná vždy so zreteľom na záujmy občanov  

a zdrží sa akéhokoľvek konania, ktoré by ohrozilo dôveryhodnosť jeho mandátu                
a  samosprávy.  

 
3. Volený predstaviteľ si váži hodnotu služieb poskytovaných samosprávou a preto sa          

za každých okolností správa tak, aby vystupoval ako osoba,  na ktorú sa obracia verejnosť 
s dôverou. 
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III. 
Etické princípy 

 
Volený predstaviteľ miestnej samosprávy v Nitre: 
 

a) si plní svoje povinnosti a vykonáva svoje práva s rozvahou a pre verejné dobro.   
K rozhodovaniu pristupuje s náležitou starostlivosťou, nestranne, pričom zohľadňuje 
všetky dostupné informácie  týkajúce sa danej veci a s ochotou zodpovedať sa za svoje 
rozhodnutia a konanie.  

 
b) nezneužíva svoju funkciu a privilégia mandátu priamo ani nepriamo na dosiahnutie 

svojich osobných záujmov. Zdrží sa rozhodnutí, ktoré by priamo alebo nepriamo 
zvýhodňovali jeho, jeho príbuzných, iných jednotlivcov alebo skupinu jednotlivcov.           

 
c) podáva svoje majetkové priznanie pred a po období výkonu svojej funkcie. 

 
d) priznáva akýkoľvek osobný záujem (majetkový alebo rodinný) v obecných záležitostiach      

a zrieka sa účasti v akýchkoľvek diskusiách, alebo vyjadreniach k stanoviskám                 
vo veciach, v ktorých má osobný záujem. 

 
e) pri výkone svojich rozhodovacích právomocí sa rozhoduje výlučne  na základe 

objektívne zistených skutočností, v súlade zo zákonom, bez osobnej predpojatosti alebo 
predsudkov.  

 
f) nevykonáva nič, čo by mohlo viesť k tomu, aby verejné finančné prostriedky alebo iné 

verejné aktíva boli použité na priame alebo nepriame osobné účely. 
 

g) odmieta všetky osobné dary alebo výhody od osôb požadujúcich niečo od obce, ktorých 
cieľom je ovplyvniť jeho rozhodovanie; poukazuje na negatívne javy a dáva podnet      
na ich ďalšie prešetrenie príslušnými orgánmi. 
Funkcionári mesta priznávajú všetky dary alebo výhody získané ako predstavitelia 
orgánu samosprávy.  
 

h) je  pripravený   poskytnúť   detailné   informácie   a   uviesť   všetky skutočnosti,   ktoré  
ho k rozhodnutiu viedli a preukázať, ako prijaté rozhodnutie  korešponduje s príslušnými 
platnými pravidlami a zákonmi; ak existujú dôvody pre dôverný  alebo utajený prístup, 
vysvetlí prečo. 

 
i) protestuje proti povýšeniu zamestnancov mesta v tých prípadoch, ak sú povýšení           

na základe inom ako je princíp profesionálnej kvalifikácie, alebo z dôvodov iných ako je 
efektívnosť útvaru, resp. oddelenia; funkcionári mesta propagujú a podporujú tie 
opatrenia, ktoré zvyšujú otvorenosť v otázke ich kompetencií, výkonu týchto 
kompetencií a funkcií služieb poskytovaných  jednotlivými  útvarmi, ktoré patria          
do oblastí v ktorých metodicky pôsobia. 

 
j) rešpektuje nezávislosť, právomoci a výsady iných volených predstaviteľov 

a zamestnancov mesta, nepožaduje od nich úkony, ktoré by mu prinášali priame          
alebo nepriame osobné zisky, alebo z ktorých skupiny ľudí odvodzujú priame či 
nepriame výhody, ani im nebude napomáhať pri výkone funkcie porušovať princípy 
stanovené v tomto kódexe. 

 
k) otvorene odpovedá na otázky občanov alebo médií o výkone svojej funkcie                       
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a nezverejňuje informácie, ktoré sú dôverné alebo sa týkajú súkromného života iných 
osôb. 

 
l) pri  hlasovaní  sa   riadi  podľa  toho,  či  navrhované  rozhodnutie  je  objektívne, 

spravodlivé  a  pre  mesto  prospešné,  nie podľa toho, kto rozhodnutie navrhol alebo 
komu prospeje. Neuhýba pred svojou zodpovednosťou  tým, že sa zdrží hlasovania alebo 
sa ho nezúčastní. 

 
m) na verejnosti vystupuje kultivovane, so znalosťou veci, dôveryhodne, tolerantne, 

objektívne a zásadovo.  
 
o) vždy podporuje budovanie a posilňovanie samosprávneho systému.  
 
 

Článok IV. 
Konflikt záujmov 

 
1. Pri  výkone  svojej  funkcie  rozhoduje  volený  predstaviteľ  vždy  so  zreteľom               

na verejný záujem. Získané informácie nevyužíva ako nástroj na získanie osobného 
prospechu pre seba a pre iných, ani ich nepoužíva na ujmu inej osoby alebo skupiny osôb. 
Súkromný záujem zahŕňa akúkoľvek výhodu pre jeho rodinu, blízke osoby a právnické 
a fyzické osoby, s ktorými má obchodné alebo politické vzťahy. 

 
2. Ak  má  volený  predstaviteľ  priamy  alebo  nepriamy  osobný záujem vo veciach, ktoré 

sú predmetom   rokovania   orgánov   mesta,   oznámi   túto   skutočnosť   mestskému 
zastupiteľstvu; zdrží sa diskusie a nezúčastní sa na príslušných rozhodnutiach tak, že 
nebude o nich hlasovať. Volený predstaviteľ miestnej samosprávy sa zaväzuje spraviť 
všetko pre elimináciu konfliktu záujmov najmä pri nakladaní s majetkom mesta 
a hospodárení s verejnými  finančnými prostriedkami. 
 

3. Volený  predstaviteľ  sa  zdrží  vykonávania  takých  funkcií,  ktoré  by  nepriaznivo mohli  
      ovplyvňovať výkon jeho mandátu ako voleného predstaviteľa.  
 

 
Článok V. 

Deklarácia  majetkových a finančných pomerov 
 
 

Volený predstaviteľ každoročne deklaruje svoje majetkové a finančné pomery 
prostredníctvom písomného oznámenia majetkových pomerov, funkcií, zamestnaní a  iných 
činností, ktoré vykonáva súbežne s výkonom funkcie. Písomné oznámenia  sú registrované   
na úrade a sú prístupné verejnosti, v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom. 
 

 
Článok VI. 

Vzťahy k médiám 
 
 

1. Volený predstaviteľ v  záujme napĺňať právo občanov na informácie, uvedomujúc si, že 
média sú najdôležitejším prvkom vzťahov k verejnosti nadväzuje kontakty  so všetkými 
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dostupnými médiami bez ohľadu na politické zameranie, najmä bez ohľadu na svoje 
osobné preferencie.   

 
2. Volený predstaviteľ  za účelom obojstrannej komunikácie, ktorej cieľom je udržiavať 

dostatočnú hladinu informovanosti, takú, ktorá umožňuje vzájomné pochopenie odpovedá  
otvorene  a  v  plnom rozsahu na otázky zástupcov médií, ktoré sa týkajú výkonu jeho 
činnosti, činnosti mesta ako aj činnosti organizácií zriadených mestom.  

 
3. Volený predstaviteľ poskytuje všetky  požadované  informácie, s výnimkou  tých,  ktoré 

sú zákonom definované ako utajované. Nie je povinný poskytovať informácie                  
zo súkromného života  svojho alebo iného voleného predstaviteľa, či zamestnanca mesta. 

 
 
 

Článok VII. 
Dary a zákaz korupcie 

 
1. Pri výkone funkcie je volený predstaviteľ povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré 

je zákonom definované ako korupčné alebo nelegálne. Ak sa o takom konaní dozvie, 
oznámi túto skutočnosť príslušným orgánom.  

 
2. Z  titulu  svojej  funkcie  volený predstaviteľ neprijíma ani nevyžaduje pasívne ani aktívne  

žiadne  dary,  služby, finančné prostriedky ani iné výhody s cieľom osobného obohatenia 
sa. 
 

3. Volený predstaviteľ  sa   zaväzuje   všetky  dary  alebo  finančné  prostriedky,  získané     
na oficiálnych podujatiach  z  titulu  svojej funkcie, registrovať v osobitnom registri mesta 
a používať ich ako verejné zdroje a pre verejné účely, s výnimkou drobných 
upomienkových predmetov a propagačných materiálov v celkovej hodnote 500,- Sk. 

 
 
 

Článok  VIII. 
Nezlučiteľnosť funkcií 

 
Volený predstaviteľ samosprávy dodržiava platné zákony, ktoré súvisia s obmedzením 
vykonávať iné mandáty a funkcie.  
 
 
 

Článok  IX. 
Zneužitie funkcie verejného činiteľa 

 
1. Volený predstaviteľ rozhoduje o použití finančných prostriedkov a majetku mesta v súlade  
      s platnými zákonmi, nariadeniami a v prospech verejného záujmu. 
 
2. Volený  predstaviteľ  sa  zdrží  akéhokoľvek  konania,  ktoré  by  mohlo  viesť                    

k priamemu alebo  nepriamemu   zneužívaniu   finančných   prostriedkov   alebo   majetku   
mesta  pre súkromné záujmy jeho, jeho príbuzných alebo iných osôb.  
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3. Pri  výkone  svojej  funkcie  nebude  primátor  prijímať  žiadne opatrenia ani rozhodnutia,  
     ktoré by ho zvýhodňovali v budúcom osobnom alebo profesionálnom živote.  
 
 
 

Článok  X. 
Kontrola 

 
1. Volený predstaviteľ nebráni vykonaniu kontroly alebo kontrolného opatrenia, poskytuje 

orgánu externej alebo vnútornej kontroly všetky informácie, ktorými  disponuje, alebo 
ktoré orgán požaduje alebo považuje  za dôležité. 

 
2. Volený predstaviteľ podporuje demokratickú kontrolu formou verejného prístupu 

k informáciám, hlavne k administratívnym a rozpočtovým dokumentom. 
 
3. Volený predstaviteľ  vykonáva kontrolnú činnosť dodržiavania príslušných všeobecne 

záväzných nariadení mesta. 
 
 

Článok  XI. 
Zverejnenie rozhodnutí a informácií 

 
1. Volený predstaviteľ je vždy pripravený zodpovedať občanom  vysvetľovať a preukazovať 

opodstatnenosť a oprávnenosť každého rozhodnutia. Nezatajuje žiadne informácie alebo 
úkony, pokiaľ  mu to neukladá zákon.  

 
2. Primátor  podporuje  všetky  opatrenia smerujúce k posilneniu princípu  transparentnosti,  
     pri poskytovaní služieb občanom a pri fungovaní mestského úradu. 
 
 
 
 

Článok  XII. 
Prijímanie a hodnotenie zamestnancov mesta Nitry 

 
1. Personálne rozhodnutia sú založené na zásluhách a nie na konexiách, politickej 

poslušnosti. 
 

2. Orgány samosprávy prijímajú zamestnancov podľa jasne definovaných, transparentných 
postupov navrhnutých tak, aby bol prijatý najlepší kandidát podľa špeciálnych potrieb 
príslušného útvaru, resp. oddelenia. 

 
3. Zabezpečujú, že akýkoľvek presun zamestnancov mesta je v záujme dobrej funkcie 

samosprávy a že takéto presuny nie sú skrytou formou trestu. Zabraňujú nezákonnému      
a neetickému konaniu zamestnancom mesta Nitry; v rámci verejnej služby posilňujú ich 
zodpovednosť, kontrolu a právnu zodpovednosť. 

 
4. Dohliadajú, aby neexistovala diskriminácia, predovšetkým na základe veku, zdravotného 

postihnutia, sociálneho alebo národného pôvodu, či náboženského presvedčenia. 
 
 



 7 
 

Článok  XIII. 
Rešpektovanie úloh zamestnancov mesta Nitry 

 
1. Pri výkone svojej funkcie primátor mesta a  funkcionári mesta rešpektujú úlohy 

a povinnosti zamestnancov úradu a bez zaujatosti im poskytnú  potrebné informácie 
v súlade s ich postavením a funkciou v úrade.  
 

2. Primátor  a funkcionári mesta za žiadnych okolností nevyžadujú od zamestnancov mesta, 
aby zanedbávali  alebo obchádzali platné nariadenia a zákony s cieľom poskytnúť priamy 
alebo nepriamy prospech sebe, príbuzným a iným jednotlivcom, prípadne skupine 
jednotlivcov. 
 

3. Primátor ako aj ďalší volení funkcionári podporujú opatrenia, ktoré vedú  k zvýšeniu 
efektívnosti a flexibilnosti fungovania zamestnancov a uplatňujú princípy ich pozitívnej 
motivácie; odmeňovanie je úmerné kompetenciám a vykonávaným povinnostiam. 

 
4. Zabezpečujú, aby materiálne podmienky a podmienky zamestnancov boli vhodné 

a zodpovedajúce ich potrebám. 
 
5. Zabezpečujú vzdelávanie zamestnancov a školenia, ktoré majú prioritné postavenie 

v obecnom i strategickom pláne.  
 
 

Článok  XIV. 
Pravidlá upravujúce volebnú kampaň 

 
1. Volený predstaviteľ nenúti žiadnym spôsobom občanov a zamestnancov mesta hlasovať 

inak ako podľa ich vlastného rozhodnutia. Zároveň sa vyhýba získavať hlasy voličov 
ohováraním iných kandidátov, navádzaním na porušovanie volebných pravidiel alebo 
výsledkov volieb, prísľubom finančných prostriedkov alebo iných darov či zvýhodnenia 
pri výkone svojej budúcej funkcie. 
 

2. Volený predstaviteľ nepoužíva počas výkonu svojej funkcie  finančné prostriedky ani 
majetok mesta v prospech volebnej kampane svojej alebo iného kandidáta, s výnimkou 
prenajatia priestorov na propagáciu a stretnutia s voličmi za úhradu. 
 

 
 

Článok  XV. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Volení predstavitelia sa stotožňujú s princípmi tohto kódexu a vyzdvihujú, podporujú tieto 

princípy osobným príkladom. 
 
2. Volení predstavitelia v záujme kvalifikovaných rozhodnutí sa neustále vzdelávajú, 

získavajú zdroje nových informácií, komunikujú s inými samosprávami za účelom 
výmeny skúseností. 

 
3. Volení predstavitelia sa angažujú za budovanie a posilňovanie  samosprávneho systému 

ako základu demokraticky usporiadanej spoločnosti. 
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4. Volení predstavitelia prijmú opatrenia s cieľom oboznamovať verejnosť  s ustanoveniami 

tohto kódexu, podporujú miestne médiá pri informovaní o témach spojených s verejnou 
etikou. 

 
5. Kódex bol schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa ...........uznesením 

č. .............a nadobúda účinnosť dňom schválenia. 
 
6. Tento kódex bude po podpise zverejnený na úradnej tabuli Mestského úradu v Nitre          

a na internetovej stránke Mestského úradu v Nitre.  
 
 
 
V Nitre dňa ..............2008 
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My, volení predstavitelia samosprávy mesta Nitry, sa zaväzujeme svojimi podpismi  dodržiavať 

princípy Etického kódexu: 
 
 

 
Doc. Ing. Jozef Dvonč ................................     

 
Eva Hlaváčová ............................................ 

 
Ing. František Baláž ......................................

 
František Hollý ............................................ 

 
František Bečica ........................................... 

 
prof. Ing. Ján Jech, CSc. ............................. 

 
Ing. Jozef Belica .......................................... 

 
MUDr. Ivan Juhás ....................................... 

 
doc. Ing. Milan Belica, PhD.  ......................  

 
Štefan Klačko ...............................................  

 
MVDr. Miroslav Bradáč ..............................  

 
Bc. Renáta Kolenčíková ............................. 

 
Ing. Milan Burda .........................................  

 
Ing. Ján Kovarčík ....................................... 

 
Oľga Csákayová ..........................................  

 
doc. Ing. Anton Kretter, PhD. ..................... 

 
Ing. Jozef Čuboň .......................................  

 
Ing. Anton Letko ........................................ 

 
Ing. Miloš Dovičovič ..................................  

 
Ing. arch. Vladimír Libant ...........................  

 
JUDr. Marek Ďuran ....................................   

 
Ing. Pavol Meňky, PhD. ................................ 

 
Ing. Lýdia Forrová  ....................................  

 
Ing. Miroslav Mikulášik  .............................. 

 
Ivan Gavalovič ............................................  

 
RNDr. Marta Rácová ...................................  

 
Mgr. Ján Greššo ..........................................  

 
Štefan Štefek ................................................  

 
Ing. František Halás ...................................  

 
PhDr. PaedDr. Ján Vančo ............................ 

 
Ing. Rudolf Hlavačka ..................................  

 
Mgr. Ferdinand Vítek ................................... 
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Dôvodová správa 
 
 

Predkladáme Návrh - „Etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy mesta Nitry“,  
s cieľom uviesť zásady tohto EK do každodennej praxe. Kódex stanovuje štandardu chovania 
a jeho primerané uplatnenie k občanom, zamestnancom mesta ako aj k ostatným voleným 
funkcionárom. Návrh predkladáme z dôvodu, že prijatím  zásad EK sa zvýši dôveryhodnosť 
občanov k samospráve, k voleným funkcionárom,  posilní sa účasť občanov  na správe vecí 
verejných, čím sa posilnia zásady demokracie. EK vymedzuje i jasné pravidlá ako sa 
zachovať v zložitejších situáciách, do ktorých sa môže dostať volený funkcionár pri výkone 
svojho mandátu.   
            Niektoré ustanovenia EK vychádzajú z platných zákonv, napr. zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení,  zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov.  

Predložený návrh etického kódexu vychádza z modelového Európskeho kódexu 
správania pre miestnych a regionálnych volených predstaviteľov, ktorý prijal Kongres 
miestnych a regionálnych orgánov Rady Európy v r. 2000. Mnohé členské krajiny EÚ majú 
prijaté svoje vlastné etické kódexy, ktoré sú široko uplatňované  v praxi. Z právneho hľadiska 
má EK charakter právne nezáväznej deklarácie. 

 
Materiál bol predložený voleným predstaviteľom mesta na pripomienkovanie dňa 12.5.2008. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 MESTSKÉ SLUŽBY NITRA 
 
 
         V Nitre dňa  31.5 2008 
 
 
         č. materiálu: 949/08 
 
Mestská rada 
 
v   N i t r e 
 
 
 
 
 
 
k bodu: Vyhodnotenie zimnej údržby miestnych komunikácií za rok 2007/08 
 
 
 
 
 
 
 
Predkladá:       Návrh na uznesenie:  
Ing.Štefan Forro      Mestská rada v Nitre 
riaditeľ organizácie     p r e r o k o v a l a  
        Vyhodnotenie zimnej údržby 
Spracovali:       za rok 2007/2008 
Ing.Zita Moravčíková     o d p o r ú č a   
Ing.Ladislav Meszároš     Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 
        s c h v á l i ť 
Napísala:       Vyhodnotenie zimnej údržby 
L.Látečková      za rok 2007/08 
sekretárka riaditeľa      podľa predloženého návrhu  
 
Prizvať: -    
  
 
 
 
 
        ................................................... 
           podpis predkladateľa 
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p. Milan Bartoš, ved. Čistenia mesta    
 
 
 
 
 



 

 
 
 
1. ÚVOD         2 
 
2. PRÍPRAVA ZIMNEJ ÚDRŽBY MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ 2 

 
2.1  Príprava MK pred ZÚ      2 
2.2  Príprava mechanizmov      2 
2.3  Príprava operačného plánu      2 
2.4  Subdodávatelia       3 
2.5  Zásoby posypového materiálu     3 
 

         3.   VLASTNÁ ZIMNÁ SLUŽBA      3 
             
                3.1  Priebeh zimnej údržby      3 
                3.2  Mechanizmy v zimnej údržbe     4 
                3.3  Spotreba materiálu       6 
                3.4  Pracovníci        6 
                3.5  Subdodávatelia       6 
 
         4.    VYHODNOTENIE       6 
 
                4.1  Ekonomické vyhodnotenie      6 
                4.2  Vecné vyhodnotenie       7 
 
         5.     NÁVRH OPATRENÍ       8   
 
 
     
 
 
 
 
 
          Výsvetlivky použitých skratiek: 
 
 

MK     -  miestne komunikácie  
            ZÚ     -  zimná údržba 
 D  -  drvina 
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   M  -  močovina 
           VPS,DaŽP -  Komisia verejnoprospešných služieb ,dopravy a životného prostredia  
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VYHODNOTENIE  ZIMNEJ  ÚDRŽBY  ZA  ROK  2007/2008 
 
 
1. ÚVOD 

 
Zimnú údržbu miestnych komunikácií za rok 2007/2008 zabezpečovala príspevková 
organizácia Mestské služby Nitra. Zimná údržba bola vykonávaná v súlade s operačným 
plánom, ktorý bol schválený MsR dňa  6.11. 2007 uzn. č. 733/2007 a MsZ 22.11. 2007 
uzn.č.364/2007-MZ.. 
Vlastný výkon ZÚ bol vykonávaný v čase od 15.11. 2007 do 15.3.2008. 
 

 
2. PRÍPRAVA ZIMNEJ ÚDRŽBY MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ 

 
 Príprava miestnych komunikácií pred zimnou údržbou 

Po ukončení ZÚ 2006/2007 bola v mesiaci marec vykonaná I. časť prehliadky MK, 
následne v mesiaci apríl II. časť. Obe časti boli spracované do záverečného protokolu 
hlavnej prehliadky miestnych komunikácií v meste Nitra v zmysle ON 73 61 98. 
Lokálne opravy miestnych komunikácií boli podľa uvedeného protokolu rozdelené do 
dvoch sledov: 
 
I.   sled  -   s cieľom udržania zjazdnosti komunikácií, pričom bol kladený dôraz    
                               na odstraňovanie závad vplývajúcich na bezpečnosť jazdy vozidiel. 
 
II.  sled  -   s cieľom udržania životnosti komunikácií, pričom boli  odstraňované 
                               vady vozovky, povrchové poruchy alebo iné druhy deformácií.  
 
Na odstraňovanie uvedených závad boli použité tieto spôsoby opráv MK – 
pneumotryskovou metódou, liatym asfaltom alebo obaľovanou zmesou. 
Uvedené opravy komunikácií boli vykonané do výšky schválených finančných 
prostriedkov. Z celkového pohľadu sa však užívanie MK po normovanej technickej 
životnosti predlžuje, čo je spôsobené viacročným nedostatkom finančných prostriedkov 
na obnovu stavebno-technického stavu MK predovšetkým v oblasti súvislých opráv MK 
a rekonštrukcii vozoviek. 
 

 Príprava mechanizmov    
Pre zabezpečenie zimnej údržby bolo nutné venovať zvýšenú pozornosť príprave 
techniky. Vzhľadom na zastaralý, skorodovaný a opotrebovaný stav strojovej 
a automobilovej techniky Mestské služby Nitra vykonali technické prehliadky všetkých 
mechanizmov s cieľom zabezpečenia nákupu, alebo vlastnej výroby náhradných dielov. 
Vo väčšej miere sme opravy mechanizmov vykonávali vo vlastných dielňach. V menšej 
miere sme zabezpečili opravu niektorých mechanizmov dodávateľsky, nakoľko sme 
špecifické závady z hľadiska technickej vybavenosti dielní nedokázali odstrániť. 
Pripravenosť techniky MsS a subdodávateľov bola prezentovaná dňa 16. 11. 2007. 
 

 Príprava operačného plánu  
Spracovanie operačného plánu zimnej údržby sme začali v mesiaci august. Vlastné 
znenie operačného plánu sme predložili ku schváleniu a pripomienkovaniu do komisie 
VPS a ŽP, vedenia Mestského úradu a Mestskej rady. Operačný plán zimnej údržby bol 
dňa  6.11. 2007 uzn.č.733/2007 schválený Mestskou radou.  

 
2 



 

Po doplnení predložených pripomienok bol operačný plán schválený mestským 
zastupiteľstvom dňa 22.11. 2007 uzn. č. 364/2007-MZ. Súčasťou operačného plánu bolo 
aj schválenie mestského operačného štábu, ktorého členovia boli písomnou formou 
menovaní primátorom mesta. Spolu s menovacím dekrétom dňa 15.11. 2007 členovia 
operačného štábu obdržali operačný plán zimnej údržby s mapami rozdelenia miestnych 
komunikácií. 
Z dôvodu racionálneho zabezpečovania zimnej údržby Mestské služby Nitra 
a Regionálna správa a údržba ciest Nitra uzatvorili dňa 8.10. 2007 dohodu o vzájomnej 
výmene komunikácií v zmysle zásad pre prípravu operačných plánov. 
Dňa 15. 11. 2007 bolo vykonané základné školenie pracovníkov zaradených do zimnej 
údržby, ktoré bolo zamerané na dodržiavanie pracovných postupov zimnej údržby 
a organizácie práce v súlade s operačným plánom zimnej údržby. 
                       

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

 
 Zásoby materiálu 

Pred zahájením zimnej údržby sa v skladovacích priestoroch Mestských služieb 
nachádzalo: 
- NaCl     680 t (posypová soľ)  
- drvina      575 t  
- piesok      3,5 t 
- močovina  1,5 t 
 
Posypový a inertný materiál bol na základe zmluvných dodávok priebežne doplňovaný. 

 
3. VLASTNÁ  ZIMNÁ  ÚDRŽBA 

 Priebeh zimnej údržby 
V prípravnom období pred zahájením zimnej údržby boli na určené miesta schodísk 
a autobusových nástupíšť umiestnené nádoby s posypovým materiálom, ktorý bol 
využívaný pre ručný posyp. Vlastný výkon zimnej údržby bol v týchto miestach 
rozdelený medzi aktivačných pracovníkov, ktorí vykonávali práce na základe zmluvy 
medzi mestom a úradom práce. Po použití posypového materiálu bol tento následne 
niekoľkorát doplňovaný. 
Prvé nasadenie vlastných mechanizmov na zabezpečenie zimnej údržby bolo 11.11. 2007 
nakoľko bolo zaznamenané zhoršené počasie sprevádzané snežením Počas tohto zásahu 
bolo použité 33 t soli a 30 t drviny. Súčasne boli nasadení aj ruční pracovníci, ktorí 
zabezpečovali schodnosť v miestach autobusových zastávok, lávok, priechodov 
a schodov.  
V zmysle schváleného operačného plánu bol dňom 15.11. 2007 zriadený dispečing 
zimnej údržby. Pohotovostná služba bola vykonávaná v úspornom režime. 
Monitorovaním predpovede počasia boli jednotlivé služby v prípade zhoršeného počasia 
posilňované. V prípade zásahov nastupovali do výkonu ďalší vodiči s mechanizmami, 
ostatní pracovníci zaradení do zimnej údržby boli rozdelení do denných pracovných 
smien. Podľa vývoja klimatických podmienok boli okrem zimnej údržby zadeľovaní na 
výkon náhradných prác zameraných na čistenie MK, opravy MK a údržbu technických 
zariadení. Denné výkony náhradných prác sú zvlášť evidované.  
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Podľa záznamom stálej pohotovostnej služby môžme konštatovať, že v priebehu ZÚ 
2007/08 bolo 39 zásahov, čo si vyžiadalo 116 výjazdov vlastnej techniky a 2 výjazdy 
subdodávateľov. Počas zimnej údržby boli namerané teploty v rozsahu od -9 oC do +12 
oC, vlhkosť vzduchu sa pohybovala od 60 do 100  %. Z denníkov zimnej údržby môžeme 
tiež konštatovať, že 28 dní bolo pod 0 oC, 18 krát sme zaznamenali zmeny počasia 
(vrátane sneženia, mrznúceho mrholenia a dažďa). Celkový prehľad zásahov ZÚ 2006/07 
v porovnaní so zimnou údržbou 2007/08 je uvedený v prílohe č.1. 
 
 

 Mechanizmy v zimnej údržbe 
Do ZÚ 2007/2008 boli zaradené staršie vozidlá MsS, ktorých technický stav je vo väčšej 
miere za zenitom svojej životnosti. Hlavnú časť mechanizmov tvorili vozidlá Š 706 
slúžiace na posyp miestnych komunikácií. Práve tieto vozidlá si v príprave na zimnú 
údržbu vyžiadali veľké náklady na opravu z pohľadu nedostatku náhradných dielov, 
nakoľko boli vyrobené v rokoch 1980-89. Tieto vozidlá v súčasnej dobe nevyhovujú 
podmienkam EURO-II. 
Do zabezpečovania zimnej údržby boli nasadené aj 3 novšie vozidlá malej triedy typu 
Multicar (r.v. 1996,2002, 2004). Tieto vozidlá boli určené na údržbu  úzkych a väčším 
mechanizmom nepriechodných komunikácií ako aj pešej zóny. Vzniknuté drobné 
technické závady na týchto vozidlách boli odstraňované vo vlastných dielňach. V zimnej 
údržbe boli používané aj 3 novšie vozidlá veľkej triedy Praga UV 8O (r.v.1998), Praga 
NTS (r.v.2001) a Renault Kerax (r.v.2003).  Údržbu chodníkov v mestskej časti 
Klokočina zabezpečoval malotraktor s radlicou a rozhadzovačom. V úzkych 
komunikáciách Zobora bol používaný prívesný rozhadzovač za traktor a sypač 
s medzinápravovým rozhadzovačom.V prímestských častiach Dražovce a Janíkovce boli 
nasadené traktory subdodávateľov so zadnými radlicami. 
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       Prehľad techniky v zimnej údržbe 2007/2008 
 
 

 
 
Počet výjazdov subdodávateľov 
 
Dodávateľ November December Január Február Marec Spolu 
Marák Marek 
Maxi  
Lumen 
 

1 
- 
- 
 
 
 

- 
1 
- 
   

- 
- 
- 
   

- 
- 
- 
   

- 
- 
- 
   

1 
1 
- 
   

Spolu 1 1 - - - 2 
 
Počet výjazdov mechanizmov Mestských služieb podľa mesiacov 
 
Vozidlo    November December Január Február Marec Spolu 
NRA 053 BS   Š 706 
NR    805 CP  Š 706 
NR    307  AJ  Š 706 
NR    613  BY Š 706 
UNC 060 
NR  649 BV    M-Fumo 
NR  089 AP     Praga 
NR  084  BI     Praga 
NR  617 CH    Multicar 
NR  350 CF     Renault 
NR 781  AC    Traktor 
NR 779  AC    Traktor 
NR 411 BV     Tatra 
NR 608 DU Multic. 
Malotraktor 

3 
4 
2 
3 
1 
- 
- 
3 
9 
2 
1 
- 
- 
8 
- 

3 
1 
2 
- 
- 
- 
1 
1 
8 
- 
1 
- 
- 
1 
1 

7 
5 
6 
- 
- 
4 
9 
2 
10 
5 
- 
- 
- 
9 
1 

- 
- 
 - 
- 
- 
- 
- 
2 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

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

13 
10 
10 
3 
1 
4 
10 
8 

   28 
7 
2 
- 
- 

18 
2 
 

Spolu 36 19 58 3 - 116 
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Mestské služby Subdodávatelia 
Š 706 sypač 
Tatra 
P-V3S 
Traktor+malotraktor 
HON 
UNC 060 
Multikár M-26 
Multikár FUMO 
Praga ÚV 80 
Praga NTS 
Renaul Kerax 

4 
1 
1 

2 + 1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

Marák 
Maksi 
Lumen 
 

Traktor            1 
Traktor            1 
Traktor            1 
  

    



 

 Spotreba materiálu 
V zimnej údržbe 2007/2008 sa spotrebovalo v porovnaní s predchádzajúcocu zimnou 
údržbou väčšie množstvo chemického a inertného materiálu. Celková spotreba 
v porovnaní s predchádzajúcim rokom je uvedená v prílohe č. 2 v tabuľkovej a grafickej 
úprave. 

 Pracovníci 
Po schválení operačného plánu bolo do zimnej údržby 2007/2008 preradených 
a zaradených 49 kmeňových pracovníkov, na tejto činnosti bolo odpracovaných 28 146 
hodín. 

Počet odpracovaných hodín/mesiac 
Počet prac. 11/07 12/07 1/08 2/08 3/08 Spolu 

49     3 909,50 5 788,75 8 171,00 7 294,00 2 982,75 28 146,- 
               3.5 Subdodávatelia 

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

   4.    VYHODNOTENIE  
 

 4.1   Ekonomické vyhodnotenie 
 

Náklady na zimnú údržbu 2007/2008  v tis. Sk 
 

P.č. 4-12/2007 1-3/2008 Spolu 
1.      Materiál + en. 
2.      Opravy 
3.      Služby 
4.      Mzdy 
5.      Zákonné poistné 
6.      Dane a poplatky 
7.      Poistenie mot.voz. 
8.      Odpisy 

  839,52 
    53,35 
    30,65 
1 345,78 
  489,76 
   0,26  

    85,95 
        793,13 

  1 253,38 
      83,70 
    228,90 

       1 765,90 
          659,29 

        
      30,38 
     89,48 

 2 092,90 
    137,05 
   259,55 
3 111,68 
1 149,05 
       0,26 
   116,33 
   882,61 

1-8    Priame náklady  
9.      Vnútropod. nákl. 

3 638,40 
   986,58 

 4 111,03 
    370,28 

     7 749,43 
     1 356,86 

1-9   Náklady celkom   4 624,98  4 481,31      9 106,29 
 
Náklady na mzdy, zákonné poistenie, poistenie motorových vozidiel a odpisy činia  
5 259,67 tis. Sk, čo je 67,87 % z priamych nákladov za obdobie 2007/2008. 
V nákladoch na materiál sú zaúčtované náklady na posypovú soľ 1 000 tis.Sk, drvina 135 tis. 
Sk, oleje a mazadlá 37 tis.Sk, pohonné hmoty (nafta, benzín) 638 tis.Sk, šatstvo 5  tis.Sk,  
náhradné diely 243 tis. Sk, režijný materiál 35 tis. Sk. V nákladoch na služby sú zaúčtované 
náklady na pneuslužby 3 tis. Sk, telefóny a mobily 32 tis.Sk, STK 11 tis.Sk.dodávatelia 
(výkon + pohotovosť) 19 tis.Sk, opravy 137 tis. Sk, čistenie ulíc 14 tis. Sk, odpad 177 tis. 
Sk, ostatné náklady 4 tis.Sk. 
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Porovnanie priamych nákladov na zimnú údržbu 
Za rok 2006/2007 a rok 2007/2008 

 
 

 
Náklady celkom na rok 2007 dosiahli výšku nasledovne: 
 

         1-3/2007 4-12/2007 1-12/2007 
3 732,99 tis. Sk 4 624,98 tis. Sk  8 357,97 tis. Sk 

 
Dotácia na zimnú údržbu v roku 2007 bola schválená vo výške 12 600 tis. Sk. Vzhľadom na 
priaznivé klimatizačné podmienky v zimnej údržbe v roku 2007, Mestské služby Nitra 
navrhli rozpočtové opatrenie, v ktorom príspevok na bežné výdavky ponížili o 4 250 tis. Sk 
nasledovne: 
 
I. rozpočtové opatrenie:  
 
102 Zimná údržba  12 600 tis. Sk     - 4 500 tis. Sk   8 100 tis. Sk 
101 Čistenie komunikácií 15 550 tis. Sk    +2 000 tis. Sk 17 550 tis. Sk 
103 Oprava komunikácií 12 700 tis. Sk    +2 000 tis. Sk 14 700 tis. Sk 
401 Správa cintorínov   4 100 tis. Sk     +  500 tis. Sk   4 600 tis. Sk 
 
II. rozpočtové opatrenie: 
307 Parkoviská        900 tis. Sk      - 250 tis. Sk      650 tis. Sk 
102 Zimná údržba    8 100 tis. Sk      +250 tis. Sk   8 350 tis. Sk 
 
Zimná údržba za rok 2007 skončila hospodárskym výsledkom - 8 tis. Sk. Počas zimnej 
údržby v období 4-12/2007 a 1-3/2008 sa vykonávalo čistenie miestnych komunikácií ako aj 
ich oprava, čo sa odrazilo aj na výške nákladov, aj napriek tomu že počasie nebolo typicky 
zimné priebežne pokračovali práce na týchto činnostiach.  
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Mesiac 
rok 

4-12 
2006 

4-12 
2007 

Index 
07/06 

1-3 
2007 

1-3 
2008 

Index 
08/07 

Spolu 
06/07 

Spolu 
2007/08 

Index 
08/07 

Priame 
náklady 2 630 3 638 138,33 2 942 4 111 139,73 5 572 7 749 139,07 



 

4.2    Vecné vyhodnotenie 
Z porovnania klimatických podmienok počas ZÚ 2007/08 s predchádzajúcim rokom 
možno konštatovať,že bol potrebný väčší počet zásahov, ktoré si vyžiadali aj následne 
vyšší počet výjazdov mechanizmov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom bola spotreba 
soli vyššia o 370,5 t a drviny o 271,5 t. V ostatných dňoch priaznivého počasia boli 
vykonávané náhradné práce zamerané hlavne na dočisťovanie miestnych komunikácií, 
schodísk a parkovísk. Uvedenými prácami bolo počas mesiacov február a marec 
odvezených a zlikvidovaných 320 t odpadu.  
Po skončení vianočných sviatkov sme zabezpečovali zvoz vianočných stromčekov 
v niekoľkých etapách nakoľko likvidácia stromčekov v domácnostiach nebola jednotná. 
V mesiacoch február - marec sme okrem iných prác vykonávali taktiež zvoz konárov, 
viničných prútov hlavne z mestskej časti Zobor ale aj z iných častí mesta za úzkej 
spolupráci s oddelením komunálnych činností mestského úradu. 
Čistenie komunikácií sme vykonávali priebežne podľa počasia strojným alebo aj ručným 
škrabaním krajníc. V súčasnom období je strojné čistenie intenzívnejšie, nakoľko bolo po 
výmene nadstavieb nasadené väčšie množstvo zametačov. 
V priaznivých klimatických podmienkach sme vykonávali opravy výtlkov studenou 
asfaltovou zmesou. Zabezpečovali sme odstránenie havariných prepadov miestnych 
komunikácií dočasným zasypaním drvinou alebo asfaltovým výbrusom. Po zahájení 
výroby asfaltových zmesí budeme opravy miestnych komunikácií vykonávať klasickou 
metódou frézovaním povrchu a spätným uložením asfaltov, metódou pneutrysku resp. 
liatym asfaltom.  
V priebehu zimnej údržby 2007/08 sme zaznamenali zvýšené poškodzovanie krytov na 
nádobách s posypovým materiálom, čo si vyžiada vyššie náklady na ich opravu a obnovu.   
V spolupráci s odborom komunálnych činností boli práce pracovníkov Mestských služieb 
Nitra a úradom koordinované tak, aby bola vyčistená čo najväčšia plocha. Tento spôsob 
dočisťovania bol účinný aj napriek veľkým problémom so zaparkovanými vozidlami. 
Taktiež sme vykonávali blokové čistenie ulíc, pričom musíme konštatovať, že vodiči 
nerešpektujú prenosné dopravné značenie. Takýmto prístupom znemožňujú dôkladnejšie 
vyčistenie priestranstva mechanizmami.  
        
  

      5.  NÁVRH OPATRENÍ: 
 

1. Predložiť investičné požiadavky na nákup strojov pre zabezpečovanie zimnej údržby na 
rok 2009 

                                                                                                    T: september 2008 
                                                                                                    Z: riaditeľ organizácie 
 
 
Stanovisko Komisie pre životné prostredia, verejnoprospešné služby a verejný poriadok 
MZ v Nitre zo dňa 19.5. 2008: 
 
Uznesenie č.12/2008 

    Komisia na svojom zasadnutí 
    p r e r o k o v a l a 
    Vyhodnotenie zimnej údržby miestnych komunikácií za rok 2007/2008 
    a berie ho na vedomie.  
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M E S T S K Ý      Ú R A D       V    N I T R E 
 

 
Nitra  11.06.2008 
    

 Číslo materiálu:  950/08 
   

Mestskému zastupiteľstvu  
v Nitre 
 
 
K bodu: Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2008 pre cieľovú    

  oblasť telesná kultúra 
 
 
 
 
Predkladá: 
Jozef Dvonč   
primátor mesta Nitry  
 
 
Spracovala: 
Mária Hegedüšová 
odborná referentka OKaŠ 
MsÚ v Nitre   
 
 
Napísala:  
Mária Hegedüšová 
odborná referentka OKaŠ 
MsÚ v Nitre 
 
 
 
Prizvať: 
Štefan Klačko 
predseda 
komisie pre šport a telesnú kultúru 
MZ v Nitre  
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh na uznesenie 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
p r e r o k o v a l o 
Návrh na pridelenie dotácií  z rozpočtu 
Mesta Nitry na rok 2008 pre cieľovú 
oblasť telesná kultúra 
s c h v a ľ u j e  
pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry 
na rok 2008 pre cieľovú oblasť telesná 
kultúra v zmysle predloženého návrhu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
............................................... 
 podpis predkladateľa 
 
 
 



 
 
 
 
Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2008 pre cieľovú oblasť telesná kultúra 
 
 V súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitry č. 1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry v znení neskorších zmien, 
§ 5 ods. 2 a) ab) predkladám návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2008 pre cieľovú oblasť telesná kultúra 
 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznesením č. 101/2008 – MZ zo dňa 27. 3.2008 schválilo priority uvedenej cieľovej oblasti.  
 Podľa § 6 ods. 4 VZN č. 1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry v znení neskorších zmien bol v Nitrianskom Echu, na webovej 
stránke a na úradnej tabuli MsÚ v Nitre zverejnený oznam o možnosti požiadať o dotáciu z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2008. Termín uzávierky bol 
stanovený na 30. 4.2008. 
 Platné žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Nitry z cieľovej oblasti Telesná kultúra boli predložené Komisii pre šport a telesnú 
kultúru MZ v Nitre 22. 5. 2008. 
 
 Počet platných žiadostí:         93 
 Schválený globálny objem finančných prostriedkov:    16 000 000,- Sk 
 
 Komisia pre šport a telesnú kultúru MZ v Nitre žiadosti prerokovala a odporučila pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2008 
z cieľovej oblasti telesná kultúra podľa predloženej tabuľky. 
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1. FOND VRCHOLOVÉHO ŠPORTU (3.954.000,- Sk) 
 
a) KOLEKTÍVNE ŠPORTY (2.767.800,- Sk) 
Športový klub Pridelené body Pridelená 

dotácia 
BK Casta SPU Nitra 330 458 060,-
BK Inpek UKF Nitra 661 917 510,-
FC Nitra 320 444 180,-
Hádzanársky klub Nitra 148 205 430,-
Hokejový klub Nitra 240 333 140,-
ZŠK UKF Nitra  150 208 210,-
VK Ekonóm 145 201 270,-
SPOLU 1994 2.767.800,-
1bod = 1388 Sk 
 
b) INDIVIDUÁLNE ŠPORTY (1.186.200,- Sk) 
Športový klub Pridelené body Pridelená 

dotácia 
Boccia Club Nitra 567 165 460,-
Box club Stavbár Nitra 1282 374 100,-
Cyklistický klub Nitra 512 149 400,-
Nitriansky šachový klub 118 34 430,-
ŠK Karate Kachi Nitra 846 246 870,-
TC SPU AX - Výstavníctvo 740 215 940,-
SPOLU 4065 1.186.200,-
1 bod = 291,81 Sk 
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2. FOND MLÁDEŽNÍCKEHO ŠPORTU (3.954.000,- Sk) 
a) KOLEKTÍVNE ŠPORTY (2.372.400,- Sk) 
Športový klub Pridelené body Pridelená dotácia
BKM Junior UKF Nitra 760 152 250,-
ČFK Nitra 950 190 300,-
FC Nitra 2780 556 890,-
FK Janíkovce 244 48 880,-
Hádzanársky klub Nitra 220 44 070,-
Hokejový klub Nitra 2962 593 350,-
ŠK pri ZŠ Fatranská 814 163 060,-
ŠK D. Krškany 235 47 080,-
TJ Slovan Chrenová 236 47 280,-
Univerz. dámsky hádzan. 
klub 

1450 290 460,-

VK Ekonóm 814 163 060,-
ZŠK UKF Nitra 378 75 720,-
SPOLU 11 843 2.372.400,-
1 bod = 200,32 Sk 
 
b) INDIVIDUÁLNE ŠPORTY (1.581.600,- Sk) 
Športový klub Pridelené body Pridelená 

dotácia 
Atlant karate klub 111 5 920,-
Cyklistický klub Nitra 967 51 600,-
Nitriansky šachový klub 708 37 770,-
ŠK karate Kachi Nitra 12 481 665 900,-
ŠK ŠOG Nitra 13 936 743 530,-
TC SPU AX – Výstavníctvo 725 38 680,-
TJ AC Nitra 716 38 200,-
SPOLU 29 644 1.581.600,-
1 bod = 53,353 
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3. FOND PRENÁJMU PRIESTOROV A ÚHRADY NÁKLADOV (5.456.000,- Sk) 
a) do 60.000,-  
Športový klub Žiadaná suma Odporučenie komisie Rozhodnutie primátora
BKM Junior UKF Nitra   60.000,-   60.000,-                       60 000,- 
Boccia Club Nitra   28.800,-   28.800,-                       28 800,- 
Kolkársky klub Slávia     8.500,-     8.500,-                         8 500,- 
LA-BILL šport. biliardový klub   40.000,-   40.000,-                       20 000,- 
ŠK karate Kachi Nitra   48.000,-   48.000,-                       48 000,-  
SPOLU 185.300,- 185.300,-                     165 300,- 
b) nad 60.000,- 
Športový klub Žiadaná 

suma 
Odporučenie komisie Odporučenie 

primátora  
Odporučenie 
MR 

Rozhodnutie 
MZ 

Arabeska 84 480,- 60 000,- 60 000,-   
BK Inpek UKF Nitra 160 000,- 160 000,- 160 000,-   
Box Club Stavbár Nitra 187 000,- 80 000,- 80 000,-   
Hádzanársky klub Nitra 96 240,- 50 400,- 50 400,-   
JK sv. Juraja – DD ranč 171 200,- 40 000,- 40 000,-   
ŠK ŠOG Nitra 240 000,- 144 000,- 144 000,-   
ŠK ŠOG Nitra 128 000,- 77 000,- 77 000,-   
TCN – tenis club Nitra 400 000,- 150 000,- 150 000,-   
TC SPU AX – Výstavníctvo 1 200 000,- 400 000,- 400 000,-   
TJ Slovan Chrenová 88 800,- 40 000,- 40 000,-   
TJ Stavbár Nitra 678 673,- 100 000,- 100 000,-   
Univerz. dámsky hádzan. klub 80 000,- 80 000,- 80 000,-   
VK Ekonóm 400 000,- 100 000,- 100 000,-   
ZŠK UKF Nitra 120 000,- 40 000,- 40 000,-   
SPOLU 4 034 393,- 1.521.400,- 1.521.400,-   
Pridelená suma: 5 456 000,- 
Žiadaná suma spolu: 4 219 693,- 
Odporučenie komisie: 1 706 700,- 
Rozhodnutie primátora a odporučenie primátora: 1 686 700,-Sk 
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Zostatok : 3 769 300,- 
 
4. FOND ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ (2.636.000,- Sk) 
a) do 60.000,-  
Žiadateľ Projekt Žiadaná 

suma 
Hodnota 
projektu 

70%  Odporučenie 
komisie 

Rozhodnutie 
primátora 

1. ABC Nitrianska beachvolejbal. 
liga 

57 344 85 244 59 670 35 000 45 000 

BK Inpek UKF Exhibič. zápas 
s University of Alabama 

20 000 29 000 20 300 20 000 20 000 

BKM Junior 
 

Nitra Cup 2008 54 000 158 000 110 600 20 000 20 000 

Boccia club 
 

Dunajská liga 15 500 20 500 14 350 14 000 14 000 

Box club 
Stavbár 

M SR v boxe  50 000 125 000 87 500 20 000 30 000 

Čermánsky 
futbalový klub 

Medzinárodný turnaj 
žiakov 

22 000 48 000 33 600 22 000 22 000 

Dom Matice 
slovenskej 

Šachový turnaj 56 600 56 600 39 620 0 0 

HK Nitra kraso Veľká cena Nitry 
v krasokorčuľovaní 

50 000 200 000 140 000 50 000 50 000 

JK sv. Juraja – 
ranč DD 

Memoriál Alfreda 
Stieneho – westernové 
preteky 

60 000 86 000 60 200 20 000 30 000 

LA – BILL 
šport. biliardový 
klub 

Medzinárodný turnaj 
seniorov 

6 000 15 000 10 500 2 000  5 000 

LFC AZUR Rekultivácia futbalového 
ihriska 

15 000 26 000 18 200 0 0 

Nitr. šachový Turnaj O pohár primátora 50 500 82 000 57 400 10 000 30 000 
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klub Nitry 
OZ Harmónia 
pohybu 

Chodecké preteky za 
účasti repr. a účastníkov 
OH v Pekingu 

58 000 83 000 58 100 20 000 20 000 

OZ Svornosť 
 

Športové dni 23 100 33 000 23 100 10 000 10 000 

OZ Šťastné deti Olympiáda materských 
škôl 

46 000 58 000 40 600 40 000 40 000 

Republik. 
špecif. org. 
SZTP 
a vozíčkarov 

Šachový turnaj O pohár 
predsedu RŠO SZTP a 
vozíčkarov 

17 200 24 200 16 940 17 000 17 000 

Rodičovské 
združ. pri CVČ 
Domino 

Bláznivý piatok 6 000 12 100 8 470 6 000 6 000 

Rodičovské 
združ. pri CVČ 
Domino 

Armwresling – súťaž pre 
ZŠ a SŠ 

24 500 35 000 24 500 15 000 20 000 

Slovens. 
skauting 23.zbor

Klokočinský jarmok – 
indiánsky tábor 

12 000 15 000 10 500 0 0 

Slovenský zväz 
telesne 
postihnutých 

BOAS – branno 
orientačná automobilová 
súťaž 

20 900 35 400 24 780 20 900 20 900 

Slovenský zväz 
technických 
športov 

Strelecká súťaž 20 000 60 000 42 000 20 000 20 000 

Slovenský zväz 
technických 
športov 

Modelárska súťaž 20 000 50 000 35 000 20 000 20 000 

Spojená škola 
 

Olympijské štafetové hry 18 500 29 000 20 300 18 500 18 500 

ŠK Delfín Detský aquatlon 30 000 68 000 47 600 15 000 15 000 
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ŠK Delfín 
 

SLOVAKMAN 60 000 415 000 290 500 20 000 20 000 

ŠK nevidiacich 
a slabozrakých 
Scorpioni 

Šport. aktivity pre deti na 
sv. Mikuláša 

12 000 15 000 10 500 10 500 10 500 

ŠK nevidiacich 
a slabozrakých 
Scorpioni 

Medzinárodný kolkársky 
turnaj 

48 000 86 000 60 200 48 000 48 000 

TC SPU AX – 
Výstavníctvo 

Športové podujatie pre 
deti 

50 000 100 000 70 000 15 000 25 000 

TJ AC Nitra 
 

Memoriál J. Svitača 31 000 70 000 49 000 30 000 30 000 

TJ Slovan 
Chrenová 

75. Výročie založenia TJ 15 000 30 000 21 000 0 0 

TJ Stavbár Nitra Medzinárodný junior. 
míting Grand Prix 
Slovakia 

50 000 140 000 98 000 25 000 30 000 

TJ Voltížny 
oddiel 

Slovenský voltížny pohár 50 000 200 000 140 000 25 000 25 000 

Univerzitný 
dámsky 
hádzanársky 
klub 

Finálový turnaj M sR 
staršie žiačky 

25 000 74 000 51 800 25 000 25 000 

Univerzitný 
dámsky 
hádzanársky 
klub 

Medzinárodný turnaj 
O pohár primátora mesta 
Nitry 

25 000 85 000 59 500 25 000 25 000 

VK Ekonóm Medzinárodný turnaj 
žiakov Pribinov pohár 

35 000 35 000 24 500 24 000 24 000 

VK Ekonóm Turnaj mužov O pohár 
rektora SPU 

30 000 50 000 35 000 10 000 15 000 
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ZŠ Fatranská Doplnenie šport. 
materiálu 

40 000 40 000 28 000 0 0 

ZŠK UKF Nitra 
 

Turnaj Sondrio Taliansko 50 000 70 000 49 000 0 20 000 

SPOLU  1 274 144   672 900 770 900 
 
 
 
b) nad 60.000,- 
 
Žiadateľ Projekt Žiadaná 

suma 
Hodnota 
projektu 

70%  Odporučenie 
komisie 

Odporučenie  
primátora 

Odporučenie 
MR 

Rozhodnutie 
MZ 

Hokejový klub Medzinárodný turnaj 
v ľadovom hokeji 

150 000,- 300 000,- 210 000,- 150 000,- 200 000,-   

OZ I.NIMA ME mažoretiek v 
Rumunsku 

117 500,- 251 000,- 175 700,- 0 90 000,-   

Správa 
zar.soc.služ. 

Medzin. festival Golden 
Age Gymnastics - 
Španielsko 

200 000,- 260 000,- 182 000,- 0 100 000,-   

ŠK karate Kachi Medzinárodný turnaj pre 
deti a mládež Kachikan 
Cup 2008 

100 000,- 230 000,- 161 000,- 30 000,- 50 000,-   

SPOLU  567 500,-   180 000,- 440 000,-   
 
Pridelená suma: 2 636 000,- 
Žiadaná suma spolu: 1 841 644,- 
Odporučenie komisie: 852 900,- 
Rozhodnutie primátora a odporučenie primátora: 1 210 900,-Sk  
Zostatok : 1 425 100,- 
 



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

 
Nitra  11.06.2008 
    

 Číslo materiálu:  951/08 
   

Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre 
 
 
K bodu: Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2008 pre cieľovú    

oblasť rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie 
kultúrnych hodnôt, zachovanie kultúrneho dedičstva 

 
 
 
 
Predkladá: 
Jozef Dvonč   
primátor mesta Nitry  
 
 
Spracovala: 
Lenka Belková 
referentka pre kultúru 
MsÚ v Nitre   
 
 
Napísala:  
Lenka Belková 
referentka pre kultúru 
MsÚ v Nitre 
 
 
 
Prizvať: 
Eva Hlaváčová 
predsedkyňa 
komisie pre kultúru 
MZ v Nitre  
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Návrh na uznesenie 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
p r e r o k o v a l o 
Návrh na pridelenie dotácií  z rozpočtu 
Mesta Nitry na rok 2008 pre cieľovú 
oblasť rozvoj a ochrana duchovných 
hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie 
kultúrnych hodnôt, zachovanie kultúrneho 
dedičstva, 
s c h v a ľ u j e 
pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry 
na rok 2008 pre cieľovú oblasť rozvoj 
a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, 
ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt, 
zachovanie kultúrneho dedičstva v zmysle 
predloženého návrhu. 
 
 
 
 
 
 
 
............................................... 
 podpis predkladateľa 
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Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2008 pre cieľovú oblasť 
rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt, 
zachovanie kultúrneho dedičstva  
 
 V súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitry č. 1/2001 o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu Mesta Nitry v znení neskorších zmien, § 5 ods. 2 a) ab) predkladám návrh 
na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2008 pre cieľovú oblasť rozvoj a ochrana 
duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt, zachovanie kultúrneho 
dedičstva. 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznesením č. 101/2008 – MZ zo dňa 27. 3.2008 
schválilo priority uvedenej cieľovej oblasti nasledovne: 
•     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 a kultúrnych projektov 
•    podpora ochrany a prezentácie významných archeologických nálezov, obnova kultúrnych      

pamiatok a pamätihodností 
 

Podľa § 6 ods. 4 VZN č. 1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry v znení 
neskorších zmien bol v Nitrianskom Echu, na webovej stránke a na úradnej tabuli MsÚ 
v Nitre zverejnený oznam o možnosti požiadať o dotáciu z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2008. 
Termín uzávierky bol stanovený na 30. 4.2008. 
 Platné žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Nitry z cieľovej oblasti rozvoj 
a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt, zachovanie 
kultúrneho dedičstva boli predložené Komisii pre kultúru MZ v Nitre 03.06. 2008. 
 
 Počet platných žiadostí:         82 
 Schválený globálny objem finančných prostriedkov:    1 500 000,- Sk 
 
 Komisia pre kultúru MZ v Nitre platné žiadosti posúdila v zmysle schválených priorít 
a odporučila: 
a) Mestskému zastupiteľstvu v Nitre podporiť projekty v celkovej výške 1 046 000 Sk 
b) primátorovi mesta Nitry v podporiť projekty v celkovej výške 454 000 Sk. 

 
 

 Primátor mesta Nitry pridelil dotácie vo výške 464 000 Sk. 



Hodnota 70% Odporučenie Odporučenie Odporučenie Rozhodnutie

 suma projektu hod.proj. komisie primátora MR MZ
2008 SK SK SK

1. ARKIER Večer histórie s dobovou hostinou počas
Mgr. Beáta Nitrianska Cyrilometodských slávností

2. DAB Všetko za národ - div. predstavenie

3. DAB Sardinky, na scénu prosím - div. predstav

4. DAB Okuliare Eltona Johna - div. predstavenie

5. Garmond - Jaroslav Oprala Nitra - druhé Coventry?
publikácia

6. Kulturologická spoločnosť Cena Pavla Straussa

7. Klub kultúrnej a záujmovej Reprezentácia mesta Nitry na medzinárod
činnosti SPU - FS Zobor festivale v Ankare v Turecku

8. Le Mon - div. spoločenstvo Princ Bajaja 
rozprávka v meste

1050150 340000 271000 0 0
170000 336000 235200

100000 116000 81200

200000 300000 210000

100000 665000 465500

80150 114500 80150

100000 862000

150000 897000

Žiadateľ Názov projektu Poznámky

150000 1500000 1050000 0 0

0

Žiadaná

90000

0

60000

50000

0

627900

603400

140000 126000

0

0

45000

40000

0

60000



Hodnota 70% Odporučenie Odporučenie Odporučenie Rozhodnutie

 suma projektu hod.proj. komisie primátora MR MZ
2008 SK SK SK

9. Lenčešová Renáta CRAZY COUTURE
módna vlasová a vizážistická šou

10. Literárny klub J. Jesenského Autorské literárne večery

11. Nitrianska galéria Sochár Július Bártfay
monografia

12. Priatelia Starého divadla v Nr TYJÁTR
miniprehliadka bábkových sólistiv a súbo-
rov

13 Rímskokatolícka cirkev Biskupský palác - oprava južnej a východ
Biskupstvo Nitra nej fasády

14 Rímskokatolícka cirkev Pamiatkový výskum objektu - Nitra,
Biskupstvo Nitra Hradné nám. 2 a 4

843000 160000 235000 0 0
72000 80000 56000

60000

0

90000 100000 70000

100000 344000 240800

90000 150000

99000 154200

Žiadateľ Názov projektu Poznámky

392000 560000 392000 0

Žiadaná

107940

105000

50000

50000

0

40000

30000

40000

25000

20000

80000



Hodnota 70% Odporučenie Odporučenie Odporučenie Rozhodnutie

 suma projektu hod.proj. komisie primátora MR MZ
2008 SK SK SK

15 Rímskokatolícka cirkev Obnova kostola Narodenia P. Márie
Dolné Krškany Horné Krškany - archeol. výskum

16 Rodičia svojim deťom OZ Detský amfiteáter snov a prianí

17 Rodičovské združenie 5. Výročie FS Furmani
pri CVČ Domino

18 Archeologický Archeologický výskum. Nitra - Zoborský
ústav SAV v Nitre kláštor

19 Garmond - Jaroslav Oprala Almanach Nitra 2008
publikácia

20 Staré divadlo v Nitre H. Ch. Andersen
predstavenie

21 Staré divadlo v Nitre Násilie a brutalita ako výsledok hlúposti
a obmedzenosti vnímania sveta.
inscenácia

22 Staré divadlo v Nitre J. D. Salinger: Kto chytá v žite

1795000 476000 440000 0 0

Žiadaná

0

300000

0

60000

0

175000

105000

0

50000

Žiadateľ Názov projektu Poznámky

245000 350000 245000 66000 50000

105000 150000

180000 250000

525000 700000 490000

70000 160000 112000

240000 330000 231000

190000 310000 217000

240000 415000 290500

30000

50000

250000

20000

40000

0

0



Hodnota 70% Odporučenie Odporučenie Odporučenie Rozhodnutie

 suma projektu hod.proj. komisie primátora MR MZ
2008 SK SK SK

23 Teatro Tatro Šiator pod hradom
divadelné predstavenia

24 UKF - FS PONITRAN Zábava pod Zoborom

25 Združenie na záchranu stredovŽivé srdce Nitrianskeho regiónu
kult. dedičstva LEUSTACH

26 Zväz slov. filatelistov NITRAFILA 2008
Klub filatelistov 52-51 medzinár. religiózna filatelistická výstava

27 Špecializovaná nemocnica Zoborský kláštor
sv. Svorada vybudovanie parkoviska

28 Súkromné konzervatórium Priestor pre tanec
vystúpenia, výstavy, semináre, workshopy

8901000 70000 90000 0 0

0

119000

64400

0

0

Žiadaná
Žiadateľ Názov projektu Poznámky

98000 394000 275800 0

účasť na medzinár. festivale v Burgase

64000 92000

110000 170000

130000 772468 540727,6

8400000 8400000 5880000

99000 183000 128100

0

70000

0

20000

20000

30000

20000

0



Cieľová oblasť : rozvoj a ochrana duchovných hodnôt.....

projekty nad 60 tis.

žiadaná suma

Komisia
MR
MZ
primátor 1036000

0

12589150

1046000
0



Cieľová oblasť: rozvoj a ochrana duchovných 
hodnôt...

Sumár požiadaviek 0

Globálny objem finančných prostriedkov 
v rozpočte Mesta Nitry 1500000

Odporučenie komisie 



Mestské zastupiteľstvo v Nitre   - útvar hlavného kontrolóra 
 

                      V Nitre dňa 11.06.2008                                 
                      Číslo materiálu: 952 /08 

 
 
Mestskému zastupiteľstvu  
 
v Nitre 

 
 
 

K bodu: 
Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra MZ na II. polrok 2008 

 
 
 
 

Predkladá:            Návrh na uznesenie: 
Ing. František Halmo      
hlavný kontrolór     Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 

p r e r o k o v a l o 
 
návrh plánu kontrolnej činnosti 
ÚHK MZ v Nitre na II. polrok 2008. 

Spracoval: 
Ing. František Halmo                 
hlavný kontrolór     Mestské zastupiteľstvo v Nitre 

s ch v a ľ u j e 
       plán kontrolnej činnosti 

            ÚHK MZ v Nitre na II. polrok 2008. 
 
 
 
Napísala:       
Margita Havránková 
ref. kontroly       
                   
 
 
 
Prizvať: 
---- 

 
 

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

 



 

 

Dôvodová správa 
 
 
 
     V zmysle novely zákona č. 369/2004 Z.z. o obecnom zriadení je úlohou hlavného 
kontrolóra predkladať raz za 6 mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť 
najneskôr 15 dní pred prerokovaním  v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým 
(ods. 1b, § 18f zákona č. 369/2004 Z.z.). Obsah plánu kontrolnej činnosti je definovaný vo 
VZN č. 11/2004 o kontrole v podmienkach mesta Nitry vykonávanej útvarom hlavného 
kontrolóra, a to v ods. 1 § 4, ako: 

a) predmet kontroly  
b) termín vykonania kontroly 
c) kontrolované obdobie. 
 

       Hlavný kontrolór listom požiadal predsedov poslaneckých klubov MZ o predloženie 
návrhov na vykonanie kontroly. Návrhy poslaneckých klubov  boli zapracované do plánu 
kontrolnej činnosti a po schválení návrhu mestským zastupiteľstvom budú predmetom 
poverení na výkon kontroly. 
       Návrh plánu kontrolnej činnosti bol prerokovaný riadnym zasadnutím Mestskej rady 
v Nitre dňa 10.06.2008 bez pripomienok.   
       Návrh plánu kontrolnej činnosti bol po rokovaní Mestskej rady v Nitre zverejnený na 
úradnej tabuli mesta.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra MZ na II. polrok 2008 
 

 
P.č. Predmet kontroly Termín vykonania 

kontroly 
       Kontrolované obdobie                 

I. Kontrola plnenia uznesení MZ 
 203/2002- MZ, 341/2003-MZ, 420/2004-MZ, 183/2005-MZ, 
 173/2006-MZ,  54/2007-MZ,  57/2007-MZ, 181/2007-MZ, 
153/2008-MZ  
   

 
podľa termínov kontroly 

určených MZ 

 
podľa charakteru kontrolovaných 

opatrení 

II. 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
 
 
7.    
 
 
 
8.  
 

Následné finančné kontroly     
   
 Následná finančná kontrola – ZŠ Beethovenova       

 
 Následná finančná kontrola – ZŠ Na Hôrke 
 
 Následná finančná kontrola – ZŠ a MŠ Novozámocká 
 
 Následná finančná kontrola –ZŠ , Sčasného, Dražovce 
 
 Následná finančná kontrola – ZŠ Drážovská, Zobor 
 
 Následná finančná kontrola hospodárnosti a efektívnosti  
 použitia finančných prostriedkov – organizačné výdavky  
 VMČ 
 
 Následná finančná kontrola – čerpanie finančných prostriedkov  
 na investičné akcie za rok 2007 – porovnanie plánovaných    
 rozpočtových nákladov s dosiahnutou skutočnosťou 
 
Kontrola dodržiavania registratúrneho poriadku MsÚ 

 
 

IV. štvrťrok 2008 
 

IV. štvrťrok 2008 
 

III. štvrťrok 2008 
 

III. štvrťrok 2008 
 

III. štvrťrok 2008 
 

        III. štvrťrok 2008 
 

 
          

IV. štvrťrok 2008 
 
 
 

  IV. štvrťrok 2008 

 
 

rok 2007 
 

rok 2007 
 

rok 2007 
 

rok 2007 
 

rok 2007 
 

rok  2007 
 
 
 

rok 2007 
 
 
 

I. polrok 2008 



 

M E S T S K Ý     Ú R A D     V     N I T R E  
 
 
 
        V Nitre  dňa: 11.6.2008 
 
        Číslo materiálu: 953/08 
 
 
 
 
Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre 
 
 
k bodu:  Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta Nitry na rok 2008 
 
 
 
Predkladá:    Návrh na uznesenie: 
Ľubomír Martinka   Mestské zastupiteľstvo v Nitre    
prednosta MsÚ    

p r e r o k o v a l o 
 
Spracovala: 
Ing. Darina Keselyová  Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte 
vedúca ekonomického odd.  mesta Nitry na rok 2008  
 
     s c h v a ľ u j e  
     Rozpočtové opatrenia v rozpočte  

mesta Nitry na rok 2008  
 
Napísala:    podľa predloženého návrhu 
Iveta Adamčíková 
referent ekonomického odd. 
 
 
Prizvať: 
- 
 
 
 
 
          ..................................................................... 
       podpis predkladateľa 
 
 
 



 
Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta  na rok 2008   
 
 
Príjmy: ( v tis. Sk)    Schválený  Návrh  Upravený 
      rozpočet  na úpravu rozpočet 
 
211004 Odvod zo zisku NIKOS s.r.o.        0   +  5000       5000 
Na základe  rozhodnutia Valného zhromaždenia NIKOS s.r.o. bude mestu Nitra  odvedený 
podiel zo zisku  spoločnosti vo výške 5 mil. Sk. 
 
322001  Kapitálový transfer zo ŠR    
   na zariadenia soc. služieb        0   +    471       471 
Mesto obdržalo  kapitálový transfer zo štátneho rozpočtu  na ZSS, ktoré navrhujeme použiť  
na pokračovanie  výmeny okien na ZOS J. Kráľa.  
 
29219  Z refundácie      800   +  1342    2142 
Finančné prostriedky Mesto obdržalo zo ŠR na Projekt hospodárskeho  a sociálneho rozvoja. 
Úhrada výdavkov na spracovanie  projektu prebehla zo strany mesta v roku 2006 
 
 
Výdavky: ( v tis. Sk)   Schválený  Návrh  Upravený 
      rozpočet  na úpravu rozpočet 
 
Oddelenie komunálnych činností a ŽP 
637004  Realizácia Lesoparku Zobor 
   (výmena 2 ks altánkov)     0   +     120      120 
Altánky v Lesoparku sú v havarijnom stave a je potrebná ich výmena.  
 
Oddelenie cestovného ruchu a propagácie, NISYS  
637003  Mestské noviny – príloha ECHA   700   +     700   1400 
Finančné prostriedky je potrebné navýšiť z dôvodu pôvodne naplánovaných  financií do 
30.4.2008. Navýšenie  predstavuje úhradu nákladov za vydávanie prílohy ECHA do 
30.9.2008 
 
Vnútorná správa 
637004  Všeobecné služby     420   +   328     748 
Finančné prostriedky navrhujeme zaradiť do rozpočtu z dôvodu úhrady služby spojenej 
s vyúčtovaním poplatku za KO v systéme množstevného zberu v zmysle mandátnej zmluvy 
s NIKOS s.r.o. za rok 2007, ktorú si spoločnosť uplatnila až v tomto roku. 
    
Oddelenie majetku  
635004  prevádzkovanie vodovodov, 
     energetických  diel    500   +  256    756 
Finančné prostriedky predstavujú úhradu faktúry firme STAVEKO za prevádzkovanie 
vodovodu Dražovce za rok 2006. 
V roku 2007 neprišlo k úhrade z dôvodu skúmania  oprávnenosti  vyfakturovaných  nákladov. 
 
 
 



 
Oddelenie výstavby a rozvoja 
716 Prípravná a projektová dokumentácia      2765   +   600     3365 
       PD Klub dôchodcov Ľ.Okánika 
PD je potrebná z dôvodu požiadania finančných prostriedkov na rekonštrukciu KD z fondov 
EÚ.  
 
635 Rutinná a štandardná údržba      41539  +   700   42239 
       oprava časti komunikácie Jesenského ul. 
       v parku SIHOŤ 
Vybudovanie cyklistickej dráhy pre korčuliarov a cyklistov s farebným rozlíšením vedľa 
futbalového štadióna v parku na SIHOTI.  
 
717002  Rekonštrukcia ZOS J.Kráľa 
   Výmena okien        0  +  471      471 
Výdavok je krytý z dotácie zo štátneho rozpočtu (viď. príjmy). 
 
- zmena názvu investičnej akcie 
635006  Sadové úpravy  C 103,  C 301 
na 
635006  Sadové úpravy C 302,  C 303 
 
- preklasifikovanie položky 
717002  Rekonštrukcia objektu na Hlbokej ul. 
na 
63506  Oprava priestorov v objekte na Hlbokej ul. 
Práce, ktoré boli vykonané na objekte na Hlbokej ul. svojím charakterom zodpovedajú 
údržbe.  
 
 
 
 
Stanovisko Komisie pre financovanie a rozpočet 
 
Komisia  pre financovanie a rozpočet na svojom zasadnutí dňa 5.6.2008 materiál „Návrh na 
rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta na rok 2008“ prerokovala  a odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu v Nitre  schváliť Rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta  na rok 2008 podľa 
predloženého návrhu. 
 



Mestské  zastupiteľstvo  v Nitre  -  útvar hlavného kontrolóra 
 
 
  
                                                                                                     V  Nitre : 11.06.2008 
                                                                                                     Číslo materiálu: 954/08 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 
v Nitre 
 
 
K  bodu : Správa o výsledku následnej finančnej kontroly zameranej na poskytovanie                  
                  a vyúčtovanie finančných dotácií, pre oblasť kultúry a športu za rok 2007. 
 
 
 
Predkladá:                                                                                Návrh na uznesenie: 
Ing. František Halmo 
hlavný kontrolór                                                                        Mestské zastupiteľstvo v  Nitre 
 
 
                                                                                                    p r e r o k o v a l o 
 
Spracovala: 
Ing. Beniková Beáta                                                                  Správu o výsledku následnej 
referent kontroly                                                                        finančnej kontroly zameranej 
                                                                                                   na poskytovanie a vyúčtova- 
                                                                                                   nie finančných dotácií, pre 
                                                                                                   oblasť kultúry a športu za rok 
                                                                                                   2007 
 
Napísala:                                                                                    
Ing. Beniková Beáta                                                                  berie na vedomie 
referent kontroly                                                                         
                                                                                                   správu o výsledku kontroly 
 

 
                                                                            

 
Prizvať: 
Mgr. Dagmar Bojdovú 
vedúcu oddelenia kultúry a športu 
 
 
 
                                                                                                 .................................................... 
                                                                                                            podpis prekladateľa 

 
 



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.5/2008 vykonala Ing. Beniková  Beáta, referent kontroly následnú finančnú kontrolu 
zameranú na poskytovanie a vyúčtovanie finančných dotácií, pre oblasť kultúry a športu za 
rok 2007.  
 
 
Kontrola bola vykonaná s prerušením od 20.3.2008 – 22.5.2008 
Predmet kontroly: 
 
1.  Kontrola poskytovania  finančných dotácií 
2.  Kontrola použitia a vyúčtovania finančných dotácií 
 
 

 
Dotácie 

        
       V zmysle uznesenia číslo 182/2007 - MZ zo 6. zasadnutia (riadneho) Mestského 
zastupiteľstva zo dňa 21.6.2007, boli pridelené dotácie pre cieľové oblasti telesná kultúra, 
rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt, 
zachovanie kultúrneho dedičstva. 
       
 Všeobecne záväzne nariadenie Mesta Nitry č.1/2001 ustanovuje podmienky poskytovania 
dotácií z rozpočtu Mesta Nitra.  
 
V zmysle  VZN č. 1/2001 poskytuje Mesto Nitra dotácie na základe: 
     
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 
2.    Dotácie prideľuje len na základe predložených projektov: 
      a.)mestské zastupiteľstvo 
          aa) pri schvaľovaní rozpočtu na príslušný rozpočtový rok ako položka 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 
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Kontrolou bolo zistené: 

 
              

a) rozpočet – telesná kultúra 
 
Slovenský národný aeroklub v Nitre – na základe zmluvy č.j.788/2007, bola poskytnutá 
dotácia vo výške 65 000,- Sk na projekt „ Základný športový parašutistický výcvik 
kategórie „A . 
Na vyúčtovanie bola predložená faktúra na parašutistický bezpečnostný prístroj, MPAAD 
v.č.7663,7664, výťažný padáčik PV-038 v. č. 1645/07, 1647/07, oprava OP-093 v. č. 
1939/07, oprava M330 v. č. 1955/07  v celkovej výške 64 736,00 Sk, ktoré boli použité 
podľa predloženého projektu. Nevyčerpané finančné prostriedky boli v sume 264,- Sk 
vrátené na účet mesta, dňa 6.2.2008. 
 
BK Casta SPU Nitra s.r.o. -  v súlade s článkom 4, bod 4 zmluvy č. j. 789/2007 bola 
poskytnutá dotácia vo výške 70 000,-Sk na projekt „Činnosť basketbalového klubu 
Casta SPU Nitra – zabezpečenie podmienok rozvoja basketbalu v meste Nitra . 
Uvedená suma bola použitá na súťažné a licenčné poplatky – vklad do súťaže Extraliga 
muži. Dotácia bola vyčerpaná v plnej výške v súlade s ekonomickou špecifikáciou 
uvedenou v projekte. Priložený výpis z bankového účtu. 
 
BOX klub Stavbár Nitra – na základe zmluvy č. j. 790/2007 bola pridelená dotácia vo 
výške 65 000 ,- Sk, použitá na účely v zmysle projektu na Extraligu.  
Na vyúčtovanie dotácie boli predložené všetky potrebné doklady, vyúčtovanie za 
štartovné, nákup výstroja - teplákových súprav, ako je uvedené v projekte. Finančné 
prostriedky boli vyčerpané v plnej výške, podľa §5, odst.2, písm. b.) VZN č. 1/2001 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry. K vyúčtovaniu boli predložené doklady 
v celkovej výške 115 970,- Sk. Vyúčtovanie dotácie bolo predložené po termíne 
1.2.2008, čo je porušením v zmysle čl.4 Povinnosti príjemcu bod 4 vyššie uvedenej 
zmluvy. 
 
Športový klub pri UKF v Nitre – na základe zmluvy č. j. 791/2007 bola pridelená 
dotácia vo výške 70 000,- Sk na projekt „ Účasť družstva junioriek v najvyššej 
volejbalovej súťaži – 1 liga“. Finančné prostriedky boli použité na cestovné, materiálne 
vybavenie a prenájom ŠH, ako je uvedené v projekte. Na vyúčtovanie boli predložené 
doklady v celkovej výške 76 680,- Sk, podľa projektu. 
 
Športový klub pri športovom osemročnom gymnáziu v Nitre – na základe zmluvy 
o poskytnutí dotácie č. j. 792/2007, boli športovému klubu poskytnuté dotácie vo výške 
80.000,-Sk na projekt ,,Európsky pohár juniorov a junioriek “. Finančné prostriedky 
boli použité na zakúpenie atletických súprav pre športovcov, ako je uvedené v projekte. 
Prostriedky sú z dokladované faktúrou  č. 07/0662  a platobným príkazom v sume 
80 000,-Sk, podľa predloženého projektu. 
 
TJ Lokomotíva Nitra – v zmysle zmluvy č.4 Zmluva o poskytnutí dotácie č.j. 794/2007 
boli TJ Lokomotíva poskytnuté dotácie vo výške 65 000,- Sk  na projekt „ Expedícia 
Peru 2007 “, s cieľom vystúpiť na najvyšší vrchol Peru Huaskarán. Ako doklad  
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k vyúčtovaniu bola predložená zálohová faktúra v sumu 270 400,- CZK. Priložený bol aj 
bankový výpis s vkladom v hotovosti na sumu 297 000,- Sk a od účtovanie sumy 
326 102,- Sk z účtu ako cezhraničný prevod. Dotácia bola použitá v zmysle projektu. 
                                                                  
VK Ekonóm SPU Nitra – podľa zmluvy č. j. 793/2007 bola pridelená dotácia vo výške 
85 000 ,- Sk na projekt „Technické zabezpečenie VK Ekonóm SPU Nitra pre družstvo 
mužov, juniorov, kadetov, žiakov a školské športové strediská v roku 2007“.                        
Dotácie boli použité na nákup tenisiek a športového oblečenia, čo bolo z dokladované  
faktúrou číslo 370649 v celkovej sume 139 246,50 Sk, v súlade s projektom.  
 
Agility Klub Nitra - na základe zmluvy č. j. 673/2008 bola poskytnutá dotácia vo 
výške 15 000, - Sk na projekt „Medzinárodné preteky agility AGIPOHODA 2007“ 
podľa §5 odst.2písm.b.) VZN č.1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nitry. 
Dotácia bola vyúčtovaná v plnej výške v súlade s ekonomickou špecifikáciou projektu, vo 
výške 16 835,- Sk. 
 
BKM Junior UKF Nitra – podľa zmluvy  dotácie č. j. 643/2007 pre basketbalový klub 
mládeže Junior UKF Nitra bola poskytnutá suma 25 000, -Sk na projekt „ Medzinárodný 
turnaj Nitra Cup“. Pridelená dotácia bola použitá na zabezpečenie družstva junioriek 
v 1.juniorskej lige Nitra Cup, ako je ubytovanie účastníkov turnaja , ktorý pozostával  zo 
žiačok a junioriek a platieb pre rozhodcov. Suma je z dokladovaná faktúrami č.2007542, 
č.3070003973 za ubytovanie v sume 16 882,-Sk, vystavené príkazné zmluvy pre 
rozhodcov v sume 2 400,- Sk – turnaj žiačok, príkazné zmluvy pre rozhodcov v sume 
6 600,- Sk  - turnaj junioriek, čo je v súlade s projektom.  
 
Boccia  club Nitra – na základe zmluvy č. j. 644/2007 bola  poskytnutá  dotácia v sume 
10 000 ,-Sk na projekt „Dunajská liga 2007“.Peniaze boli použité na ubytovanie, ceny za 
súťaž, prenájom boccia dráh a PHM, sú z dokladované faktúrami a pokladničnými 
dokladmi. Zoznam dokladov k vyúčtovaniu poskytnutej dotácie predstavuje sumu 
10 147,50,- Sk. 
 
Cyklistický klub – CK Nitra- na základe zmluvy č .j. 642/2007 bola poskytnutá dotácia 
vo výške 15 000,- Sk na projekt „Rozvoj športovej činnosti s hlavným zameraním na 
mládež “. Vo vyúčtovaní finančných prostriedkov je zahrnutý nákup športového 
vybavenia-nákup náhradných dielov na bicykle(cyklistické nohavice, riadidlá, duše 
a plášte na kolesá, lanká na prehadzovače,...) K vyúčtovaniu sú priložené pokladničné 
bloky, v sume 15 655,- Sk. 
 
Čermánsky futbalový klub – ČFK Nitra – predmetom zmluvy č. j. 646/2007 je 
poskytnutie sumy 10 000,- Sk na projekt „ Podpora materiálno -technických 
podmienok pre rozvoj športu, zlepšenie podmienok pre športové aktivity“. 
Dotácia bola poskytnutá na položky ako je uvedené v projekte:  
vymaľovanie 2 miestností, zakúpenie 2 umývadiel, vešiakov v počte 40 ks + dosky, 
lavice 6 ks á 1000,-linoleum 3x6mx2 dvere. 
Na vyúčtovanie bola predložená faktúra vo výške 19 034,- Sk, týkajúca sa nákupu 
reproduktor tlakový XHR 1625, 25W/100v  -  5 ks       -   7 100,- 
zosilňovač PAS 1200-3,200W/100v               -  1 ks       -   7 050,- 
kábel prepojovací CYSY 2Ax1,5mm2           15 m       -      285,-    



                                                               -  4  - 
 
svorkovnica pripojovacia S-64851                   5 ks       -         60,- 

      montážne práce                                                 5 hod.    -    1 500,-                                                                
Kontrolou bolo zistené že, z uvedených dokladov prijímateľ dotácie nepoužil finančné 
prostriedky na ten účel ako je uvedené v projekte, čím bol porušený čl. 4 Povinnosti 
príjemcu bod 1 vyššie uvedenej zmluvy.  Na základe uvedeného v zmysle čl.4 bod 5 
tejto zmluvy je povinný vrátiť Mestu Nitra dotáciu v plnej výške. 
                                                              
Čermánský futbalový klub ČFK  - predmetom zmluvy č. j. 647/2007 je poskytnutie  
dotácie vo výške 20 000,- Sk na projekt „ Podpora materiálno – technický podmienok 
pre športové aktivity“. Peniaze boli použité podľa  projektu a preukázané faktúrou a                               

      pokladničným   dokladom, v sume 24 094,- Sk. 
                                                             
FC Nitra a.s. – zmluva o poskytnutí dotácie č. j. 648/2007 pre FC Nitra na projekt 
„Memoriál Ladislava Baláža“- Medzinárodný futbalový turnaj bola pridelená dotácia 
v sume 25 000,- Sk. Cieľom projektu bola kvalitná obsadenosť medzinárodného 
futbalového turnaja a poskytnutia možnosti konfrontácie systémov výchovy futbalovej 
mládeže v rôznych štátoch Európy. Peniaze boli použité na zakúpenie vecných cien, čo je 
preukázané faktúrou č.0701025 zo dňa:16.3.2007 , v sume 49 500,50 ,- Sk. 
 
Ranč DD – zmluva o poskytnutie dotácie č. j. 650/2007 pre Ranč DD, bola poskytnutá 
suma 10 000,- Sk. Dotácia bola  použitá na zviditeľnenie nitrianskeho regiónu – športové 
podujatie v jazdeckom športe, peniaze boli z dokladované faktúrou č. 20070132 
a pokladničnými dokladmi ,v sume 10 679,- Sk. 
                                                              
Krajské športové centrum – zmluva dotácie č. j. 676/2007 na projekt „ Olympiáda detí 
materských škôl“ v sume 20 000,- Sk .Pridelená dotácia bola použitá na zakúpenie cien 
pre účastníkov turnaja, preukázané pokladničnými dokladmi. Prijímateľ predložil 
vyúčtovanie dotácie  1.2.2008, čo je po stanovenom termíne a je porušením v zmysle 
čl. 4  Povinnosti príjemcu bod  4 vyššie uvedenej zmluvy.  
 
Legendárny futbalový klub Azúr – zmluva o poskytnutí dotácie č. j. 652/2007 na 
projekt „ Rekultivácia futbalového ihriska“ v sume 10 000,- Sk. Dotácia bola použitá 
podľa predloženého projektu, preukázaná faktúrou č. 26/2007,v sume 10 000,- Sk úhrada 
preukázaná výpisom z účtu, v súlade s projektom. 
 
Občianske združenie Svornosť, club Seniorov Nitra – zmluva č. j.653/2007 na projekt 
„ Športové rehabilitačné a oddychové centrum“ v sume 10 000,- Sk. Dotácia použitá na 
nákup prístrojov a pomôcok na cvičenie, vydokladované pokladničnými dokladmi, 
v celkovej hodnote 11 645,- Sk, v súlade s projektom. 
 
Slovenský zväz technických športovcov – zmluva o poskytnutí dotácie č. j. 667/2007 na 
projekt „ Strelecká činnosť – materiálne vybavenie“ v sume 10 000,- Sk. Pridelená 
dotácia bola použitá podľa projektu na nákup vzduchovky a diabolky, preukázané 
pokladničným dokladom, v sume 10 680,- Sk, v súlade s projektom. 
 
Slovenský zväz technických športovcov – zmluva o poskytnutí dotácie č. j. 668/2007 na 
projekt „ Modelárska činnosť – materiálne vybavenie v sume 10 000,- Sk.“. Pridelená 
dotácia bola použitá podľa projektu na nákup stavebníc modelov a k tomu potrebného  
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materiálu, preukázané pokladničnými dokladmi, v sume 10 039,- Sk, v súlade 
s projektom. 
                                                               
Spojená škola – zmluva o poskytnutí dotácie č. j.669/2007 na sumu 5 000,- Sk na projekt 
„ Olympijské štafetové hry“.  Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie cien pre                             
ocenených športovcov čo je preukázané faktúrou č. 2007217, v sume 5 000,- Sk, platba 
preukázaná výpisom z účtu č. 128. 
                                                               
Športový klub pri UKF – zmluva o poskytnutí dotácie č. j. 671/2007 na sumu 5 000,- Sk 
projekt „ Medzinárodný volejbalový turnaj „ 18. Volley open PGS “.Finančné 
prostriedky boli použité na cestovné pre účastníčky volejbalového turnaja v dňoch 14.-
16.9.2007, boli vydokladované vyúčtovaním nákladov cestovného v sume 19 500,- Sk, 
podľa projektu. 
                                                                   
Športový klub pri ÚKF – zmluva o poskytnutí dotácie č. j. 672/2007 na sumu 5 000,- Sk                         
projekt ,, Volejbalový turnaj mladších žiačok ,, XVI. ročník Poháru nového 
Přerovska “ 

      Dotácia použitá na cestovné  pre mladšie žiačky turnaja v dňoch  18.-20.5.2007, v sume 
      7 950,- Sk, bolo predložené vyúčtovanie nákladov.               

 
ŠK Slávia Nitra – predmetom zmluvy č. j. 656/2007 je poskytnutie dotácie sumy           

20 000,- Sk na projekt „ Rozvoj pohybových aktivít - FLORBAL“. Dotácia bola použitá 
podľa predloženého projektu na nákup pomôcok ako sú florbalové lopty, hokejky 
a masky. K vyúčtovaniu bola predložená faktúra a potvrdenka k faktúre č.2007123, 
v sume 20 000,- Sk. 
 
Športový klub Delfín Nitra- predmetom zmluvy č. j. 657/2007 je poskytnutie dotácie 
sumy 35 000,- Sk na projekt „ SLOVAKMAL 2007“.Predložené faktúry č.7166,7049, 
2701672 ,príjmové pokladničné doklady, objednávky, výdavkové pokladničné doklady. . 
Dotácia bola vyúčtovaná účtovnými dokladmi prijímateľa dotácie, podľa predloženého 
projektu, v sume  44 345,50 Sk. 
 
Športový klub Delfín Nitra – zmluva o poskytnutí dotácie č. j. 658/2007 na sumu 
10 000,- Sk na projekt „ Detský náborový aquatlon“. Pridelená dotácia bola použitá 
podľa projektu. Priložené sú príjmové doklady, pokladničné doklady a faktúry, v sume 
11 941,- Sk..                                                              
 
Športový klub nevidiacich a slabozrakých športovcov – SCORPIONI Nitra – zmluva 
o poskytnutí dotácie č. j. 659/2007 na sumu 25 000,- Sk na projekt ,, Medzinárodný 
kolkársky turnaj o pohár primátora mesta Nitry “.Pridelená dotácia bola vyčerpaná 
podľa predloženého projektu a vydokladovaná faktúrou č. 0077307, v sume 25 000,- Sk   
výdavkovým pokladničným dokladom. 
 
Telovýchovná jednota AC Nitra – zmluva dotácie č. j. 661/2007 na sumu 10 000,- Sk na 
projekt „ Memoriál J. Svitača“. Dotácia bola použitá na ten účel ako je uvedené 
v projekte. Predložená je faktúra č. 21071 dodávateľ Aldes šport s.r.o. Nitra  , nákup 
športové trofeje pre 13 kategórií súťaží jednotlivcov, 3 trofeje pre prvé tri družstvá 
a emblémy zápasenie v celkovom náklade 13 031,- Sk, objednávka, doklad o úhrade 
faktúry. 
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Tenisový club SPU – AX – Výstavníctvo – zmluva dotácie č. j. 660/2007 na sumu 
5 000,- Sk na projekt „ Podpora nového športového odvetvia - Racketbalu“ . Dotácia                            
bola použitá na nákup stolnotenisových stolov v hodnote 34 000,- Sk. Predložená je 
faktúra č. 94/2007, objednávka, príjmový a výdavkový doklad. 
                                                                
Telovýchovná jednota Slovan – zmluva o poskytnutí dotácie č. j. 662/2007 v sume 
30 000,- Sk na projekt „ Úhrada nákladov na energie“. Dotácia bola použitá na úhradu 
mesačných faktúr za plyn v mesiacoch február – august a v mesiacoch október – 
december v celkovej sume 31 766,- Sk. Taktiež bolo predložené vyúčtovanie energie pre 
rok 2007, v celkovej hodnote 8 460,- Sk. Ku kontrole sú priložené faktúry, príkazy na 
úhradu a pokladničné doklady. 

                                                                        
Telovýchovná jednota Stavbár PS – zmluva o poskytnutí dotácie č. j. 663/2007 v sume 
25 000,- Sk na projekt,, Grand Prix Slovakia “. Dotácia bola použitá na odmeny 
rozhodcov a prípravu štadióna, v celkovej sume 26 090,-Sk.  K vyúčtovaniu boli 
predložené potrebné doklady.                                                               
 
VK Ekonóm SPU Nitra -  zmluva o poskytnutí dotácie č. j.664/2007 v sume 20 000,- Sk 
na projekt „ Činnosť volejbalového družstva kadetov v roku 2007“. Dotácia bola 
použitá na prepravu reprezentantov turnaja , čo je v súlade s predloženou ekonomickou 
špecifikáciou projektu. Priložené faktúry, výpisy z účtov pokladničné doklady. Bolo 
preukázané vyúčtovanie  finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu mesta v sume 
21 497,- Sk. 
 
VK Ekonóm SPU Nitra – zmluva dotácie č. j. 665/2007 v sume 25 000,- Sk na projekt  
,,Činnosť volejbalového družstva žiakov v roku 2007“. Dotácia bola vyúčtovaná 
v súlade s predloženým projektom, vydokladovaná pokladničnými dokladmi, faktúrami, 
objednávkou, cestovným príkazom, vyúčtovaním cestovného príkazu, ako aj vyúčtovaním 
stravného. 
 
Slovenský zväz technických športov – zmluva dotácie č. j. 655/2007 v sume 30 000,- Sk 
na projekt „ Olympijské nádeje – medzinárodná strelecká súťaž“. Dotácia bola 
vyúčtovaná v súlade s predloženým projektom, zdokladovaná objednávkou, faktúrou 
č.9107172, v sume 196 104,- Sk z čoho prenájom pavilónu predstavuje sumu 45 815,-Sk 
čo je uvedené v projekte. 
 
Republiková špecifikácia organizácia SZTP –zmluva dotácie č. j. 654/2007 v sume 
5 000,- Sk na projekt „ Šachový turnaj o pohár predsedu RŠO SZTP ťažko telesne 
postihnutých a vozíčkarov v Nitre“. Dotácia bola vyúčtovaná v súlade predloženého 
projektu , ku kontrole bola preukázaná faktúra, prezenčná listina, výpis z účtu, cestovné 
príkazy, výpis účtu úhrady, pokladničné doklady, faktúra T - Com., dotácia bola 
vyúčtovaná v sume 5 000,- Sk. 
 
 
Box klub Stavbár Nitra – zmluva dotácie č.j. 645/2007 v sume 5 000,- Sk na projekt 
„Veľká cena Nitry – medzinárodný turnaj v boxe“. Dotácia bola použitá podľa                                     
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predloženej špecifikácie  na nákup cien v hodnote 5 940,- Sk. Ku kontrole je priložený 
pokladničný doklad, výdavkový doklad a výpis z účtu. Vyúčtovanie dotácie bolo 
predložené po termíne 1.2.2008, čo je porušením v zmysle čl. 4 Povinnosti príjemcu  
bod 4 vyššie uvedenej zmluvy. 
 
 
HK Nitra Kraso – zmluva dotácie č. j. 649/2007 v sume 20 000,- Sk na projekt „ Veľká 
cena Nitry v krasokorčuľovaní 2007“. Ku kontrole boli predložené dohody o vykonaní 
práce, výplatné listiny (rozhodcov) v celkovej hodnote 33 515,- Sk a faktúra č. 2007035 
o ubytovaní rozhodcov v sume 15 400,- Sk. Doklady boli v súlade s predloženým 
projektom.  Predložené vyúčtovanie dotácie bolo odovzdané po termíne  5.2. 2008 čo 
je porušením v zmysle čl. 4 Povinnosti príjemcu bod 4 vyššie uvedenej zmluvy. 
 
 
LA – BILL – športový biliardový klub – zmluva dotácie č.j. 651/2007 v sume 5 000,- 
Sk na projekt „ Medzinárodný turnaj seniorov“. Ku kontrole bola predložená faktúra 
v sume 5 000,- Sk použitých na prenájom hracej miestnosti a biliardových stolov. 
Vyúčtovanie finančných prostriedkov bolo predložené po termíne dňa: 9.2.2008 čo je 
porušením v zmysle čl. 4 Povinnosti príjemcu bod 4 vyššie uvedenej zmluvy. 
 
 
ZŠK Slávia SPU Nitra – zmluva dotácie č. j.670/2007 v sume 10 000,- Sk na projekt 
„Šach v Nitre“. Dotácia použitá na nákup šachových hodín v celkovej sume 10 000,- Sk, 
podľa priloženého projektu. 
 
 
Voltížny oddiel Nitra – zmluva o poskytnutí dotácie č.j. 666/2007 v sume 15 000,- Sk 
na projekt „ Nominačné preteky na ME vo voltížnom jazdení“ . Ku kontrole bolo 
predložené vyúčtovanie v sume 15 009,- Sk. Predložené doklady sú v súlade s projektom.  
Vyúčtovanie dotácie bolo predložené po termíne 13.2.2008, čo je porušením v zmysle 
čl. 4 Povinnosti príjemcu bod 4 vyššie uvedenej zmluvy. 

 
 
                                                                   
b)  rozvoj a ochrana duchovných hodnôt 
 
Spevácky zbor Nitria – zmluva dotácie  č. j. 619/2007  v sume  9 000,- Sk  na  projekt :                           
„ Zabezpečenie činnosti a prevádzky SZ a kontinuity kultúrnych projektov“ . Dotácia 
bola vyúčtovaná  v súlade predloženého projektu,  ku kontrole  boli preukázané doklady     
( zmluva o dielo, vyúčtovanie za služby poskytované dirigentom, príjmové a výdavkové 
pokladničné doklady )v sume 10 020,- Sk.                                                               
 
OZ kultúra teraz, Nitra - zmluva dotácie č. j. 679/2007 v sume 15 000,- Sk na projekt 
„Divadlo na dotyk“. Dotácia nebola použitá, peniaze boli vrátené na účet mesta Nitra 
dňa:  13.2.2007. 
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Literárny klub J. Jesenského, Nitra – zmluva dotácie č. j. 696/2007 v sume 51 000,- Sk 
na projekt „ Autorské literárne večery“ . Na vyúčtovanie boli predložené doklady 
v celkovej výške 55 367,- Sk,  ktoré boli použité na autorské večery a stretnutia so                                     
spisovateľmi, umelcami, kultúrnymi a vedeckými pracovníkmi. Ku kontrole boli 
predložené dohody o vykonaní práce, pokladničné doklady, príjmové a výdavkové 
pokladničné doklady, pozvánky, potvrdenia z pošty o zakúpení poštových cenín, výpisy 
z účtu, v súlade s ekonomickou špecifikáciou.  

   
 
Materské centrum -  Klokanček – zmluva o poskytnutí dotácie č. j. 629/2007 v sume 
10 000,- Sk na projekt ,, Mamičky deťom “. 
 Pracovníčka Mgr. Lenka Belková z oddelenia kultúry a športu dňa 7.1.2008 formou 
 e-mailu žiadala o vyúčtovanie dotácie. Keďže poskytnutá dotácia v zmysle čl. 4 odst.4    
zmluvy č. 629/2007 nebola predložená ku kontrole do 31.1.2008, bola zaslaná výzva na 
vrátenie sumy 10 000,- Sk na účet mesta Nitry v súlade s čl. 4 ods. 5 písm .c najneskôr do 
19.3.2008. 
Dňa 19.3.2008 bolo predložené odvolanie na výzvu na vrátenie dotácie – porušenie § 
13 ods. 4 VZN. Štatutárna zástupkyňa Ing. Daniela Konečná odôvodnila tým, že pri 
odovzdávaní vyúčtovania dotácie, všetky potrebné doklady odovzdali spolu 
s vyúčtovaním projektu „ Míľa pre mamu“ na odd. Školstva dňa 31.1.2008. Odôvodnila 
to, neskúsenosťou so spracovaním a odovzdaním vyúčtovania.    
K zúčtovaniu boli predložené doklady v celkovej sume 10 000,-Sk, na výrobu bábok 
v počte 4 ks á 2500,- Sk. Priložená je faktúra č.911/2007 s dátumom 9.11.2007, 
s príjmovým dokladom a dátumom 12.11.2007 a tiež výdavkovým dokladom a dátumom 
12.11.2007. 
 
Súkromné konzervatórium Nitra – zmluva o poskytnutí dotácie č. j. 630/2007 v sume 
19 000,-Sk na projekt „Priestor pre tanec“. 
Dotácia bola vyúčtovaná v plnej výške s ekonomickou špecifikáciou uvedenou v projekte.  
Na vyúčtovanie boli predložené doklady v celkovej sume 34 705,-Sk.                                                         
Ku kontrole bola predložená faktúra č.578/07 za prenájom priestorov Andreja Bagara 
v Nitre dňa 07.12.2007 v celkovej sume 30 000,-Sk, taktiež príjmový a výdavkový                                     
pokladničný doklad v tejto hodnote, doklad na inzerciu a doklad na tlač propagačného 
materiálu. 
 
Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského – zmluva o poskytnutí dotácie č. 
j.622/2007 v sume 20 000,- Sk na projekt „ Joseph Calasanz“ . K vyúčtovaniu 
poskytnutej dotácie boli predložené doklady v sume 19 985,50 Sk. Výdavky boli 
preukázané faktúrou č.0090/2007 za prenájom v SDvN. Cena prenájmu činí 17 250,- Sk. 
Priložený je príjmový a výdavkový pokladničný doklad v uvedenej sume.  Náklady na                               
materiál predstavujú sumu 2 735,50 Sk, čo je vydokladované pokladničnými blokmi. 
Nevyčerpané finančné prostriedky v sume 14,50 Sk boli 15.2.2008 vrátené na účet 
mesta. 
 
Divadelné spoločenstvo LE MON – zmluva o poskytnutí dotácie č. j.693/2007 v sume 
90 000,- Sk na projekt ,, Prométheeus“. K vyúčtovaniu boli predložené doklady v 
celkovej sume  90 997,- Sk.  K nahliadnutiu boli predložené faktúra č.2/2007 , výdavkové    
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pokladničné doklady v sume 27 000,-Sk, ktoré boli použité na honoráre realizačného tímu. 
Tlač propagačných materiálov je vydokladované faktúrou č.138/2007 v sume 10 091,50 
Sk. Prostriedky použité na nákup materiálu na kostýmy boli preukázané pokladničnými 
dokladmi v celkovej sume 11 028,50 Sk, faktúrami v sume 13 000,- Sk.  Náklady na 
dekoráciu boli v celkovej sume 29 099,95 Sk, boli priložené pokladničné doklady.   
 
Garmond – Jaroslav Oprala – zmluva o poskytnutí dotácie č. j. 695/2007 v sume 
70 000,- Sk na projekt „ Almanach Nitra 2007“.Dotácia bola vyúčtovaná v celkovej 
sume 84 678,10 Sk. Predložené boli objednávky, faktúry a výpisy z účtu, v súlade s 
predloženým projektom. 
 
Združenie pre záchranu stredovekého architektonického dedičstva – zmluva dotácie 
č. j. 698/2007 v sume 40 000,- Sk  na projekt „ Kamenná krása nášho regiónu“.  
K vyúčtovaniu boli predložené doklady v celkovej sume 49 400,- Sk, z toho bola 
predložená faktúra č. 048/2007 propagácia projektu v sume 24 000,- Sk, faktúry za 
dopravu dodávateľom GAPAL tour v celkovej sume 25 400,- Sk podľa predloženého 
projektu.  
 
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Horné Mesto -  zmluva dotácie č. j.697/2007 v sume 
100 000,- Sk na projekt „ Generálna oprava organa“. Poskytnutá dotácia bola 
vyúčtovaná faktúrou č. 11/2007 v celkovej sume 131 800,- Sk, priložená je objednávka, 
súpis použitého materiálu a výdavkové pokladničné doklady.  
 
Divadlo  Andreja  Bagara  – zmluva o  poskytnutí dotácie č. j. 692/2007 v  sume 
100 000,- Sk na projekt „ Veveričky “. Dotácia bola použitá v súlade s ekonomickou 
špecifikáciou uvedenou v projekte, k vyúčtovaniu boli predložené faktúry, výpisy z účtu 
v celkovej sume 100 095,- Sk a a zmluva o vytvorenie diela s Ctiborom Bachratým. 
 
Krajské osvetové stredisko – zmluva o poskytnutí dotácie v sume 20 000, - Sk  č. j. 
612/2007 na projekt „3.ročník literárno – výtvarnej súťaže O cenu Zlaty  Dônčovej“. 
Ku kontrole bolo predložené finančné vyúčtovanie v celkovej sume 20 595,50 Sk. Dotácia                        

      bola použitá podľa predloženého projektu, vydokladovaná objednávkami, faktúrami, 
      výpismi z účtu, dodacími listami a dohodami o vykonaní práce. 

                                                                   
Rodičovské združenie pri CVČ Domino -  zmluva o poskytnutí dotácie č. j. 618/2007 
v sume 10 000,- Sk  na projekt „ Prišli furmani“ .Dotácia bola použitá na nákup čižiem 
podľa projektu v celkovej sume 15 000,- Sk. Vydokladovaná objednávkou, faktúrou 
a výpisom z účtu. 
                                                             
Andrej Kalinka, Belova 10, Nitra – zmluva o poskytnutí dotácie č. j. 606/2007 v sume 
10 000,- Sk na projekt „ SÁM – dialóg na tému samoty“. Žiadateľ dňa 14.1.2008 
oznámil vrátenie dotácie, poskytnutú sumu v ten istý deň vložil na bankový účet 
Mesta Nitra. 
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Peter Ďurovec STO-UN – zmluva o poskytnutí dotácie č. j. 632/2007 v sume 15 000,- Sk                        
na projekt „ Komická opera Slúžka paňou “.Z dokladované Zmluvou o umeleckom 
výkone a výdavkovým dokladom ako honorár pre umelca Adriana Kokoša v sume 
15 000,- Sk.                                                                   
 
Duchovná správa kostola sv. Ladislav – zmluva o poskytnutí dotácie č. j. 694/2007. 
Predmetom zmluvy je poskytnutie sumy 149 000,- Sk na projekt „ Reštaurovanie 
vnútorného osvetlenia“. Vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu 
Mesta Nitry bolo v celkovej sume 248 322,50 Sk. Ku kontrole boli predložené 
objednávky, faktúry, výpisy z účtu a zmluva o dielo. 
 
Klub spoločnosti L. Novomestského – zmluva dotácie č. j.609/2007 v sume 20 000,- Sk 
na projekt ,, 4.ročník literárnej súťaže mladých autorov Novomestského Nitra“. 
Dotácia bola použitá na tlač zborníka a z dokladovaná faktúrou č.20070967 v sume 
20 021,80 Sk. Ku kontrole bol priložený , výpis z účtu a objednávka. 
 
Republiková špecifická organizácia SZTP -  zmluva o poskytnutí dotácie č. j. 623/2007. 
Predmetom zmluvy je poskytnutie sumy 9 000,- Sk na projekt „ Výstava umeleckej 
fotografie“. Vyúčtovanie dotácie je v súlade s ekonomickou špecifikáciou predloženou 
v projektom. Ku kontrole boli predložené faktúry v sume 9 139,- Sk, objednávky a výpisy 
z účtu. 
 
Združenie Teatro Tatro – zmluva o poskytnutí dotácie č. j. 628/2007 v sume 10 000,- 
Sk na projekt „ Účasť na medzinárodnom festivale v Bielorusku“. Žiadateľ dňa 
18.1.2008 oznámil, že z dôvodu nevyčerpania poskytnutej dotácie, ju poukázal dňa 
17.12.2007 na účet poskytovateľa dotácie na účet Mesta Nitry. 
 
Dom Matice slovenskej – zmluva o poskytnutí dotácie č. j. 607/2007 v sume 15 000,- Sk 
na projekt „ Reminiscencie – Spomienky s pod Zobora“. Ku kontrole bola predložená 
objednávka, faktúra v sume 57 120,- Sk na tlač publikácie podľa projektu a výpis z účtu. 
 
Peter Lenčeš – zmluva dotácie č. j. 621/2007 v sume 30 000,- Sk na projekt „ Turistický 
vláčik – Nitriansky expres“. Predložené vyúčtovanie dotácie vydokladované faktúrami a 
pokladničnými blokmi boli v celkovej sume 37 410,50 Sk. Použitá dotácia bola podľa 
predloženého projektu.                                                                
                                                                 
Rodičovské   združenie pri CVČ Domino  - zmluva dotácie č. j. 617/2007 v sume 
5 000,- Sk  na  projekt  „ Nitra  –  moje mesto“.  Ku  kontrole boli  predložené  doklady  

     súvisiace  s predloženým  projektom.  Pokladničné  doklady,  príjmový  a   výdavkový    
     pokladničný  doklad  boli v sume 5 000,- Sk. 

 
Univerzita Konštantína Filozofa – zmluva o poskytnutí dotácie č. j. 625/2007 v sume 
15 000,- Sk na projekt „ Objavovanie a zviditeľňovanie kult. dedičstva sv. Cyrila a 
Metoda“. K vyúčtovaniu dotácie bola predložená faktúra a objednávka tlačiarenské práce 
v sume 39 698,40 Sk, čo je v súlade s predloženou ekonomickou špecifikáciou projektu.                            

                                                                                                                              
 Collegium Cantorum Nitra – zmluva o poskytnutí dotácie č. j. 610/2007 v sume 
15 000,- Sk na projekt „ Činnosť orchestra“. K vyúčtovaniu boli predložené príjmové  
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a výdavkové pokladničné doklady, faktúra v sume 15 200,- Sk , peniaze boli použité na 
opravu hudobných nástrojov, ako je uvedené v projekte. 
 
Effeta – stredisko sv. Františka Saleského – zmluva o poskytnutí dotácie č. j.608/2007 
v sume 35 000,- Sk na projekt „ Príprava divadelnej inscenácie SEDEM “.                                             
K finančnému vyúčtovaniu boli predložené Zmluvy č. 7,8,9, o umeleckom výkone mimo 
pracovný pomer v celkovej sume 46 000,- Sk, taktiež výpis účtu. Prostriedky boli 
vyčerpané v poskytnutej čiastke. 
 
Nitrianska kráľovská vínna cesta – zmluva o poskytnutí dotácie č. j. 611/2007 v sume 
20 000,- Sk na projekt „ Podzoborské vinobranie“ K vyúčtovaniu boli predložené  
Zmluvy na vykonanie prác v hodnote 20 000,- Sk, priložené boli výdavkové pokladničné 
doklady. 
 
Ponitrianske múzeum – zmluva o poskytnutí dotácie č. j. 614/2007 v sume 15.000,- Sk 
na projekt „ Život so scénou – F. Perger“. Dotácia bola použitá na úhradu materiálu 
použitého pri realizovaní výstavy. Boli predložené výpisy z účtu, faktúry, objednávky 
v celkovej sume 15 987,50,- Sk. 
 
 Ponitrianske múzeum – zmluva o poskytnutí dotácie č. j.615/2007 v sume 5 000,- Sk na 
projekt „ Priatelia staroslávnej Nitry“. Ponitrianske múzeum podľa objednávky č. 
28/2007 objednalo návrh odznaku Klubu priateľov staroslávnej Nitry. K vyúčtovaniu 
predložili potrebné doklady, v súlade so špecifikáciou projektu. 
 
Občianske združenie Konfrontácie – zmluva o poskytnutí dotácie č. j.613/2007 v sume 
10 000,- Sk na projekt „ Festival umení Konfrontácie – cyklus koncertov“.  Poskytnutá 
dotácia bola použitá na úhradu honorárov pre interpretov . Ku kontrole boli predložené 
Zmluvy o podaní umeleckého výkonu v celkovej sume 10 000,- Sk, výdavkové 
pokladničné doklady a bankové výpisy z účtu. 
 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – zmluva o poskytnutí dotácie č. j. 
620/2007 v sume 20 000,- Sk na projekt „ VII. svetová abilympiáda v Japonsku“ . Ku                          

      kontrole bola predložená správa o realizácii projektu, objednávka, faktúra č. 270100017   
      v sume 20 000,-Sk vyfakturovaná na dopravu, ubytovanie, štartovné, ako aj výpis z účtu.                           

 
Nitrianska galéria –  zmluva o poskytnutí dotácie č. j. 616/2007 v sume 10 000,- Sk na 
projekt „Večery výtvarných reflexií“. Dotácia bola vyúčtovaná Zmluvami o vytvorení 
umeleckého výkonu a výpismi účtu, v celkovej sume 10 000,- Sk. 
                                                                
 Súkromná základná škola Heleny Madariovej – zmluva o poskytnutí dotácie č. j. 
624/2007 v sume 8 000,- Sk na projekt „Besedy s umelcami“ Ku kontrole boli 
predložené Zmluvy o spolupráci a výdavkové  doklady v celkovej sume 8 000,-Sk. 
Dotácia bola použitá v súlade s predloženým projektom. 
 
Emília Domanová AKCENT – zmluva o poskytnutí dotácie č. j.605/2007 v sume 
10 000,- Sk na projekt „Pravidelné autorské výstavy“.  Doklady na vyúčtovanie boli 
predložené v sume 20 000,- Sk v súlade s rozpočtom projektu. Dotácia bola použitá na 
výtvarno - grafické riešenie bulletinu vrátane textovej úpravy.  
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Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING – zmluva i poskytnutí dotácie  v sume 10 000,- Sk na 
projekt „Otvorenie galérie originálnej umeleckej keramiky“. Na vyúčtovanie boli 
predložené doklady v sume 80 790,- Sk, ktoré boli použité na výrobu stálej informačnej 
tabule, ktorá predstavuje návštevníkom Prírodnú galériu. Predložené doklady boli v súlade 
s predloženým projektom.                                                                 
 
44 zbor skautov Egrešov – zmluva o poskytnutí dotácie č. j.631/2007 v sume 10 000,- 
Sk na projekt „ Géniov denník “. Na vyúčtovanie boli predložené doklady v sume 
10 050,- Sk. Kontrolou bolo zistené, že predložené doklady nie sú v súlade 
s predloženým projektom ekonomickej špecifikácie. Náklady na reklamu boli 
v projekte žiadané na sumu 2 500,- Sk vyúčtované v sume 3 691,- Sk – prekročenie 
1 191,-Sk , realizačné náklady – 2 000,- Sk vyúčtované 3 810,- Sk – prekročenie o 1 810 
,-Sk .Oddelením kultúry bolo vyžiadané doloženie dokladov, ktoré korešpondujú 
s predloženou ekonomickou špecifikáciou. V opačnom prípade je potrebné prekročenú 
sumu 3 001 Sk vrátiť na účet mesta Nitry, v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie čl. 4 
bod 5. V špecifikácií projektu je žiadaná čiastka 2 000,-Sk na realizácia projektu. Ku 
kontrole bola predložená faktúra za mobilný telefón a internet, v sume 2 477,-Sk. 
Vzhľadom na to , že vo faktúre za internet sú započítané i poplatky za odblokovanie 
a zablokovanie služby z dôvodu neuhradenia faktúry, je vo vyúčtovaní možné akceptovať 
iba sumu 499,90 Sk čo predstavuje poplatok za mesačný paušál máj. Taktiež  nie je možné  
akceptovať dobytie Easy karty, nie je preukázané či kredit bol pripísaný na telefón 
vlastniaci oddiel 44 skautov. Faktúra za mobilný telefón v sume 1 500,- Sk je adresovaná 
fyzickej osobe.  Oddelením kultúry dňa 11.3.2008  bola zaslaná výzva na doplnenie 
vyúčtovania a doloženia dokladov do 17.3.2008. Do stanoveného dátumu neboli 
doklady predložené. Prijímateľ porušil zmluvu o poskytnutí dotácie v zmysle čl. 4 
Povinnosti prijímcu bod 3 a 5 vyššie uvedenej zmluvy a preto je povinný vrátiť 
Mestu Nitra dotáciu v sume 4 501,- Sk. 
Prípad bol oddelením kultúry a športu postúpený na právne oddelenie MsÚ. 

                                                               
Kontrolou bolo zistené: 
 
Oddelenie kultúry a športu, referát kultúry vyzval žiadateľa o doplnenie správnych 
vyúčtovacích dokladov, ktoré neboli predložené.  
 
1) vyzvaný na vrátenie dotácie ( 1 prípad) 
  -   44. zbor skautov Egrešov                                                                               
 
 2)  nepoužité(vrátené) dotácie  ( 3 prípady)                                                          
  -    OZ kultúra teraz 
  -    Andrej Kalinka  
  -    Združenie Teatro Tatro  

                                                          
3) nevyúčtovaná celá dotácia (2 prípady)                                                            
 
   -  Slovenský národný aeroklub nevyčerpané prostriedky v sume 264,50Sk. 
   -  Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského sumu 14,50 Sk vrátili na  
       účet  mesta.    
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4) predloženie dotácie po termíne( 7 prípady) 
 
   -  Materské centrum Klokanček  
   -  Krajské športové centrum 
   -  Box club Stavbár zmluva č. 645/2007 dotácia 5 000,-Sk 
   -  Box club Stavbár zmluva č. 7902007 dotácia 65 000,- Sk 
   -  HK Nitra Kraso 
   -  LA – BILL-športový biliardový klub 
   -  Voltížný oddiel 
 
5.)dotácia použitá na iný účel( 1 prípad ) 
 
  -  Čermánsky futbalový klub  
 
Za nedostatky zistené kontrolou vyúčtovania dotácií sú v zmysle pracovných náplní     
zodpovedné referentky OKaŠ. 
- Mgr. Lenka Belková – dotácie pridelené z oblasti kultúry 
- Mgr. Mária Hegedúšová – dotácie pridelené z oblasti športu  

 
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly bola vypracovaná dňa 22.5.2008 a 
výsledky kontrolných zistení boli predložené Mgr. Dagmar Bojdovej, vedúcej oddelenia 
kultúry a športu.  
 
Na všetky nedostatky vo vyúčtovaniach jednotlivých subjektov boli príjemcovia 
oddelením kultúry a športu upozornení, ďalej sa bude postupovať v zmysle platných 
predpisov - vymáhania vrátenia dotácií použitých v rozpore so zmluvne stanovenými 
podmienkami.                            
  
Mestská rada prerokovala správu o výsledku kontroly dňa  10.06.2008  a  odporučila 
mestskému zastupiteľstvu vziať správu o výsledku kontroly na vedomie. 
 
     Po prerokovaní v mestskej  rade bol materiál  doplnený  o opatrenia k správe  
o výsledku kontroly  prijaté prednostom MsÚ: 
1. Výsledky kontroly vyúčtovanie dotácií poskytovať komisiám ako východisko pri            

posudzovaní žiadostí na ďalší rok. 
2. Upozorniť zamestnancov na dôsledné dodržiavanie VZN o poskytovaní dotácií 

a registratúrneho poriadku.       
 
  
 
 

 
 



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

 
 
Mestskému zastupiteľstvu                                           V Nitre,   dňa  05.06. 2008 
v Nitre                                                                          Číslo materiálu:  956/08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K bodu:   Návrh na odpredaj voľných bytov vo vlastníctve mesta Nitry v zmysle VZN č. 2/95  
                o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov na území mesta Nitry.        
                 
                 
  
Predkladá:                                                                                    Návrh na uznesenie:                                         
                                                                                                     Tvorí prílohu č. 1 
Ing. Pavol Bielik 
konateľ- riaditeľ Službytu Nitra , s.r.o. 
 
 
Štefan Štefek 
konateľ  spoločnosti 
 
Spracovala: 
Tatiana Paukejeová 
 
 
 
Napísala: 
Tatiana Paukejeová 
 
 
Prizvať: 
0 
 
 
                                                                                                   .................................................... 
                                                                                                   podpis    predkladateľa 
 
 
 
 

                                       
 



Návrh na odpredaj voľných bytov                                                  Príloha č.1                                                    
 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 
 
Návrh na odpredaj voľných bytov vo vlastníctve mesta Nitry v zmysle VZN č. 2/95  
o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov na území mesta Nitry.        
                 
 
 
 
s c h v a ľ u j e      
 
a) odpredaj voľných bytov vo vlastníctve mesta Nitry v zmysle VZN č. 2/95 o prevode 
vlastníctva bytov a nebytových priestorov na území mesta Nitry. 
 
Adresa                     č. bytu               posch.            izbovitosť           predbežný dlh 
                                                                                                               vrátane príslušenstva 
                 
Cintorínska 2             15                     3. posch.            2                        102 020,- Sk 
Dlhá 19                      53                     2. posch.           garsónka              20  215,- Sk 
Novomeského  4       54                    11. posch.           garsónka              90 200,-  Sk                                
 
b) úhradu sumy 282 364,- Sk spoločnosti Effeta z vydraženej sumy za byt na Cintorínskej č. 2     

     
 

 
 
 
 
 
 
                                            D ô v o d o v á    s p r á v a. 
 
Návrh na odpredaj voľných bytov formou ponukového konania je podaný v súlade s § 7 a) 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 2/95 o prevode vlastníctva bytov 
a nebytových priestorov na území mesta Nitry. 
Príslušenstvo pohľadávky predstavuje poplatok z omeškania v zmysle § 697 Občianskeho 
zákonníka a § 4 nariadenia vlády SR č. 87/1995. 
Výška dlhu vrátane príslušenstva, ktorý sa k predmetnému bytu viaže bude aktualizovaný 
v čase vyhlásenia ponukového konania v zmysle § 7 ods. 6, písm. c) VZN č. 2/95 
 
Nájomcovi z bytu na Cintorínskej č. 2 bola na základe rozhodnutia vlastníka poskytnutá 
bytová náhrada na Štúrovej ul. č. 28.  Tento byt bol pôvodne pridelený EFFETE stredisko F. 
Saleského s podmienkou úhrady nedoplatku vo výške 282 364,- Sk. 
Z dôvodu, že Effeta požiadala o vrátenie finančných prostriedkov a ukončenie nájmu je 
potrebné vysporiadať úhradu nedoplatku , ktorý bude vrátený Effete z vydraženej čiastky 
z bytu na Cintorínskej č. 2.  
 



SLUŽBYT NITRA ,   s.r.o.  ,  Janka Kráľa   122,     949 01,   N i t r a 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 
 
 
                                                                              V Nitre 5.6.2008  
                                                                               Číslo materiálu: 
 
 
 
Mestskému  zastupiteľstvu   
v Nitre 
 
 
K bodu:  Návrh na odpredaj garáže a pozemku v bytovom dome na ulici 
                                       Wilsonovo nábrežie  164 - 166.          
               –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-   
 
                           
                                                                                                 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 garáže v bytovom dome na ulici Wilsonovo nábrežie 164-166. 
 
 
 
 
schvaľuje 
 
 

1. Odpredaj garáže č.1, nachádzajúcej sa v bytovom dome Wilsonovo nábrežie 164, 
      s.č. 189 a ideálnej časti pozemku p.č. 3883  Júliusovi a Viktórii Mojžišovým 

            za cenu  119 997,-Sk  /garáž 111 805,- Sk +  pozemok  8 192,- Sk/   
 
 
 
 

ukladá  
riaditeľovi Službytu Nitra s.r.o. 
 
                   Zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy do 31.12.2008 
 
určuje, 
že toto uznesenie v príslušných bodoch schvaľovacej časti stráca  
účinnosť, ak nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy do 28.2.2009 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                         D ô v o d o v á   s p r á v a 
 
 

Uznesením č.46/08-MZ bol schválený odpredaj bytu na ul. Wilsonovo nábrežie 164-166. 
Súčasťou bytového domu je garáž, ktorú majú manželia Mojžišoví v nájme. Nájomcovia 
požiadali o prevod  garáže do vlastníctva.  
Cena garáže a pozemku je stanovená v zmysle vyhlášky č.492/2004 Z.z. odborným 
posudkom č.70/2008 vypracovaným Ing.Gustávom Hodúlom znalcom pre základný 
odbor stavebníctvo, odvetvie oceňovanie nehnuteľností a oceňovanie stavebných prác. 
V súlade so zákonom 182/1993 pri určovaní ceny nebytového priestoru neplatí 
obmedzenie podľa § 17 ods.3, § 18 a § 18a zákona t.j. neuplatní sa zostatková cena. Za 
znaleckú cenu cca 100 000,-Sk boli odpredávané garáže v dome na Podzámskej ulici 
v roku 2005. Určenie ceny je na rozhodnutí vlastníka nebytového priestoru.  



       SLUŽBYT NITRA ,   s.r.o.  ,  Janka Kráľa   122,     949 01,   N i t r a 
        ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 
 
 
                                                                               V Nitre 5.6.2008  

                                                                               Číslo materiálu:  995/08 
 
 
 
 
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. Čajkovského 1 
2. Kmeťova 10,12 
3. Lomnická 30,32 
4. P.Benického 10,12 
5. Schurmannova 13,15 
6. Wilsonovo nábrežie 2-8, Za Ferenetikou  3-7 
7. Wilsonovo nábrežie 26-32, Za Ferenetikou 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 Čajkovského 1 
2. Návrh na odpredaj bytov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a          

pozemku na ulici Kmeťova 10,12 
3. Návrh na odpredaj bytov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a          

pozemku na ulici Lomnická 30,32 
4. Návrh na odpredaj bytov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a          

pozemku na ulici P.Benického 10,12 
5. Návrh na odpredaj bytov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a          

pozemku na ulici Schurmannova 13,15 
6. Návrh na odpredaj bytov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a          

pozemku na ulici Wilsonovo nábrežie 2-8, Za Ferenitkou 3-7 
7. Návrh na odpredaj bytov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a          

pozemku na ulici Wilsonovo nábrežie 26-32, Za Ferenitkou 19 
      
 
 
 
schvaľuje 
 
 
1. Čajkovského 1 

 
           1. Odpredaj bytu č. 59, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich   

sa v obytnom dome Čajkovského 1, s.č. 495 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo   
7393  Viliamovi a Ivete Solčániovým za cenu  Sk 8 727.30 /byt Sk 7 364.20 + 
pozemok Sk 1 363.10/ 

 
            2. Kmeťova 10,12 
           
           1. Odpredaj bytu č. 13,spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 

v obytnom dome Kmeťova 10, s.č. 24 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  
8607/28  Márii Liškovej za cenu  Sk 19 894.20 /byt Sk 16 561.80 + pozemok Sk 

               3 332.40/ 
             

3. Lomnická 30,32 
 
            1. Odpredaj bytu č. 12,spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich 

sa v obytnom dome Lomnická 32, s.č. 585 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  
1437  Patrikovi a Kataríne Vargovým za cenu  Sk 30 214.00 /byt Sk 15 901.50 + 
pozemok Sk  14 312.50/ 
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4. P.Benického 10,12 
 

           1. Odpredaj bytu č. 07,spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome P.Benického 12, s.č. 787 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  
4243  Jánovi a Zlatici Biháriovým za cenu  Sk 23 268.50 /byt Sk 11 653.50 + 
pozemok Sk 11 615.00/ 

             
 

 5.  Schurmannova 13,15 
 

            1. Odpredaj bytu č. 17,spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich  
sa v obytnom dome Schurmannova 13, s.č. 1209 a ideálnej časti pozemku parcelné 
číslo  964  Eve Pinterovej za cenu  Sk 11 309.80 /byt Sk 7 138.90 + pozemok Sk  

               4 170.90/ 
             

  6.  Wilsonovo nábrežie 2-8, Za Ferenitkou 3-7 
 
               1. Odpredaj bytu č. 11,spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich 

sa v obytnom dome Za Ferenitkou 7, s.č. 140 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  
1647  Emilovi a Darine Slýžovým za cenu  Sk 21 513.50 /byt Sk 7 733.30 + pozemok 
Sk 13 780.20/ 

             
 

  7.  Wilsonovo nábrežie 26-32, Za Ferenitkou 19 
  
             1. Odpredaj bytu č. 03,spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich  

sa v obytnom dome Wilsonovo nábrežie 26 s.č. 143 a ideálnej časti pozemku parcelné 
číslo  1674  Tiborovi Aghovi   za cenu  Sk 25 396.90 /byt Sk 12 348.80 + pozemok Sk 
13 012.10/ 

             
 
 

ukladá   
riaditeľovi Službytu Nitra s.r.o. 
 
                   Zabezpečiť uzatvorenie kúpnych zmlúv do 31.12.2008 
 
určuje, 
že toto uznesenie v príslušných bodoch schvaľovacej časti stráca  
účinnosť, ak nedôjde k uzatvoreniu kúpnych zmlúv do 28.2.2009 
 

 
 
 
 



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

 
 

                                                                                           Nitra, 11.6.2008  
                                                      Číslo materiálu: 958/08  
 
 
Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre 
 
 
k bodu:  
Návrh Koncepcie smerovania základných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Nitry  
 
 
 
 
Predkladá: 
Jozef Dvonč 
primátor  
mesta Nitry 
 
 
Spracovala: 
Mgr. Margita Sládečková 
vedúca ÚŠkÚ 
 
 
Napísala: 
PaedDr. Drahoslava Bóňová 
referentka odborných činností 
 
 
Prizvať: 
     - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
p r e r o k o v a l o 
Návrh Koncepcie smerovania základných 
škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry 
s c h v a ľ u j e 
Koncepciu smerovania základných škôl 
a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Nitry podľa 
predloženého návrhu 
u k l a d á 
vedúcej ÚŠkÚ  
pravidelne predkladať informatívnu správu 
o plnení  záverov koncepcie  
 
T: trvale - 1 x ročne 
K: MR 
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Návrh  

Koncepcie smerovania základných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Nitry 

 
 
 Na základe Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitry schváleného 
Mestským zastupiteľstvom v Nitre dňa 22.11.2007 pod číslom 368/2007-MZ, ktorého 
neoddeliteľnou súčasťou je oblasť školstva a mládeže, predkladáme Koncepciu smerovania 
základných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry s výhľadom 
do roku 2013. 
 
 
 
 

Dôvodová správa 
 
 

 Koncepcia smerovania základných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Nitry je materiál, ktorý vychádza z dokumentov zameraných na 
transformáciu školstva a premenu filozofie výchovy a vzdelávania schválených MŠ SR,  
platnej legislatívy a Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitry, v ktorom sú 
vytýčené hlavné priority Mesta v oblasti školstva a vzdelávania. Koncepcia predstavuje 
rámcové smerovanie školstva, zohľadňuje doterajšie skúsenosti v oblasti správy škôl 
a školských zariadení a zároveň reaguje na nové rozsiahle zmeny v školskej legislatíve – nový 
školský zákon. 
 Z dôvodu absencie materiálu zaoberajúceho sa stratégiou a smerovaním škôl 
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry s dlhodobým výhľadom 
predkladáme na schválenie Koncepciu smerovania základných škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry s výhľadom do roku 2013. 
 
 
 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre školstvo a mládež 
 
 

na riadnom zasadnutí konanom dňa 21.5.2008 schválila Uznesením č. 11/2008-KŠaM 
návrh Koncepcie smerovania základných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Nitry s výhľadom do roku 2013 a odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre koncepciu schváliť. Pripomienky členov komisie boli prehodnotené a do koncepcie 
zapracované. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koncepcia smerovania základných škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry 

 
 
 

Stratégia a výhľad do roku 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Úvod 
 
 
 
Vláda SR považuje výchovu a vzdelávanie za jednu zo svojich najvýznamnejších 

a trvalých priorít s cieľom vytvoriť spoločnosť, v ktorej sa vzdelávanie  stane zdrojom 
dlhodobej prosperity Slovenska.  

Vstupom do EU sa Slovenská republika stala súčasťou spoločenstva štátov, ktoré 
predstavujú svetovú hospodársku špičku.  

Jednotný európsky pracovný trh poskytuje veľkú možnosť uplatnenia našich občanov 
na medzinárodnom trhu práce, umožňuje získavať nové skúsenosti a vedomosti. Tento vývoj 
spoločnosti stavia výchovu a vzdelávanie do novej pozície. Transformácia školského systému 
neprináša len samotnú zmenu vzdelávania na školách, ale aj reformu riadenia a financovania 
školstva.  

Legislatívny rámec reformy školského systému vychádza z vízie obsiahnutej 
v Národnom programe výchovy a vzdelávania – Milénium, ktorý vláda Slovenskej republiky 
schválila v decembri 2001. V priebehu nasledujúceho obdobia sa nová školská legislatíva 
uberá týmto smerom, čoho dôkazom je  nový školský zákon o výchove a vzdelávaní. 

 
V koncepčnom zámere smerovania škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti  Mesta Nitry na roky 2008 - 2013 vychádzame z hlavných dokumentov 
zameraných na transformáciu školstva a premenu filozofie výchovy a vzdelávania 
schválených MŠ SR, platnej legislatívy a Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
mesta Nitry, v ktorom sú vytýčené hlavné priority Mesta v  oblasti  školstva a vzdelávania. 

 
 
Ako každý koncepčný materiál aj predkladaná koncepcia smerovania škôl a školských  

zariadení predstavuje rámcové smerovanie školstva, zohľadňuje doterajšie skúsenosti 
v oblasti správy školstva a zároveň reaguje na nové rozsiahle zmeny v školskej legislatíve – 
nový školský zákon. 
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1. Strategický cieľ smerovania škôl a školských zariadení  zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Nitra 
 

Stratégia smerovania školstva vychádza z očakávaných požiadaviek súčasnosti 
a potrieb blízkej budúcnosti. Opiera sa o v súčasnosti platnú legislatívu, predovšetkým 
o zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 597/2003 Z. z. 
o financovaní základných škôl,  stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších 
predpisov, ktoré boli schválené v súvislosti s reformou školstva Slovenskej republiky. 
Zohľadňuje   Národný program výchovy a vzdelávania – Milénium a  nový školský zákon, 
ktorého prijatím by  mala byť ukončiená reforma regionálneho vzdelávania. 

 Zároveň zohľadňuje úlohy v oblasti školstva, ktoré vyplývajú z Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitry, schváleného Mestským zastupiteľstvom 
v Nitre uznesením č. 368/2007-MZ. 

 
Cieľ smerovania: 

- analyzovať zameranie a priestorové podmienky na výchovno-vzdelávací 
proces základných škôl a školských zariadení 

- zmonitorovať stav a podporovať zavádzanie informačno-komunikačných 
technológií v základných školách 

- zmonitorovať a podporovať podmienky a úroveň vyučovania cudzích jazykov 
- analyzovať  a vytvárať podmienky pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-  

vzdelávacími potrebami v školách a školských zariadeniach 
- podporovať utváranie nultých ročníkov pre deti z málopodnetného, sociálne –  

znevýhodneného prostredia 
- racionálne využívať kapacity základných škôl a materských škôl  
- vytvárať priestor  na neformálne vzdelávanie  a na voľno - časové a mimo -

vyučovacie aktivity žiakov prostredníctvom CVČ Domino v spolupráci so 
všetkými subjektmi, ktoré sa zaoberajú problematikou voľného času detí 
v meste Nitra  

 
 
2. Základné východiská a princípy zmien vo výchove a vzdelávaní 

 
Rozvoj vedy, techniky a vývoj stále nových technológií kladie vysoké požiadavky 

na jednotlivca k rýchlo sa meniacim podmienkam na trhu pracovných príležitostí.  
Prístup k informáciám a ich rýchle spracovanie sa stáva rozhodujúcim ukazovateľom 

ekonomického a kultúrneho rozvoja krajín a konkurencieschopnosti krajín a jednotlivcov na 
globálnom trhu práce. 

Informačné a komunikačné technológie výrazne menia podobu a kultúru súčasného 
vzdelávania. 

Tomu treba prispôsobiť ciele i obsah vzdelávania v školách. Nestačí  už iba 
mechanické osvojovanie vedomostí v jednotlivých predmetoch, ale je potrebné naučiť žiakov 
so získanými poznatkami efektívne pracovať. Preto sa do cieľov a obsahu vzdelávania 
presadzujú kľúčové kompetencie, ktoré boli schválené na zasadnutí EU v Barcelone, v marci 
2002: 

- komunikácia v materinskom jazyku  
- komunikácia v cudzom jazyku 
- informačné a komunikačné technológie 
- matematické, prírodovedné a technické odbory 



- podnikateľstvo  
- medziľudské a občianske kompetencie 
- vedieť sa učiť 
- všeobecný kultúrny prehľad 

 
Pri realizovaní tohto dlhodobého procesu každá škola z dôvodu obstátia  

v konkurenčnom prostredí nielen z pohľadu mesta ale aj blízkeho regiónu má možnosť zvoliť 
si  stratégiu a taktiku vypracovaním vlastnej koncepcie rozvoja školy. Cieľom pri rozvíjaní 
vzdelávania na školách musí byť vytvorenie prostredia pre zdravú súťaživosť škôl, 
diferenciácia a orientácia na kvalitu a výkonnosť. 

Pedagogická koncepcia orientovaná na rozvoj osobnosti žiaka si vyžaduje uznávanie 
určitých hodnôt. Humanistická koncepcia predpokladá, že v procese výchovy a vzdelávania sa 
na škole budú uznávať a uplatňovať zvlášť tieto hodnoty: 

- sloboda – zodpovednosť – uznanie individuálnych rozdielov medzi žiakmi 
-    spolupráca – učenie sa prácou 
- rovnosť príležitostí – všetkým žiakom dať rovnakú šancu, aby mohli byť 

úspešní. 
 

Vo výchove a vzdelávaní dieťaťa je potrebné akceptovať jeho základné práva, 
formovať základy mravnej výchovy v duchu demokracie, humanity a morálky, vzájomnej 
pomoci a ohľaduplnosti bez rozdielu národností. V pedagogickom prístupe klásť dôraz na 
rešpektovanie osobnosti dieťaťa, jeho práv, ale aj rozvíjanie zmyslu pre plnenie požiadaviek, 
vytváranie základov osobnej zodpovednosti. Vo vzdelávacom procese vytvárať klímu, ktorá 
umožňuje jedincovi objaviť a rozvíjať svoj individuálny potenciál a pomáha mu v rozvoji 
jeho sebarealizácie. 

 
 
 

3. Prehľad a financovanie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti  Mesta, neštátne školské zariadenia  

 
3.1.   Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta a ich financovanie 
  

Dňom 1. júla 2002 v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých 
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky zriaďovateľom 29 
materských škôl, 20 základných škôl, ktorých súčasťou sú školské kluby a  zariadenia 
školského stravovania, Centra voľného času Domino a  Základnej umeleckej školy J. 
Rosinského sa stalo Mesto Nitra. 
           Po uskutočnení racionalizačných opatrení v roku 2004 a 2005 z dôvodu znižovania 
počtu detí a žiakov v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta zostal nasledovný počet škôl 
a školských zariadení: 

13  základných škôl – právne subjekty 
  1  základná škola s materskou školou – právny subjekt 
14  školských klubov detí – súčasť právneho subjektu 
13  zariadení školského stravovania- súčasť právneho subjektu 
  1  základná umelecká škola – právny subjekt 
  1  centrum voľného času – právny subjekt  

            25  materských škôl, ktorých súčasťou sú jedálne alebo výdajne stravy – bez 
                  právnej subjektivity 
 



Financovanie regionálneho školstva je postavené na normatívnom princípe. 
V apríli 2000 vláda SR schválila koncepciu decentralizácie a modernizácie verejnej 

správy a v nadväznosti na ňu NR SR prijala zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých 
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky ( kompetenčný zákon ).  

V roku 2003 vláda SR prijala v nadväznosti na koncepciu decentralizácie verejnej 
správy  zákony 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 597/2003 Z. z. 
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších 
predpisov. Zákon upravuje financovanie základných škôl – prenesené kompetencie obce 
v oblasti školstva. 

Základné školy sú financované formou dotácií zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 
rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva SR. Použitie dotácií podlieha povinnému ročnému 
zúčtovaniu zo štátneho rozpočtu. Tieto finančné prostriedky sú určené iba na financovanie 
preneseného výkonu štátnej správy, teda len na financovanie  osobných a prevádzkových 
nákladov základnej školy. 

V roku 2004 bolo regionálne školstvo financované zo štátneho rozpočtu z kapitoly        
ministerstva školstva SR a z kapitoly ministerstva financií SR. 

Od roku 2005 reforma verejnej správy prešla do ďalšej etapy – etapy fiškálnej 
decentralizácie. Boli prijaté príslušné právne normy, z ktorých sú z hľadiska  financovania 
regionálneho školstva – originálnych kompetencií (školské zariadenia) najdôležitejšie 
zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje financovanie originálnych 
kompetencií obce v oblasti školstva  a nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní 
výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov. Podľa tohto 
nariadenia vlády sú obci pridelené finančné prostriedky podľa počtu žiakov (detí) 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce k 15. septembru predchádzajúceho roka, pričom každý 
žiak (dieťa) sa započítava určitou váhou, podľa toho, ktoré z uvedených zariadení navštevuje. 
Váha žiaka je určená koeficientom, ktorý stanovuje, aký podiel z výnosu dane pripadá na 
žiaka. 
 

3.2.  Neštátne umelecké školy a školské zariadenia a ich financovanie 
 

Zákonom č. 689/2006, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní 
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov sa zmenil 
spôsob financovania v súlade s princípmi fiškálnej decentralizácie neštátnych  základných 
umeleckých škôl a neštátnych školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom 
uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby. Zo 
zákona vyplýva, že od 1. januára 2007 sú financované z výnosu z dane obcí žiaci do 15 rokov 
a samosprávnych krajov žiaci nad 15 rokov a nie z kapitoly Ministerstva školstva. V roku 
2007 prechodne boli financované tieto neštátne školy a školské zariadenia z kapitoly 
Ministerstva financií SR. 

Spôsob rozdeľovania výnosu dane je určený nariadením vlády SR č. 668/2004 Z. z. o 
rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení nariadenia vlády č. 
519/2006 Z. z., novelizovaného nariadením vlády č.623/2007 Z. z., ktoré nadobudlo účinnosť 
dňa 1. januára 2008. 

 
 
 
 



 
 
 

Prehľad neštátnych umeleckých škôl a školských zariadení financovaných 
prostredníctvom výnosu dane z príjmov 
  
Por. č. Názov zriaďovateľa Zariadenie 
1. ARS Studio – Štúdio umenia, Občianske 

združenie 
Súkromná základná umelecká 
škola, Župné námestie 3 

2. Mgr. Alica Rétiová, Podzámska 62 Súkromná základná umelecká 
škola, Ďurková 18, Nitra 

3. Mgr. Mariana Pauková, Schurmanova 27 Súkromná základná umelecká 
škola, Piaristická 2, Nitra 

4. Mgr. Helena Madariová Súkromná základná umelecká 
škola Heleny Madariovej, 
Krčméryho 2, Nitra 

5. Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra Školská jedáleň pri ZŠ sv. 
Svorada a Benedikta, Farská 43, 
Nitra 

6. Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra Školský klub pri ZŠ sv. Svorada 
a Benedikta, Farská 43, Nitra 

7. Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ sv. 
Gorazda, Dlhá 78, Nitra 

8. Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra Materská škola pri ZŠ s MŠ sv. 
Gorazda, Dlhá 78, Nitra 

9. Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra Školský klub pri ZŠ s MŠ sv. 
Gorazda, Dlhá 78, Nitra 

10. Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra Školský klub pri ZŠ sv. Marka, 
Petzvalova 1, Nitra 

11. Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra Školská jedáleň pri ZŠ sv. 
Marka, Petzvalova 1, Nitra 

12. Rehoľa piaristov na Slovensku Školská jedáleň pri Piaristickom 
gymnáziu sv. J. Kalazanského 
v Nitre, Piaristická 6, Nitra 

13. PaedDr. Ľudmila Držiková, Tr. A. Hlinku 10, 
Nitra 

Školský klub a potenciálny 
stravníci pri súkromnej ZŠ 
s chybami reči, Na Hôrke 30, 
Nitra 

14. Effeta, Stredisko sv. Františka Saleského, Nitra Súkromné detské integračné 
centrum Effeta, Samova 4, Nitra 

15. Mgr. Martina Škodová, Dlhá 26, Nitra Súkromné detské integračné 
centrum, Cabajská 6, Nitra 

16. PaedDr. Anna Baráthová, Chmeľová dolina 98, 
Nitra 

Súkromná špeciálno-pedagogická 
poradňa pre deti s vývinovými 
poruchami učenia a reči, 
Nábrežie mládeže 85, Nitra 

17. Miroslav Hafera- Farnosť sv. Gorazda RKC, 
Nitra 

Cirkevné centrum voľného času, 
Hviezdoslavova 7, Nitra 

18. Socia, o. z. Domov sociálnych služieb pre ŤZP 
pre deti a mládež, Topoľová 6, Nitra 

Súkromné detské integračné 
centrum, Topoľová 6, Nitra 



19. Socia, o. z. Domov sociálnych služieb pre ŤZP 
pre deti a mládež, Topoľová 6, Nitra 

Súkromná špeciálna materská 
škola, Topoľová 6, Nitra 

20. Eduard Czuberka Súkromná jazyková škola AME, 
Kupecká 6, Nitra 

21. Ing. Ingrid Hetmerová Súkromná jazyková škola 
COLLEGE, Štúrova 20, Nitra 

22. SOPHIA o. z., Mostná 29, Nitra Súkromná jazyková škola 
SOPHIA, Mostná 29, Nitra 

23. MAXIMA – privátna jazyková škola, s.r.o., 
Farská 33, Nitra 

Súkromná jazyková škola, Farská 
33, Nitra 

24. Nadácia Aspekt, Akademická 4, Nitra Súkromná jazyková škola 
Nadácie Aspekt, Akademická 4, 
Nitra 

25. E-KU Inštitút jazykovej a interkulturálnej 
komunikácie s.r.o., Piaristická 2, Nitra 

Súkromná jazyková škola E-KU, 
Piaristická 25, Nitra 

 
 
 
4. Analýza škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
      Nitra 
 
4.1. SWOT analýza 

 
Pri Koncepcii základného školstva v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitra bola zvolená 

metóda, kde silné a slabé stránky predstavujú vnútornú analýzu škôl a školských zariadení. 
Príležitosti a ohrozenia predstavujú vonkajšiu analýzu. 

 
 

Silné stránky 
• právna subjektivita základných škôl, CVČ a ZUŠ 
• kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 
• vysoká odbornosť väčšiny učiteľov 
• dobrá spolupráca ZŠ s predškolskými zariadeniami 
• vyučovanie cudzích jazykov od 1. alebo 3. ročníka na všetkých školách 
• priestorové podmienky na postupnú informatizáciu vyučovania na školách  
• vybavenie škôl a školských zariadení vrátane telocviční a priľahlých športovísk 
• výučba a integrácia detí so špeciálnymi potrebami v školách a školských zariadeniach, 

starostlivosť o nadané deti 
• využívanie alternatívnych spôsobov vo výchovno-vzdelávacom procese 
 
 

Slabé stránky 
• technický stav  objektov škôl a školských zariadení 
• nedostatočné využívanie výpočtovej techniky a internetu na niektorých školách vo 

výchovno-vzdelávacom procese  
• nie všetci pedagogickí pracovníci ovládajú na dostatočnej úrovni prácu s PC 
• proces pedagogického a odborného riadenia v školách a školských zariadeniach je 

kvalitatívne rozdielny 
• predkladané koncepcie rozvoja škôl  a školských zariadení sú na rozdielnej úrovni 



• nedostatočné kritéria na hodnotenie a oceňovanie pedagogických pracovníkov 
Príležitosti 

• získavanie mimorozpočtových zdrojov pre školy a školské zariadenia prostredníctvom  
projektov vyhlasovaných MŠ SR a inými subjektmi 

• vytváranie vzdelávacích programov na výučbu cudzích jazykov a zavádzanie 
informačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese 

• zapojenie škôl a školských zariadení do Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
mesta Nitra a do Projektu Európske hlavné mesto kultúry 

• realizácia projektov Škôl podporujúcich zdravie 
• podpora výchovno-vzdelávacích projektov škôl a školských zariadení v spolupráci 

s Mestom a ďalšími inštitúciami 
• sústavné vzdelávanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov škôl 

a školských zariadení – koncepcia kariérneho rastu učiteľa 
 
 

Ohrozenia 
• Nedostatočné finančné zdroje pre školstvo 
• Nepriaznivý demografický vývoj v meste 
• Nepochopenie racionalizačných opatrení učiteľmi a rodičmi 
• Zhoršovanie technického stavu budov škôl a školských zariadení – zvyšovanie 

prevádzkových nákladov 
 
 

5.    Charakteristika jednotlivých základných škôl a školských zariadení 
 

Obec, v zmysle § 6 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 vytvára 
podmienky na: 
 

a) výchovu a vzdelávanie detí a žiakov najmä tým, že zriaďuje školy a školské 
zariadenia, 
b) plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorých je 
zriaďovateľom, 
c) zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami v školách a školských zariadeniach, ktorých je 
zriaďovateľom, 
d) zabezpečenie výchovy a vzdelávania  detí a žiakov s mimoriadnym nadaním 
a talentom v školách a v školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom 
 

a okrem iného zabezpečuje: 
 
 a)   priestory a materiálno-technické zabezpečenie 
 b)  didaktickú techniku používanú vo výchovno-vzdelávacom procese    
 c)   investičné prostriedky zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov 
 
5.1.  Základné školy – prenesené kompetencie 
 

Základná škola poskytuje základné vzdelanie; zabezpečuje rozumovú výchovu 
v zmysle vedeckého poznania a v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie 



poskytuje mravnú, estetickú, pracovnú, zdravotnú, telesnú výchovu a ekologickú výchovu 
žiakov; umožňuje aj náboženskú a športovú prípravu. Základná škola pripravuje žiakov pre 
ďalšie štúdium a prax. Má spravidla deväť ročníkov s možnosťou zriadenia nultého ročníka. 
Od piateho ročníka je možná diferenciácia podľa záujmov a schopností žiakov. Delí sa na dva 
stupne, prvý je štvorročný a druhý päťročný. 
 Obsah vzdelávania na základných školách je určený učebnými plánmi a učebnými 
osnovami schválenými MŠ SR. Rozmanitosť učebných variantov umožňuje školám uspokojiť 
individuálne záujmy a schopnosti žiakov. Školy poskytujú aj rôzne možnosti záujmového 
vzdelávania. 
 
Základná škola kn. Pribinu,  A. Šulgana 1, Nitra 
 
 Základná škola je situovaná v centre mesta, bola odovzdaná do užívania v roku 1937. 
Objekt sa zachoval v takmer identickej podobe, budova školy je historickou kultúrnou 
pamiatkou mesta Nitry.  Veľkostný typ školy – 22 triedna. Žiaci školy využívajú okrem tried 
telocvičňu,  4 jazykové učebne vybavené audiovizuálnou technikou, z toho dve jazykové 
laboratória, 2 počítačové učebne.  

Škola využíva variant na vyučovanie cudzích jazykov od 1. ročníka. Žiaci majú 
možnosť vybrať si z  3 cudzích jazykov: anglický, nemecký, francúzsky, v budúcnosti má 
záujem  rozšíriť ponuku vyučovania cudzích jazykov o ruský jazyk. Žiaci úspešne 
reprezentujú školu v regionálnych, krajských a celoslovenských súťažiach a olympiádach,  
najmä v jazykových. Na škole je   krúžková   činnosť zameraná na šport, turistiku a umenie. 
Škola je zapojená do projektov: Škola otvorená informatike, Správaj sa normálne, Vyber si 
správne, Zdravá škola a Na bicykli bezpečne.  

V budúcnosti sa chce škola zapájať do projektov na modernizáciu interiéru školy, 
okrem najnutnejších opráv bude potrebovať na zníženie energetických nákladov  zateplenie 
celej budovy a výmenu okien.  
 
Základná škola, Beethovenova 1, Nitra 
 
 Škola sa nachádza na sídlisku Klokočina II. a do užívania bola odovzdaná  v roku 
1989. Veľkostný typ školy – 20 triedna. Žiaci  využívajú okrem tried odbornú jazykovú 
učebňu a počítačovú učebňu,  špeciálnu učebňu chémie, fyziky a technickej výchovy.   

V škole sú vytvorené dobré podmienky na  športovanie. Žiaci využívajú 2 telocvične, 
tenisové kurty, asfaltové, antukové a trávnaté ihrisko, antukovú dráhu a sektory pre atletiku 
a multifunkčné ihrisko.  

Škola okrem variantu základného, otvára triedy s variantom zameraným na jazyky. 
Žiaci  dosahujú umiestnenia v krajských a celoslovenských kolách súťaží najmä športového 
charakteru. Najvýraznejšie výsledky dosiahla škola v rámci Slovenska a EÚ 
s medzinárodným programom SOCRATES projektu CLIL, bola spoluorganizátorom 
medzinárodnej konferencie anglického jazyka, na ktorej sa zúčastnili pedagógovia z viacerých 
krajín Európy. Škola je zapojená do projektov: Škola otvorená športu, Škola otvorená 
informatike a Škola podporujúca zdravie.   

Budova školy bude okrem najnutnejších opráv potrebovať na zníženie energetických 
nákladov  zateplenie celej budovy a výmenu okien. 
 
Základná škola, Benkova 34, Nitra 
 
 Školu navštevuje v súčasnosti najvyšší počet žiakov, je situovaná na sídlisku 
Klokočina I. Žiaci školy sú umiestnení v dvoch budovách. Prvá budova bola odovzdaná do 



užívania  v roku 1980 ako škola 13 triedna a druhá budova v roku 1982 ako 18 triedna.  Žiaci 
využívajú  4 počítačové učebne a ďalšie odborné učebne. Súčasťou školy sú 3 telocvične,  2 
futbalové, volejbalové, basketbalové ihriská a multifunkčné ihrisko. 

Škola okrem základného variantu využíva variant s rozšíreným vyučovaním jazykov, 
matematiky a prírodovedných predmetov od piateho ročníka. Každoročne otvára špeciálne 
triedy pre Projekt alternatívneho vzdelávania intelektovo nadaných detí (v súčasnosti 192 
žiakov)  pre 1.- 9. ročník. Zároveň sa tu vzdeláva každoročne okolo 40 žiakov integrovaných 
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.  

V rámci mimoškolskej činnosti zapája žiakov do voľnočasových aktivít v krúžkoch 
zameraných na jazyky, počítače a šport. Niekoľko rokov dosahuje popredné miesta 
v medzinárodnej súťaži  v programovaní Baltík. Je zapojená do viacerých projektov: Škola 
otvorená športu, Škola otvorená informatike, Trinásta  komnata, Tvorivá informatika 
s Baltíkom a projekt Infovek.  

Na zníženie energetických nákladov vzhľadom na vek obidvoch budov školy bude 
potrebné zateplenie a výmena okien. 

V  roku 2008 bol zo strany zriaďovateľa vypracovaný projekt a  projektová 
dokumentácia na rekonštrukciu budovy školy. Mesto plánuje rekonštrukciu prostredníctvom 
štrukturálnych fondov EÚ.  
 
Základná škola – Cabajská 2, Nitra 
 
 Základná škola sa nachádza v mestskej časti Čermáň, do užívania bola odovzdaná 
v roku 1965 ako 12 triedna základná škola. Žiaci majú možnosť využívať jednu  učebňu 
výpočtovej techniky a jednu jazykovú učebňu. Škola nemá  telocvičňu, ani ihrisko, len malú 
zatrávnenú plochu pri budove školského klubu a školskej jedálne.   

Škola uplatňuje vo výchovno-vzdelávacom procese základný variant, v dvoch 
ročníkoch variant jazykový. Žiaci školy ju úspešne reprezentujú v regionálnych a krajských 
súťažiach.  

Škola ponúka bohatú mimoškolskú činnosť formou jednorázových podujatí a súťaží 
a zapájaním žiakov do krúžkovej činnosti, zapojená je do projektov: Zdravá škola, Príroda, 
zdroj inšpirácie, Poznaj svoju minulosť. 

 Okrem najnutnejších opráv bude škola potrebovať na zníženie energetických 
nákladov školy zateplenie celej budovy, výmenu okien a riešenie telocvične. 

   
Základná škola, Dražovská 6, Nitra 
  
          Škola je situovaná v mestskej časti Zobor  ako škola 18 triedna, do užívania boli 
odovzdané všetky 4 budovy v roku 1962 .  
Dva pavilóny sú určené na výchovno-vzdelávací proces, v jednom je  telocvičňa 
a v samostatnom pavilóne je jedáleň s kuchyňou. Škola má zriadené a materiálne vybavené 
odborné učebne – dielňu, 2 jazykové učebne, čitáreň s knižnicou, učebňu HV, IKT  a žiacku 
knižnicu.  

Okrem tried s využitím základného variantu otvára od 1. ročníka triedy s využitím 
základného variantu s vyučovaním cudzieho jazyka .  

Žiaci reprezentujú školu v regionálnych, krajských i celoslovenských súťažiach 
zameraných na šport, literatúru a jazyky. V mimo - vyučovacom čase majú žiaci možnosť 
realizácie v záujmových útvaroch športových, jazykových, prírodovedných a umeleckých. 
Škola je zapojená do projektov: Škola podporujúca zdravie, Bezpečne na cestách,  Vyber si 
správne, Pripútaj sa. 



 Okrem najnutnejších opráv ( kanalizácia, elektroinštalácia, bleskozvody ) bude škola 
potrebovať na zníženie energetických nákladov školy zateplenie celej budovy a výmenu 
okien.   
 
Základná škola, Fatranská 14, Nitra 
 

Škola patrí k základným školám s dlhoročne vysokým počtom žiakov . Nachádza na 
sídlisku Chrenová a bola odovzdaná do užívania v roku 1979 ako 26 triedna škola. Od roku 
2004 sú súčasťou školy ročníky 1. – 4. bývalej základnej školy Janíkovce – budova 4 triedna. 

Škola má 3 telocvične, ktoré sú po rekonštrukcii v dobrom stave, vonkajšie ihriská 
a multifunkčné ihrisko, priebežne sa budujú odborné učebne, čím sa skvalitňuje výchovno-
vzdelávací proces.  

Škola má dlhoročnú tradíciu v príprave žiakov v športových triedach zameraných na 
futbal a  aerobik,  pri škole je tiež Školské športové stredisko zamerané na karate, volejbal 
a krasokorčuľovanie. Zameriava sa na výučbu cudzích jazykov, využíva 4 jazykové učebne 
a žiaci získavajú základy práce s počítačom na povinne voliteľných predmetoch.  

Škola má bohatú mimoškolskú činnosť, žiaci môžu pracovať v športových, 
turistických a iných záujmových útvaroch, úspešne ju reprezentuje folklórny súbor Fatranček. 
Zapája sa do mnohých projektov: Škola otvorená informatike, Škola otvorená športu  a  
Školské vzdelávacie stredisko IKT, ktorý sa zameriava na preškoľovanie pedagogických 
pracovníkov v oblasti IKT.  

 Po 29 ročnej prevádzke bude okrem najnutnejších opráv, na zníženie energetických 
nákladov potrebné zateplenie budovy a výmena okien.  

V školskom roku 2007/2008 bol zo strany zriaďovateľa vypracovaný projekt a  
projektová dokumentácia na rekonštrukciu budovy školy. Mesto plánuje rekonštrukciu 
prostredníctvom štrukturálnych fondov EU.  

 
Základná škola Krčméryho 2, Nitra  
 

Základná škola je situovaná v centre mesta, bola odovzdaná do užívania v roku 1959 
ako 26 triedna škola.  Disponuje vhodnými priestorovými podmienkami pre plnenie 
výchovno-vzdelávacích cieľov a aktivít mimo vyučovania. Okrem kmeňových učební má 
škola 2 telocvične,  učebne na vyučovanie predmetov: chémia, fyzika, cudzie jazyky, práca 
s počítačom, prírodopis, špecifická príprava dievčat, technická výchova a výtvarné 
spracovanie materiálu.  

V priestoroch areálu sú vybudované športoviská (bežecká dráha, dve volejbalové 
ihriská, hádzanárske ihrisko). Súčasťou areálu školy je udržiavaná parková a stromová časť.      
Škola je zapojená do projektov: Cesta, Infovek a Európa v škole. 

V škole sa vzdeláva vysoký počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. 
Každým rokom sa výrazne znižuje celkový počet žiakov v škole.  Časť týchto žiakov  končí 
povinnú školskú dochádzku v nižších ročníkoch. 

Škola už tretí rok neotvára prvý ročník, z dôvodu vysokého počtu žiakov zo sociálne 
znevýhodneného prostredia, pre ktorých je nutné zriaďovať nulté ročníky. Veľkú časť budovy 
má v prenájme Súkromné umelecké konzervatórium a Súkromná základná umelecká škola 
Heleny Madariovej. 

Potrebná je oprava strechy nad telocvičňami, výmena okien a zateplenie budov. 
 
 
 
 



Základná škola , Na Hôrke 30, Nitra 
 
 Škola sa nachádza na sídlisku Diely a bola odovzdaná do užívania v roku 1992. Je 
typickou 24 triednou sídliskovou školou, má sústavu odborných učební, dve počítačové 
učebne, 1 jazykovú učebňu, malú a veľkú telocvičňu, ihriská – volejbalové, basketbalové 
a baseballové, multifunkčné ihrisko, školský pozemok a zatrávnený areál s asfaltovými 
plochami. 

Okrem variantu základného škola využíva variant s rozšíreným vyučovaním 
anglického a nemeckého jazyka. Mimoškolské aktivity: vydávanie školského časopisu 
„Hôrka“, pravidelné relácie v školskom rozhlase a práca žiakov v krúžkoch najmä športového 
charakteru. Žiaci získavajú ocenenia v okresných, krajských a celoslovenských 
vedomostných, výtvarných, literárnych, speváckych  a športových súťažiach. 

 Škola je zapojená do projektov: Škola podporujúca zdravie, Infovek, Stratený 
v Európe, Európa v škole a Cesta.  

 Škola bude okrem najnutnejších opráv potrebovať na zníženie energetických 
nákladov školy zateplenie celej budovy, výmenu okien  a opravu strechy. 

 
Základná škola Nábrežie mládeže 5, Nitra 
 
 Škola sa nachádza na sídlisku Chrenová a bola postavená v roku 1968 ako 24 triedna 
základná škola. Patrí ku školám s vysokým počtom žiakov. Zameriava sa na budovanie 
odborných učební, má 2 počítačové učebne, ktoré slúžia na výučbu, krúžkovú činnosť, 
prípadne pre vzdelávanie pedagógov a verejnosti s možnosťou organizovania  kurzov pre 
nezamestnaných. Má vybudované i ďalšie odborné učebne na vyučovanie jazykov, fyziky, 
chémie atď. Súčasťou školy je telocvičňa a ihriská – basketbalové, futbalové, hokejbalové 
a atletická dráha. 

Okrem základného variantu škola uplatňuje variant s rozšíreným vyučovaním 
cudzieho jazyka a triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy zamerané na atletiku 
a ľadový hokej.  

Na škole je  mimoškolská činnosť, žiaci pracujú v  športových  a  počítačových 
krúžkoch, úspešne reprezentujú školu vo vyšších kolách olympiád a súťaží. V športových 
súťažiach atletických  a hokejových tried sa žiaci umiestňujú na popredných miestach v rámci 
Slovenska.  

Škola je zapojená do viacerých projektov: Sova, Pestrá škola, Škola otvorená športu 
a „Sme“ v škole. 

 V roku 2006 bola z investícií Mesta Nitry  zrekonštruovaná budova a priestory školy, 
čím sa podstatne zlepšilo pracovné prostredie žiakov i zamestnancov školy a zároveň sa 
znížili energetické náklady na prevádzku školy. 

 
Základná škola s materskou školou Novozámocká 129, Nitra  
 

Škola sa nachádza v mestskej časti Dolné Krškany. Budova školy bola odovzdaná do 
užívania v roku 1959 ako 12 triedna škola. 
Škola má zriadenú počítačovú učebňu, jazykovú učebňu, učebňu hudobnej výchovy 
a náboženstva. Súčasťou školy je telocvičňa, volejbalové ihrisko a multifunkčné ihrisko. 
V objekte školy je starý park s množstvom zelene. 

Okrem tried, v ktorých sa vyučuje podľa základného variantu, škola v dvoch triedach 
využíva základný variant s vyučovaním cudzieho jazyka. 

Približne jedna tretina žiakov školy pochádza z menej podnetného prostredia a časť 
z nich končí povinnú školskú dochádzku v nižších ročníkoch. 



Žiaci sú zapájaní do mimoškolskej činnosti v záujmových krúžkoch zameraných na 
šport, cudzie jazyky a výtvarnú výchovu. V popoludňajších hodinách majú súčasní i bývalí 
žiaci prístup na internet.  Škola je zapojená do projektov: Škola podporujúca zdravie a Cesta. 
 

Materská škola, ktorá je súčasťou školy, je situovaná v samostatnej budove.  
Rekonštrukcia tejto budovy sa zrealizovala v roku 2005. V súčasnosti MŠ navštevuje v dvoch 
triedach 40 detí. 

Budova  základnej školy bude potrebovať okrem najnutnejších opráv výmenu okien 
a zateplenie.  

 
Základná škola Sčasného 22, Nitra 
 
              Škola je situovaná v mestskej časti Dražovce a do užívania bola odovzdaná v roku 
1974, stará časť budovy  v roku 1920 ako 9 triedna základná škola.  Súčasťou areálu školy je 
telocvičňa a školské ihrisko, na ktorom je vybudované multifunkčné ihrisko.  Okrem 9 
kmeňových tried má 1 počítačovú učebňu. 

Vo výchovno-vzdelávacej činnosti postupuje škola podľa základného variantu 
s vyučovaním cudzieho jazyka. 

Žiaci sa zapájajú do krúžkovej činnosti, na škole pracujú  krúžky so zameraním na 
šport, dopravnú výchovu, spoločenské vedy a počítače. Najúspešnejšie pracuje strelecký 
krúžok, ktorý dosahuje významnejšie úspechy v krajských súťažiach. Škola je zapojená do 
projektov: Zdravá škola, Strom života, Cesta, Infovek.  

Celkový nízky počet  žiakov na škole je ovplyvnený vyšším počtom žiakov zo 
sociálne znevýhodneného prostredia a demografickým vývojom.  

Okrem najnutnejších opráv bude budova školy potrebovať výmenu okien a zateplenie 
budovy.  
 
 Základná škola, Škultétyho 1, Nitra 
 
 Škola sa nachádza na sídlisku Klokokočina III. a bola odovzdaná do užívania ako 20 
triedna škola v roku 1987.  Má vybudovanú počítačovú učebňu, 3 jazykové učebne, 4 odborné 
učebne – fyziky, chémie, technickej výchovy, učebňu dopravnej výchovy a cvičnú kuchynku. 
Súčasťou školy sú 2 telocvične, 2 futbalové ihriská a 1 basketbalové ihrisko.  

Škola využíva základný variant a v 9 triedach variant s rozšíreným vyučovaním 
cudzieho jazyka od 3. ročníka. Pri škole pracuje stredisko záujmovej činnosti zamerané na 
hádzanú a školské športové stredisko – karate. 

 Škola pokračuje v inovácii a humanizácii výchovno-vzdelávacieho procesu 
zavádzaním prvkov integrovaného tematického vzdelávania do vyučovania v 1. – 4.ročníku 
základnej školy. 

Dosahuje výsledky v okresných a krajských súťažiach v rámci  strediska záujmovej 
činnosti. 

 Žiaci školy sú zapojení do mimoškolskej činnosti prácou v  záujmových útvaroch 
zameraných na šport, jazyky a počítače. Škola je zapojená do projektov:  Škola podporujúca 
zdravie, Eko trieda, Dopraváčik. 

 Počas posledných rokov sa v škole výrazne znížil počet žiakov. Časť voľných 
priestorov škola prenajíma Súkromnej umeleckej škole ARS Studio. 

 Okrem najnutnejších opráv bude budova školy potrebovať na zníženie energetických 
nákladov  zateplenie celej budovy a výmenu okien. 
 
 



Základná škola, Topoľová 8, Nitra 
 
 Škola je situovaná na sídlisku Chrenová a bola odovzdaná do užívania v roku 1975 
ako 25 triedna. Súčasťou školy sú odborné učebne zamerané na jazyky, počítače a odborné 
predmety. Vo vyčlenených miestnostiach sú rehabilitačné zariadenia pre žiakov s telesným 
postihnutím. 

Súčasťou školy sú 2 telocvične, futbalové ihrisko, hádzanárske ihrisko, volejbalové 
ihrisko a atletická dráha, stolnotenisová herňa. 

Škola je bezbariérová, poskytuje možnosť vzdelávania žiakom s telesným postihnutím, 
taktiež sa venuje vysokému počtu žiakov integrovaných so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami a intelektovo nadaným žiakom. 

Škola využíva okrem základného variantu variant s rozšíreným vyučovaním cudzieho 
jazyka. Žiaci školy  dosahujú umiestnenia  v krajských a celoslovenských kolách výtvarných 
súťaží.  

V rámci mimoškolských aktivít pracujú žiaci v záujmových útvaroch športových, 
jazykových, umeleckých , technických, prírodovedných a počítačových. Na škole pracujú aj 
krúžky pre telesne postihnuté deti a škola pre nich organizuje „Detskú paraolympiádu“.  Škola 
je zapojená do projektov: Infovek, Zdravá škola, Informačno-komunikačné technológie.  

Okrem najnutnejších opráv bude budova školy potrebovať na zníženie energetických 
nákladov  zateplenie celej budovy a výmenu okien.   

V  roku 2008 bol zo strany zriaďovateľa vypracovaný projekt a  projektová 
dokumentácia na rekonštrukciu budovy školy. Mesto plánuje rekonštrukciu prostredníctvom 
štrukturálnych fondov EÚ.  

 
Základná škola Tulipánová 1, Nitra 
 
 Škola je situovaná  v centre mesta Nitry –  časť Párovce a bola postavená v roku 1960 
ako 24 triedna škola.  
  V areáli je umiestnených 6  pavilónov – 4 na výchovno-vzdelávací proces, z toho 
jeden pavilón (špeciálne učebne) nebude prevádzkyschopný v lete v roku 2008, 1 pavilón 
(jedáleň, administratíva a kotolňa ) taktiež v tom istom termíne nebude prevádzkyschopný a 1 
pavilón (telocvičňa) je uzatvorený od augusta 2007 podľa pokynu statika. 

Všetky pavilóny boli postavené ako experimentálne budovy so stanovenou dobou 
užívania. 
  Po vyradení Základnej školy Vajanského 1, zo siete škôl a školských zariadení MŠ SR 
sa obvod tejto školy stal súčasťou Základnej školy  Tulipánová.  Žiakom najvyšších ročníkov 
bolo umožnené ukončiť školskú dochádzku v budove Vajanského. Do tejto budovy 
nenastupovali žiaci do prvých ročníkov z dôvodu veľmi nízkeho počtu prihlásených žiakov. 
Prvé ročníky boli otvorené na ZŠ Tulipánová. Budova pôvodnej ZŠ Vajanského bola zverená 
do správy  riaditeľstvu školy Tulipánová. 

Budova ZŠ  Tulipánová  má k dispozícii   32 učební, z toho 6 odborných. V obidvoch 
častiach školy sú dobré podmienky na športovanie, v priestoroch na Tulipánovej ul., je k 
dispozícii ihrisko na futbal, bežecká dráha, 2 tenisové kurty, multifunkčné ihrisko, kde sú 
ihriská na futbal, volejbal, tenis a basketbal. Súčasťou areálu sú aj 2 telocvične. Na 
Vajanského ul. je k dispozícii asfaltové ihrisko, bežecká dráha a telocvičňa. 

Okrem základného variantu škola využíva variant  s rozšíreným vyučovaním jazykov 
a s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy, so zameraním na futbal a volejbal. 

 Žiaci v rámci mimoškolských aktivít pracujú v krúžkoch športových, spoločenských, 
prírodovedných a počítačových. Reprezentujú školu v súťažiach a olympiádach, kde hlavne 



v športových súťažiach sa umiestňujú na popredných miestach v rámci krajských 
a celoslovenských kôl. 

 Škola je zapojená do projektov: Škola podporujúca zdravie, Škola otvorená športu, 
Cesta, Strigôni a strigônky, Malý meteorológovia  a Škola otvorená informatike. Na škole sa 
zvyšuje počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí sú zapájaní do 
mimoškolských aktivít hlavne športového charakteru a škola veľmi úzko spolupracuje 
s Pedagogicko-psychologickou poradňou v Nitre. 

Tri pavilóny Základnej školy Tulipánová 1, v školskom roku 2008/2009 nebudú na 
základe odborného posudku prevádzkyschopné.. 

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 182/2008-MZ schválilo rekonštrukciu jedného 
pavilónu základnej školy , ktorý je kľúčový pre činnosť školy. Na základe tohto rozhodnutia 
nie je potrebný presun školy do iných voľných školských priestorov.    

 
 

5.2.     Školské zariadenia - originálne kompetencie 
 
5.2.1. Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre 
 

ZUŠ poskytuje odborné umelecké vzdelanie v jednotlivých umeleckých odboroch 
a pripravuje na štúdium v učebných a študijných odboroch na stredných školách umeleckého 
zamerania a konzervatóriu. Pripravuje aj na štúdium na vysokých školách  s umeleckým a 
umelecko-pedagogickým zameraním. 

Základná umelecká škola J. Rosinského je príspevková organizácia s právnou 
subjektivitou a je situovaná v troch budovách. Riaditeľstvo, tanečný odbor, časť hudobného 
odboru, časť výtvarného odboru a literárno-dramatický odbor sídlia v 2/5 budovy na 
Damborského č. 1 (na prízemí a v suteréne budovy). Ďalšia časť hudobného odboru je 
umiestnená v budove na ul. J. Vuruma č. 2. Časť výtvarného odboru sa nachádza v budove na 
Baničovej ul. č. 12. Žiaci sú zaradení do odborov hudobného, tanečného, výtvarného 
a literárno-dramatického. Vo všetkých učebných odboroch sa vyučovanie realizuje podľa 
učebných plánov, ktoré schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. 

Výsledky pedagogickej práce všetkých pedagógov a ich žiakov sú prezentované na 
mnohých verejných podujatiach školy alebo mimo nej. Škola usporadúva veľké množstvo 
koncertov, vystúpení, výstav a vernisáží v rámci školy, mesta a na požiadanie viacerých 
verejných inštitúcií. Žiaci školy sa zapájajú do celoštátnych a medzinárodných súťaží, na 
ktorých získavajú popredné umiestnenia. Od roku 2005 je škola členom Asociácie základných 
umeleckých škôl EMU – Slovakia, pripravuje svojich žiakov na stredné odborné umelecké 
školy, vysoké školy s umeleckým alebo pedagogickým zameraním. Vychováva však hlavne 
poslucháčov a pozorovateľov umení, učí svojich žiakov estetike, formuje ich vnímanie 
a zmysluplne napĺňa voľný čas žiakov. Každoročne ju navštevuje priemerne do 1000 žiakov. 
Usiluje sa obstáť v konkurenčnom boji,  nakoľko v meste sú ešte tri súkromné základné 
umelecké školy.  

Z dôvodu, že škola je situovaná v 3 budovách v rôznych častiach mesta bolo potrebné 
uvažovať o vytvorení lepších podmienok pre jej činnosť - jedna budova v centre mesta, 
v ktorej budú všetky odbory ZUŠ. 

Mestské zastupiteľstvo uznesením č.181/2008-MZ schválilo zmenu sídla ZUŠ do 
priestorov budovy bývalej ZŠ Vajanského. Po úpravách priestorov sa presťahujú všetky 
odbory do tejto budovy, ktorá sa nachádza v centre mesta. 

 



 

5.2.2. Centrum voľného času Domino v Nitre 
 

Centrum voľného času je zariadenie s celoročnou prevádzkou, ktoré zabezpečuje 
neformálne vzdelávanie, organizuje a zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť 
prostredníctvom rozvoja záujmov detí a mládeže do 25 rokov. 

CVČ vytvárajú podmienky, organizujú a zabezpečujú výchovno-vzdelávaciu, 
záujmovú, rekreačnú, športovú činnosť pre deti a mládež v priebehu celého kalendárneho 
roka, vrátane školských prázdnin. Dôraz kladú najmä na: 

- nové formy spolupráce mládeže s miestnou samosprávou 
- prácu s informáciami pre deti a mládež vo voľnom čase 
- vytváranie predpokladov pre aktívnu spoluprácu všetkých subjektov, ktoré sa 

zaoberajú problematikou voľného času detí a mládeže v meste v záujme účinného 
napĺňania miestnej politiky vo vzťahu k deťom a k mládeži 

- realizáciu programov a projektov orientovaných na prevenciu a ochranu detí 
a mládeže pred sociálno-patologickými javmi a potláčanie ich vplyvov 

- neformálne vzdelávanie 
Centrum voľného času Domino na svoju činnosť využíva 3 budovy. Budova v centre 

mesta má výhodnú polohu a je prístupná širokej verejnosti. Bola postavená v roku 1928. Je 
historickou kultúrnou pamiatkou. Druhá budova je na sídlisku Chrenová a od 1.6.2007 má 
prevádzku CVČ  na sídlisku Diely Na Hôrke, ktorá slúži okrem činnosti záujmových útvarov i 
na rozvoj nízkoprahových aktivít širokej verejnosti. 

Činnosť centra voľného času je zameraná i na prácu v záujmových útvaroch 
a kluboch, na príležitostnú činnosť a na letnú prázdninovú činnosť. Podieľa sa tiež na 
podujatiach vyhlasovaných Mestom, poskytuje odbornú pomoc prostredníctvom konzultácií, 
seminárov a školení pre deti a dospelých najmä v oblasti tanca a protidrogovej prevencie. V 
rámci prevencie  drogových závislostí bol vypracovaný program, ktorý realizuje počas 
školského roka odborný pracovník CVČ. V priemere činnosť CVČ využíva okolo 900 detí 
a mládeže.   

Deti a mládež sú zapojení v  záujmových útvaroch a kluboch v oblastiach 
spoločenských vied, prírodných vied, vedy a techniky, kultúry a umenia, telovýchovy 
a športu, ekologickej výchovy, protidrogovej prevencie, jazykov a v oblasti rodičia a deti. 
Reprezentácia záujmových útvarov je úspešná, ich členovia reprezentujú školy v okresných 
a vyšších súťažiach. Špecifické záujmové útvary napr. detský folklórny súbor Borinka 
reprezentuje mesto Nitra na celoslovenských súťažiach.  
 Centrum voľného času úzko spolupracuje s materskými školami a školskými klubmi 
v meste Nitra.  Pri napĺňaní úloh vychádzajúcich z platnej vyhlášky o Centrách voľného času 
popri výchovno-vzdelávacej činnosti venuje Centrum voľného času pozornosť tvorbe 
a zadávaniu projektov vyhlasovaných MŠ SR, nadáciami a inými subjektmi.  
   Budova v centre mesta si vyžaduje rekonštrukciu, nakoľko sú v nej od základov 
zvlhnuté múry,  je potrebná výmena okien, oprava vonkajšieho obvodového plášťa  a obnova 
interiéru. V budove CVČ na Chrenovej bola zrealizovaná kompletná oprava strechy, 
elektroinštalácie, podlahovej krytiny, sociálnych zariadení, rekonštrukcia a úprava miestností.  
 
 
 5.2.3. Materské školy 

 
Materské školy v zmysle zákona č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení 

neskorších predpisov patria medzi výchovno-vzdelávacie zariadenia.  



Predškolská výchova je orientovaná na dieťa ako aktívny subjekt svojho rozvoja. 
Pedagogický proces sa tomu prispôsobuje voľbou primeraných metód, foriem a prostriedkov, 
je ovplyvnený sociálnymi a kultúrnymi podmienkami, spoluprácou s rodinou, informatizáciou 
a mediálnou komunikáciou. Materská škola je prostredím, kde dieťa získava bohaté 
skúsenosti, poznatky, jazykový prejav, je  výchovno-vzdelávacou inštitúciou zámerne 
stimulujúcou učenie a socializáciu dieťaťa v období pred vstupom do základnej školy. 

Predškolská výchova nadväzuje na výchovu dieťaťa v rodine, dopĺňa ju 
o systematickú cieľavedomú výchovu a vzdelávanie orientované na osobnostný rozvoj 
dieťaťa, ktoré získa  predpoklady na zvládnutie požiadaviek  základnej školy. 

Materská škola patrí medzi výchovno-vzdelávacie zariadenia, ktoré zabezpečujú 
výchovu a vzdelávanie detí zdravých i zdravotne postihnutých od 2 rokov až po vstup do 
základnej školy. Do predškolských zariadení sa prednostne prijímajú päťročné deti a deti 
s odloženou povinnou školskou dochádzkou. 

Základným pedagogickým dokumentom je „Program výchovy a vzdelávania detí 
v materských školách“ a „Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloženou 
povinnou školskou dochádzkou v materských školách“. 

 
 
 
 
 
 

Prehľad počtu detí, tried a pedagogických pracovníkov k 15.9. 2007                                   
 
 Počet 

detí 
Z toho 
integrovaní

Z toho  
2-roční 

Počet tried Počet 
učiteliek 
vrátane 
riaditeľky 

Alexyho 26 93   4 8 
Bazovského 3 43 1  2 4 
Beethovenova 1 118   6 13 
Belopotockého 22 41   2 4 
Benkova 17 88   4 8 
Čajkovského 3 114  1 5 11 
Dolnočermánska 57 70   3 6 
Golianova1 60   3 6 
Hospodárska 7 40   2 4 
Ľ. Okánika 6 41   2 4 
Mostná 1 44   2 4 
Nábrežie mládeže 7 112  1 5+1 špeciálna 13 
Novomeského 20 110   5 11 
Okružná 1 37   2 4 
Párovská 36 130   6 13 
Piaristická 12 115   4+2 špeciálne 13 
Platanova 3 69   3 6 
Rázusova 26 65   3 6 
Staromlynská 2 41   2 4 
Štefánikova 128 80   4 8 
Štiavnická 1 127 10  6 14 



T. Vansovej 6 68   3 6 
Topoľová 6 117   5 11 
Za Humnami 78 90   4 8 
Zvolenská 23 155   7 15 
Spolu 2 068 11 2 97 204 
 
 
 
 

5.2.4. Školské kluby 
 

Školský klub detí zabezpečuje pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku, 
výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.  

Počas školského roku je výchovno-vzdelávacia činnosť školského klubu zameraná na 
uspokojenie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania a na ich prípravu na vyučovanie. 
V období školských prázdnin sa uskutočňujú výlučne činnosti oddychového, rekreačného, 
a záujmového charakteru. Zákonný zástupca uhrádza mesačný príspevok na čiastočnú úhradu 
nákladov na činnosti školského klubu. 

Školské kluby detí sú v meste Nitra zriadené pri všetkých základných školách – sú 
súčasťou školy  a všetky školské kluby majú vytvorené vhodné priestorové podmienky na 
svoju činnosť. 
 
Prehľad počtu žiakov v školských kluboch od  školského roku 2004/2005 
 

Šk. rok 
2004/2005 

Šk. rok 
2005/2006 

Šk. rok 
2006/2007 

Šk. rok 
2007/2008 

 
Základná škola 

Počet detí  Počet detí  
 

Počet detí  Počet detí 

A. Šulgana 162 176 224 221
Beethovenova  145 161 166 172
Benkova  320 308 308 339
Cabajská  71 100 90 124
Dražovská  161 143 148 145
Fatranská  244 242 226 256
Krčméryho  63 53 58 28
Na Hôrke  161 166 175 179
Nábrežie mládeže  211 207 213 219
Novozámocká  40 19 19 21
Sčasného  35 32 32 30
Škultétyho  145 148 138 160
Topoľová  175 183 215 232
Tulipánová  154 144 168 148
Spolu 2087 2082 2180 2 274
 

Počet detí v školských kluboch nemá klesajúcu tendenciu, záujem rodičov o toto 
zariadenie narastá. Z dôvodov vytvárania optimálnych podmienok sociálno-výchovnej 
funkcie školských klubov detí bude Mesto Nitra naďalej podporovať ich pôsobnosť a činnosť.  

 



 
5.2.5. Zariadenia školského stravovania 

 
Zariadenia školského stravovania sú účelové zariadenia na výrobu, konzumáciu 

a odbyt jedál a nápojov podľa výživových noriem, v súlade s hygienickými požiadavkami 
a materiálno-spotrebnými normami a receptúrami pre školské stravovanie podľa vekových 
skupín stravníkov.  

Súčasťou 13 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry sú školské 
kuchyne a školské jedálne. Pre  Základnú školu Sčasného 22, Nitra zabezpečuje stravovanie 
školská jedáleň pri  Materskej škole Belopotockého 22, Nitra a stravovanie detí z Materskej 
školy Beethovenova 1 , Nitra, zabezpečuje školská kuchyňa pri Základnej škole Beethovenova 
1, Nitra, stravovanie detí Materskej školy Topoľová 6, Nitra, zabezpečuje Základná škola 
Topoľová 8, Nitra, MŠ Bazovského zabezpečuje stravu pre MŠ Alexyho. 

Strojové a technologické zariadenia v školských kuchyniach základných škôl pri 
prechode školských jedálni pod Mesto ako zriaďovateľa boli značne opotrebované alebo 
nefunkčné.  Preto Mesto Nitra v roku 2006 vyčlenilo finančnú čiastku 955 tis. Sk, v roku 2007 
čiastku 1 091 tis. Sk a v roku 2008 čiastku 915 tis. Sk na zakúpenie strojového 
a technologického zariadenia do školských kuchýň. Zakúpením týchto zariadení sa rieši 
havarijný stav v jednotlivých zariadeniach školského stravovania v základných školách.  

I v budúcnosti plánuje Mesto Nitra vyčleňovať finančné prostriedky na nákup 
strojového a technologického zariadenia nielen pre základné školy ale i materské školy, tým 
bude zabezpečená celková modernizácia jednotlivých zariadení a pozdvihnutá úroveň 
stravovania v základných školách a materských školách. 

 
6. Zavádzanie informačno-komunikačných technológií v základných   

školách  
 

Cieľom rozvoja infraštruktúry pre informatizáciu v školstve je zabezpečiť využívanie 
súčasných informačných a komunikačných technológií približujúcej sa úrovni  v členských 
štátov EÚ. Zabezpečiť, aby IKT kompetencie na základnej úrovni sa stali súčasťou vzdelania 
pre každého žiaka – integrovať IKT do vyučovania. 

Pre jej dosiahnutie je jedným z cieľov MŠ SR dosiahnuť do roku 2010 cieľ 10 žiakov 
základnej školy na jeden PC. Cieľom informatizácie je integrovať IKT do každodennej práce 
učiteľov, žiakov a do života školy. Jedným z dôležitých cieľov je dosiahnuť stav, kedy učiteľ 
bude vedieť využívať IKT vo svojom zamestnaní, ale aby vedel aj uvedené technológie 
využívať ako prostriedok pre zabezpečenie samotného procesu vzdelávania. Predpokladá sa, 
že v roku 2008 sa implementujú IKT do učebných osnov na všetkých stupňoch škôl, čím sa 
zabezpečí digitálna gramotnosť všetkých žiakov. 

Škola musí pracovať v súlade s trendom prechodu k modernej informačnej 
spoločnosti. Cieľom je nielen zvládnutie počítačovej gramotnosti, ale získanie schopností 
vyhľadávať relevantné informácie a efektívne s nimi pracovať. Ide o vytvorenie celého 
systému informačno-komunikačných technológií (IKT) v jednotlivých predmetoch tak, aby sa 
spoločenská úloha učiteľa postupne menila na sprostredkovateľa vedomostí. 

Vo februári 2008 bola vládou schválená stratégia  informatizácie regionálneho 
školstva. Cieľom stratégie je priblížiť v priebehu štyroch rokov regionálne školstvo 
k moderným európskym školám pripravujúcich žiakov pre vedomostnú spoločnosť. Stratégia 
stavia na troch pilieroch – obsah, ľudia a infraštruktúra. Na skvalitňovaní infraštruktúry 
informačných a komunikačných  technológií (IKT) bude škola viac zainteresovaná, pretože sa 
to premietne do jej hodnotenia kvality. 
 



 
Učebne výpočtovej techniky na základných školách – pasportizácia výpočtovej techniky 
 
Základná škola Počet PC pre žiakov Počet žiakov na jeden PC 
A. Šulgana (kn. Pribinu) 24 19,91
Beethovenova  16 31,25
Benkova  62 13,46
Cabajská  9 32,44
Dražovská  16 21,75
Fatranská  25 30,88
Krčméryho  8 29,37
Na Hôrke  36 14,83
Nábrežie mládeže  35 19,80
Novozámocká  10 16,80
Sčasného  6 24,00
Škultétyho  17 22,41
Topoľová  30 18,83
Tulipánová  20 25,65
Spolu 314 22,95

 
V súčasnom období je na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Nitry v priemere 22,95 žiaka na jeden počítač. Z tohto dôvodu nie je možné, aby sa výukový 
softvér  a výpočtová technika  bežne využívali vo výchovno-vzdelávacom procese. Bude 
potrebné postupne dosiahnuť zníženie počtu žiakov na jeden počítač formou zapájania sa škôl 
do projektov vyhlasovaných MŠ SR  a pokračovať finančnou podporou zo strany 
zriaďovateľa (každoročne vyčleniť finančné prostriedky v rozpočte Mesta). 

Súčasťou vybavenia počítačových tried sú i multimediálne projektory, tlačiarne, 
skenery, videokamery, digitálne fotoaparáty, senzory, interaktívne tabule a ďalšie zariadenia. 

Bude potrebné riešiť situáciu v materských školách, ktoré ako školské zariadenia 
nemohli byť zaradené do celoštátneho projektu Infovek (každá ZŠ prostredníctvom tohto 
projektu dostala minimálne 6 počítačov, ostatné si zakúpili z vlastných prostriedkov alebo 
sponzorsky. Dôležitá časť tohto projektu bola v tom, že základné  školy sú bezplatne napojené 
na internet).  
 
Vzdelanie pedagogických  pracovníkov na prácu s počítačom 
 
Základná škola Celkový  

počet 
učiteľov 

Počet 
učiteľov, ktorí 
absolvovali 
niektorý typ 
vzdelania 

Počet učiteľov 
bez absolvovania  
vzdelania na prácu s PC 

A. Šulgana (kn. Pribinu) 31 25 6
Beethovenova  37 37 0
Benkova  61 57 4
Cabajská  19 19 0
Dražovská  24 20 4
Fatranská  52 51 1
Krčméryho  17 15 2
Na Hôrke  33 33 0



Nábrežie mládeže  44 44 0
Novozámocká  12 11 1
Sčasného  11 11 0
Škultétyho 23 17 6
Topoľová  37 35 2
Tulipánová  36 35 1
Spolu 437 410 27

 
Z uvedenej tabuľky vyplýva, že zo 437 pedagogických pracovníkov 410 absolvovali 

vzdelávanie na prácu s počítačom (časť učiteľov, ktorí neabsolvovali žiadne vzdelanie sú 
dôchodcovia), čo svedčí o dobrej perspektíve zavádzania a využívania IKT do výchovno-
vzdelávacieho procesu. 

Snahou MŠ SR je, aby učiteľ pracoval v prostredí bohato vybavenom IKT, aby sa 
naučil používať IKT tvorivo, dopĺňal si digitálne zdroje, tvoril multimediálne materiály. 
Digitálna gramotnosť učiteľa mu umožní používať počítač ako pomôcku pre neho v priamom 
výchovno-vzdelávacom procese.  

Zvyšovanie počítačovej gramotnosti učiteľov je predpokladom intenzívnejšieho 
uplatňovania inovačných trendov vo vzdelávaní. 
 
 
 
 
 
7.  Podmienky a úroveň vyučovania cudzích jazykov v základných školách 
 
 Vyučovanie a ovládanie cudzích jazykov sa stalo v oblasti vzdelávania prioritnou 
požiadavkou. Aktívne ovládanie cudzieho jazyka podporuje mobilitu v európskom 
vzdelávacom priestore a na trhu práce zvyšuje konkurencieschopnosť. 

Vláda SR schválila Koncepciu vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných 
školách, ktorá garantuje každému žiakovi kvalitné jazykové vzdelávanie. Jej snahou je 
zabezpečiť, aby absolventi úplného stredoškolského vzdelania ovládali dva cudzie jazyky na 
komunikatívne dostatočnej úrovni pre ich plnohodnotné uplatnenie sa na európskom trhu 
práce. Prvý jazyk sa začne vyučovať v 3. ročníku a druhý jazyk v 6. ročníku. 

Zavedenie modelu do praxe bude niekoľkoročný proces a preto je preň potrebné 
poskytnúť prechodné obdobie. Pri zavedení prvého cudzieho jazyka to budú tri roky 
a druhého osem rokov. 

Aplikácia novej koncepcie vyučovania cudzích jazykov si vyžiada aj potrebný počet 
kvalifikovaných učiteľov. Snahou rezortu školstva je dosiahnuť stanovenie jedného 
záväzného učebného plánu, ale aj získanie 30 % učiteľov v priebehu ôsmich rokov. 

Učitelia 1. stupňa si budú dopĺňať kvalifikáciu o cudzí jazyk. Ministerstvo školstva 
v spolupráci s priamo riadenými organizáciami a vysokými školami zabezpečí po 
organizačnej i finančnej stránke ich vzdelávanie. Po ukončení doplnkového vzdelávania 
učitelia získajú vyšší stupeň kvalifikácie. Nedostatok učiteľov na vyučovanie cudzích jazykov 
na 1. stupni by sa mal vyriešiť aj vzdelávaním učiteľov 2. stupňa, ktorí si doplnia vzdelanie 
o didaktiku cudzieho jazyka pre 6 – 10 ročné deti. 

V súčasnosti sa na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta vyučuje 
predovšetkým anglický jazyk a s menším záujmom zo strany žiakov  jazyk nemecký .  Na ZŠ  
kn. Pribinu sa vyučuje aj jazyk francúzsky. 
 
 



 
Kvalifikovanosť učiteľov cudzích jazykov v školskom roku 2007/2008 
 
Základná škola Celkový 

počet 
tried 

Počet tried 
s variantom 
zameraným 
na cudzie 
jazyky 

Počet 
učiteľov 
vyučuj. 
cudzí 
jazyk 
 

Z toho 
kvalifikovaní 

Z toho 
nekvalifikovaní

A. Šulgana  20 20 7 7 0
Beethovenova  22 13 5 5 0
Benkova  39 6 10 8 2
Cabajská  14 3 2 2 0
Dražovská   16 2 3 2 1
Fatranská  34 12 10 10 0
Krčméryho  12 1 2 2 0
Na Hôrke  23 11 8 6 2
Nábrežie ml.  30 7 6 6 0
Novozámocká  9 2 1 1 0
Sčasného  9 2 2 1 1
Škultétyho  16 8 4 4 0
Topoľová  22 19 7 5 2
Tulipánová  22 8 5 5 0
Spolu   288 114 72 64 8

Štatistická ročenka 2001, SR – Ústav informácií a prognóz školstva udáva, že na 
základných a stredných školách v SR vyučuje cudzí jazyk kvalifikovane 70,34% učiteľov. 

V školskom roku 2006/2007 v našich základných školách odborne vyučovalo cudzí 
jazyk 92,37 % učiteľov. Odbornosť vyučovania sa znížila v nasledujúcom školskom roku 
2007/2008, kedy na našich základných školách bolo vyučovanie cudzích jazykov na 88,9 % 
zabezpečené kvalifikovanými učiteľmi. Napriek kvalifikovanosti učiteľov sú rozdiely 
v dosiahnutej úrovni jazykových zručností medzi žiakmi. Tieto rozdiely bude riešiť nový 
model vyučovania cudzích jazykov.  V prípade potreby väčšieho počtu učiteľov bude 
potrebné udržať odbornosť vyučovania  v našich školách minimálne do takej miery, aká je 
v súčasnosti. 
  Kvalita vyučovania cudzích jazykov na školách je  v mnohom závislá nielen na kvalite 
pedagogických zamestnancov ale je  podmienená aj materiálno-technickými  podmienkami 
vyučovania.  
 
Počet jazykových učební na základných školách 
 
Základná škola Počet  učební na 

vyučovanie  
cudzieho jazyka      

Počet jazykových  
laboratórií 

A.Šulgana (kn. Pribinu) 2 2 
Beethovenova  1 0 
Benkova  0 0 
Cabajská  1 0 
Dražovská  2 0 
Fatranská  4 0 



Krčméryho  0 0 
Na Hôrke  1 0 
Nábrežie mládeže  0 0 
Novozámocká  1 0 
Sčasného  0 0 
Škultétyho  3 0 
Topoľová  2 1 
Tulipánová  1 0 
Spolu 18 3 
 

Vyučovanie cudzích jazykov v základných školách je náročné na priestory. Pri 
vyučovaní cudzieho jazyka sa trieda obyčajne delí na 2 skupiny, ktoré využívajú voľné triedy 
žiakov, ktorí sú v tom čase v inej špeciálnej triede alebo majú výchovný predmet v iných 
priestoroch budovy školy. Z toho vyplýva, že v prípade budovania predovšetkým jazykových 
laboratórií bude potrebné, aby školy tieto priestorové podmienky riešili otváraním  takého 
počtu tried, ako je veľkostný typ základnej školy. 

Z uvedenej tabuľky vyplýva, že nie na všetkých školách sú na požadovanej úrovni 
podmienky na vyučovanie cudzích jazykov. Bude preto potrebné podporovať budovanie 
jazykových učební a jazykových laboratórií s kvalitnou didaktickou technikou na všetkých 
základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta.  Mesto  bude finančne podporovať  
budovanie jazykových učební, ktoré  budú  prínosom pre skvalitnenie vyučovania cudzích 
jazykov na jednotlivých školách. 
 
 
8. Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v základných   

školách     

Jednou z priorít výchovno-vzdelávacieho pôsobenia je potreba podpory osobnosti 
dieťaťa ako jedinca so svojimi osobitosťami, schopnosťami, skúsenosťami a ambíciami. 
V posledných rokoch stúpa počet detí, ktoré si vyžadujú osobitú špeciálno-pedagogickú 
starostlivosť. V snahe bezproblémového začlenenia týchto detí do spoločnosti je nevyhnutné 
vytvárať  pre ne podmienky výchovy a vzdelávania v školách bežného typu. Legislatívne 
zmeny v rezorte školstva v Slovenskej republike zaznamenané v poslednom období sa 
v nemalej miere dotýkajú aj oblasti výchovy a vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami. Takýchto žiakov možno integrovať v špeciálnych triedach – 
intelektovo nadané deti  (ZŠ Benkova) alebo  spôsobom individuálnej integrácie. Uvedené 
spôsoby integrácie realizujú aj naše základné školy. Pri individuálnej integrácii sú žiaci so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími  potrebami zaraďovaní do tried a výchovných skupín 
s ostatnými žiakmi školy a sú vzdelávaní podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho 
programu, pričom učebné osnovy a výchovné postupy sú prispôsobené ich potrebám. 

Počty integrovaných detí na základných školách 
 
                         2004/2005                2005/2006                  2006/2007                 2007/2008 

 Počet 
žiakov 

Počet 
integrova- 
ných 

Počet  
žiakov 

Počet 
integrova- 
ných 

Počet  
žiakov 

Počet 
integrova- 
ných 

Počet 
žiakov 

Počet 
integrova-
ných 

A. Šulgana 460 13 453 4 477 1 478 1
Beethovenova 619 8 565 6 512 3 500 5



Benkova 933 25 874 *200 856 **211 835 ***241
Cabajská 294 0 299 0 286 1 292 2
Dražovská 382 0 373 3 348 0 348 0
Fatranská 968 6 901 8 828 8 772 12
Krčméryho 402 2 337 3 299 3 235 4
Nábrežie ml. 787 1 757 1 712 0 668 3
Na Hôrke 676 0 586 0 572 1 534 0
Novozámocká 185 3 179 0 181 0 168 18
Sčasného 138 10 141 12 136 14 144 16
Škultétyho 540 4 460 6 402 7 381 5
Topoľová 534 38 543 47 562 57 565 61
Tulipánová 787 2 677 3 590 0 513 0
Spolu 7705 112 7 145 293 6 761 306 6 433 368

 
IND -  intelektovo nadané deti  v špeciálnych triedach 
*    z toho 174 IND        
**  z toho 178 IND  
***z toho 192 IND 
 

Z uvedenej tabuľky vidieť, že školská integrácia v školách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Nitry má stúpajúcu tendenciu. Snahou zriaďovateľa je i naďalej podporovať 
a vytvárať materiálno technické   podmienky pre školskú integráciu. 

Intelektovo nadané deti (IND) tvoria osobitnú skupinu, ktorá si taktiež vyžaduje 
osobitný špeciálno-pedagogický prístup. 

Na ZŠ Benkova 34, Nitra, sa už štvrtý rok realizuje Projekt alternatívneho vzdelávania 
mimoriadne nadaných detí pre 1.- 9. ročník, ktorý bol schválený pôvodne   na ZŠ kn. Pribinu 
A. Šulgana 1, odkiaľ žiaci prešli na ZŠ Bolečkova a po vyradení tejto školy zo siete škôl sa 
podľa uvedeného projektu od školského roku 2004/2005 vyučuje na ZŠ Benkova. 

ZŠ Topoľová má druhý najvyšší počet integrovaných žiakov. Škola je bezbariérová, 
integruje deti telesne postihnuté, nadané deti bez vytvárania špeciálnych tried a deti  so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

 
9.   Žiaci z málopodnetného, sociálne – znevýhodneného prostredia 
  
 Vychádzajúc z Dohovoru o právach dieťaťa je úlohou príslušných orgánov štátnej 
správy a samosprávy vytvárať podmienky pre rovnaké možnosti detí v prístupe ku 
vzdelávaniu so zvláštnym dôrazom na tie skupiny, ktoré sú z dôvodu sociálnych a kultúrnych 
špecifík jestvujúcim vzdelávacím systémom znevýhodňované. Aj Národný program výchovy 
a vzdelávania v SR  - Milénium počíta s uskutočnením takých zmien vo vzdelávacom 
systéme, aby umožnil prístup k vyššiemu vzdelaniu aj deťom zo sociálne menej podnetného 
prostredia, s osobitným zreteľom na rómske obyvateľstvo.  
 Zo sledovania evidencie detí plniacich povinnú školskú dochádzku vyplýva, že aj 
v našom meste je časť detí poznačená následkami nedostatočnej sociálnej starostlivosti. Ich 
znevýhodnenie vyplýva zo situácie v rodine, ktorá nie je schopná zabezpečiť im primerané 
sociálne podmienky, čo má dopad na ich výchovno-vzdelávacie výsledky dosahované v škole.  
 Zákon č. 29/1984 Z. z. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení 
neskorších predpisov umožňuje vytvárať na základných školách nulté ročníky. Nultým 
ročníkom základnej školy je forma výchovy a vzdelávania detí ako integrálna súčasť 
základnej školy. Vyučovanie v nultom ročníku sa môže organizovať s celodenným 
výchovným pôsobením s akceleračnými programami a cvičeniami na rozvoj poznávacích 



a mimopoznávacích funkcií s čiastočným plnením učebných osnov prvého ročníka základnej 
školy. 
  Nultý ročník je určený pre deti, ktoré k 1. septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov, 
nedosahujú školskú zrelosť, pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia a vzhľadom 
na sociálne a jazykové prostredie nie je u nich predpoklad zvládnutia učiva 1. ročníka 
základnej školy za jeden školský rok. 
 Vyšší počet detí zo sociálne znevýhodneného prostredia navštevuje Základné školy 
Krčméryho, Tulipánová, Novozámocká a Sčasného. V súčasnom období už druhý rok má 
otvorený nultý ročník Základná škola Krčméryho. 
 Snahou Mesta v ďalšom období bude podpora zriaďovania nultých ročníkov v prípade 
potreby i na ostatných  školách, aby sa pozdvihla  vzdelanostná úroveň detí zo sociálne menej 
podnetného  prostredia. 
 
10.     Využitie priestorových podmienok základných škôl a materských škôl  

 
10.1.    Racionalizačné opatrenia zrealizované v roku 2004 v sieti škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
 
K 1. januáru 2004 patrilo do  zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 29 materských škôl, 1 

CVČ, 1 ZUŠ a 20 základných škôl.  Z  toho 19 plnoorganizovaných základných škôl 
s právnou subjektivitou a 1 neplnoorganizovaná základná škola bez právnej subjektivity. 
            K 30.6. 2004 na žiadosť zriaďovateľa boli ZŠ Baničova, ZŠ Alexyho, ZŠ Benkova 17, 
ZŠ Bolečkova, ZŠ Janíkovce, ZŠ Levická, ZŠ Vajanského, ZŠ Novozámocká spolu so 
školskými klubmi a zariadeniami školského stravovania, ktoré patrili k týmto školám,  
vyradené zo siete škôl a školských zariadení MŠ SR. 

Následne Mesto požiadalo MŠ SR o zaradenie ZŠ Benkova 34 a ZŠ s MŠ 
Novozámocká 129 do siete škôl a školských zariadení. 

K 30.6. 2005 na základe žiadosti zriaďovateľa boli zo siete škôl a školských zariadení 
vyradené MŠ Kollárová a MŠ Párovské Háje. 

K 31. 10. 2005 taktiež na základe žiadosti zriaďovateľa boli vyradené ďalšie 2 
materské školy – MŠ Wilsonovo nábrežie a MŠ Špitálska. 

  Žiaci zo všetkých vyradených škôl a materských škôl  boli umiestnení do okolitých 
škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia rodičov. 

 
10.2.   Základné školy 
 

V základných školách od školského roku 1999/2000 je klesajúci počet žiakov, čo je 
spôsobené nepriaznivým demografickým vývojom v meste Nitra. Aj keď je možnosť ponukou 
nadštandardných spôsobov  vyučovania osloviť žiakov z okolitých obcí, tento klesajúci trend 
počtu žiakov to výrazne neovplyvňuje. I naďalej  bude potrebné sledovať a vyhodnocovať 
vývoj počtu žiakov v jednotlivých školách a v prípade potreby navrhovať racionalizačné 
opatrenia na  riešenie situácie základných škôl v meste Nitra.  
 V súčasnom období je zámerom Mesta využiť zníženie počtu žiakov na naplnenie škôl 
podľa projektových kapacít s využitím voľných  priestorov predovšetkým na odborné učebne. 

V súvislosti s pripravovaným novým školským zákonom sa uvažuje o nižšom počte 
žiakov pri maximálnom napĺňaní tried, čo by znamenalo pre ďalšie roky zvýšené nároky na 
priestory v školských budovách. 
 
 



10.2.1. Prehľad počtu žiakov, tried a naplnenosti tried od školského roku 1999/2000 do    
roku 2007/2008 

 
Prehľad počtu žiakov od školského roku 1999/2000 do roku 2007/2008 
 
 

                              
Základná škola 

1999/ 
2000 

2000/ 
2001 

2001/ 
2002 

2002/ 
2003 

2003/ 
2004 

2004/ 
2005 

2005/ 
2006 

2006/ 
2007 

2007/
2008 

A. Šulgana 477 494 493 415 449 460 453 477 478
Alexyho 617 579 522 497 501 * * * *
Baničova 213 203 165 162 154 * * * *
Beethovenova 821 761 715 685 657 619 565 512 500
Benkova 464 441 405 356 322 933 874 856 835
Bolečkova 158 150 144 246 208 * * * *
Cabajská 432 418 381 335 312 294 299 286 292
Dražovská 436 420 411 419 405 382 373 348 348
Fatranská 709 692 699 717 766 968 901 828 771
Janíkovce 120 126 117 109 115 * * * *
Krčméryho 600 582 524 492 435 402 337 299 235
Levická 331 331 322 302 291 * * * *
Na Hôrke 1 037 1 039 979 887 745 676 586 572 534
Nábrežie mlád. 898 881 862 843 789 787 757 712 671
Novozámocká 241 225 214 201 181 185 179 181 168
Sčasného 159 157 149 154 140 138 141 136 144
Škultétyho 1 018 844 714 631 523 540 460 402 382
Topoľová 621 643 603 554 519 534 543 562 565
Tulipánová 726 665 610 584 576 787 677 590 513
Vajanského 403 386 349 307 250 * * * *
Spolu 10 481 10 037 9 378 8 896 8 338 7 705 7 145 6 761 6 436

                                            -444      -659       -482       -558       -633         -560       -384    - 325 
 
*Základné školy boli vyradené zo siete škôl a školských zariadení k 30.6. 2004 
 
 
 
 
Prehľad počtu tried k 15.9. od školského roku 1999/2000 do roku 2007/2008 – priemerná  

naplnenosť tried  
 

1999/ 
2000 

2000/ 
2001 

2001/ 
2002 

2002/ 
2003 

2003/ 
2004 

2004/ 
2005 

2005/ 
2006 

2006/ 
2007 

2007/ 
2008 

triedy/ triedy/ triedy/ triedy/ triedy/ triedy/ triedy/ triedy/ triedy/

Základná 
škola 

napln. napln. napln. napln. napln. napln. napln. napln. napln. 
A.Šulgana 21/22,7 22/22,4 22/22,4 18/23,0 19/23,6 19/24,2 19/23,8 19/25,1 20/23,9 
Alexyho 27/22,8 26/22,2 25/20,8 23/21,6 22/22,7 * * * * 
Baničova 11/19,3 11/18,4 9/18,3 9/18,0 9/17,1 *  * * * 
Beethovenova 35/23,4 33/23,0 32/22,3 32/21,4 31/21,1 25/24,7 23/24,5 22/23,2 22/22,7 
Benkova 19/24,4 20/22,0 18/22,5 19/18,7 16/20,1 44/21,2 39/22,4 42/20,3 39/21,4 
Bolečkova 9/17,5 9/16,6 10/14,4 16/15,3 14/14,8 * * * * 
Cabajská 19/22,7 19/22,0 19/20,0 18/18,6 17/18,3 13/22,6 13/23,0 13/21,9 14/20,9 



Drážovská 19/22,9 18/23,3 18/22,8 17/24,6 18/22,5 17/22,4 17/21,9 17/20,4 16/21,8 
Fatranská 29/24,4 29/23,8 29/24,1 31/23,1 32/23,9 43/22,5 38/23,7 37/22,3 34/22,7 
Janíkovce 11/10,9 9/14,0 9/13,0 9/12,1 9/12,7 * * * * 
Krčméryho 28/21,4 27/21,5 26/20,1 24/20,5 22/19,7 16/25,1 14/24,0 14/21,3 12/19,6 
Levická 18/18,3 16/20,6 18/17,8 17/17,7 15/19,4 * * * * 
Na Hôrke 42/24,6 44/23,6 42/23,3 39/22,7 34/21,9 27/25,3 25/23,4 24/23,7 23/23,2 
Nábrežie ml. 33/27,2 33/26,6 32/26,9 32/26,3 31/25,4 31/25,3 31/24,4 30/23,7 30/22,4 
Novozámocká 11/21,9 11/20,4 10/21,4 10/20,1 9/20,1 9/20,5 9/19,8 9/20,1 9/18,7 
Sčasného 9/17,6 9/17,4 9/16,5 9/17,1 9/15,5 9/15,3 9/15,6 9/15,1 9/16 
Škultétyho 48/21,2 41/20,5 36/19,8 31/20,3 26/20,1 20/27,0 18/25,5 17/23,6 16/23,8 
Topoľová 29/21,4 30/21,4 29/20,7 26/21,3 24/21,6 22/24,2 20/20,1 20/28,1 22/25,7 
Tulipánová 30/24,2 28/23,7 27/22,5 25/23,3 22/26,1 33/23,8 27/25,0 24/24,5 22/23,3 
Vajanského 21/19,1 21/18,3 20/17,4 16/19,1 14/17,8 * * * * 
Spolu 469/21,3 456/21,0 440/20,3 421/20,2 393/20,2 328/23,1 302/22,6 297/22,3 288/21,9

 
*Základné školy boli vyradené zo siete škôl a školských zariadení k 30.6. 2004 
 
 
Naplnenosť tried:  
Údaje nezohľadňujú počty integrovaných žiakov, ktoré ovplyvňujú celkovú naplnenosť tried 
– v prípade zohľadnenia by naplnenosť tried bola vyššia 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.2.2. Základné údaje o školách po uskutočnení racionalizačných opatrení a   

demografický vývoj 
 

Prehľad počtu žiakov po racionalizačných opatreniach 
 

Základná škola 2004/2005 rozdiel 2005/2006 rozdiel 2006/2007 rozdiel 2007/2008
A. Šulgana 460 -7 453 24 477 1 478
Beethovenova 619 -54 565 -53 512 - 12 500
Benkova 933 -59 874 -18 856 - 21  835
Cabajská 294 5 299 -13 286 6 292
Dražovská 382 -9 373 -25 348 0 348
Fatranská 968 -67 901 -73 828 - 57 771
Krčméryho 402 -65 337 -38 299 - 64 235
Nábrežie mládeže 787 -30 757 -45 712 - 41 671
Na Hôrke 676 -90 586 -14 572 - 38 534
Novozámocká 185 -6 179 2 181 - 13 168
Sčasného 138 3 141 -5 136 8 144
Škultétyho 540 -80 460 -58 402 - 20 382
Topoľová 534 9 543 19 562 3 565
Tulipánová 787 -110 677 -87 590 - 77 513
Spolu 7705 - 560 7 145 - 384 6 761 - 325 6 436

 



 
 
Počty žiakov v jednotlivých ročníkoch v školskom roku  2007/2008  
 

Základná 
škola 

0. 
roč. 

1. 
roč. 

2. 
roč. 

3. 
roč. 

4. 
roč. 

5. 
roč. 

6. 
roč. 

7. 
roč. 

8.  
roč. 

9. 
roč. 

Spolu Z toho 
integr. 

A. Šulgana 0 68 72 61 55 64 42 34 41 41 478 1
Beethovenova 0 58 47 57 53 55 43 49 62 76 500 5
Benkova 0 103 110 93 108 83 93 78 98 69 835 241
Cabajská 0 42 39 38 33 20 17 24 39 40 292 2
Dražovská 0 46 45 43 28 41 34 39 37 35 348 0
Fatranská 0 82 70 79 77 85 68 84 111 115 771 12
Krčméryho 16 16 16 19 20 34 38 17 25 34 235 4
Na Hôrke 0 49 69 53 74 47 45 49 71 77 534 0
Nábrežie ml. 0 55 67 64 73 63 74 79 93 103 671 3
Novozámocká 0 17 21 17 19 14 21 23 20 16 168 18
Sčasného 0 19 18 15 17 17 19 14 13 12 144 16
Škultétyho 0 51 35 40 59 23 34 31 53 56 382 5
Topoľová 0 69 77 64 62 52 47 56 64 74 565 61
Tulipánová 0 45 49 53 55 55 51 63 79 63 513 0
Spolu 16 720 735 696 733 653 626 640 806 811 6436 368

 
 
 
 
 
 
Školský rok 2008/2009 – predpokladaný počet žiakov – prijímacie pohovory na 8 ročné 
gymnáziá sa uskutočnia v júni 2008  
 

Základná 
škola 

0. 
roč. 

1. 
roč. 

2. 
roč. 

3. 
roč. 

4. 
roč. 

5. 
roč. 

6. 
roč. 

7. 
roč. 

8.  
roč. 

9. 
roč. 

Spolu Z toho
integr.

Z 
toho 
IND 

A. Šulgana 0 70 68 72 61 55 64 42 34 41 507 0 0
Beethovenova 0 56 58 47 57 53 55 43 49 62 480 5 0
Benkova 0 86 103 110 93 108 83 93 78 98 852 251 198
Cabajská 0 34 42 39 38 33 20 17 24 39 286 2 0
Dražovská 0 37 46 45 43 28 41 34 39 37 350 0 0
Fatranská 0 68 82 70 79 77 85 68 84 111 724 11 0
Krčméryho 13 16 16 16 19 20 34 38 17 25 214 4 0
Na Hôrke 0 55 49 69 53 74 47 45 49 71 512 3 0
Nábrežie ml. 0 57 55 67 64 73 63 74 79 93 625 3 0
Novozámocká 0 18 17 21 17 19 14 21 23 20 170 25 0
Sčasného 0 17 19 18 15 17 17 19 14 13 149 19 0
Škultétyho 0 40 51 35 40 59 23 34 31 53 366 4 0
Topoľová 0 59 69 77 64 62 52 47 56 64 550 39 19
Tulipánová 0 28 45 49 53 55 55 51 63 79 478 0 0
Spolu 13 641 720 735 696 733 653 626 640 806 6263 168 217

 



 
10.2.3.  Predpokladaný počet žiakov do roku 2013 

 
Pri predpokladanom počte žiakov na nasledujúce školské roky je v tabuľkách 

vyčíslený každoročný počet žiakov 9. ročníka, ktorí ukončia základnú školu (tab. B),  je 
spracovaný na základe skutočného počtu žiakov v jednotlivých školách a predpokladaný 
počet žiakov nastupujúcich do 1. ročníka, kde údaje možno čerpať iba z evidencie 
obyvateľstva (tab. A). V tabuľke C) je sumárne za všetky školy  vyčíslený predpokladaný 
počet žiakov na nasledujúcich 5 rokov. 
 
A) Počet prvákov podľa školských obvodov na nasledujúcich 5 rokov – údaje čerpané z 
evidencie obyvateľstva 
 
Základná 
škola 

2008/2009 
 

2009/2010 
 

2010/2011 
 

2011/2012 
 

2012/2013 
 

A. Šulgana 18 11 12 29 18 
Beethovenova 49 66 49 54 65 
Benkova 70 69 66 74 81 
Cabajská 49 46 33 36 44 
Dražovská 37 37 49 37 51 
Fatranská 62 86 82 84 74 
Krčméryho 44 37 40 39 48 
Na Hôrke 72 79 83 98 78 
Nábrežie ml. 21 29 27 27 32 
Novozámocká 28 17 30 27 22 
Sčasného 20 17 20 20 21 
Škultétyho 69 72 78 94 82 
Topoľová 51 65 63 35 24 
Tulipánová 73 82 60 75 69 
Spolu 663 713 692 729 709 

 
Údaje sú orientačné, vzhľadom na to, že z týchto detí časť nastúpi do cirkevných 

základných škôl, časť nastúpi do škôl v iných obciach a zároveň prichádzajú i do našich 
základných škôl deti z iných obcí. Taktiež rodič nie je povinný prihlásiť dieťa do školy 
v obvode, má možnosť vybrať si základnú školu. 
 

B) Počet žiakov 9. ročníka v školskom roku 2007/2008 do 2011/2012 
 
Základná škola 2007/2008 

 
2008/2009 
 

2009/2010 
 

2010/2011 
 

2011/2012 
 

A. Šulgana 43 42 33 42 79 
Beethovenova 77 52 45 45 62 
Benkova 71 97 77 95 100 
Cabajská 40 38 27 19 27 
Dražovská 36 36 38 33 56 
Fatranská 121 109 85 70 89 
Krčméryho 47 21 26 43 42 
Na Hôrke 78 73 48 41 54 
Nábrežie mládeže 103 90 82 73 46 



Novozámocká 16 23 22 24 18 
Sčasného 11 11 14 15 14 
Škultétyho 55 52 34 38 44 
Topoľová 77 65 58 47 50 
Tulipánová 65 95 62 60 52 
Spolu 840 804 651 645 733 
 
 
 
C) Predpokladaný počet žiakov na nasledujúcich 5 rokov 
 
Školské roky 
 

Počet žiakov, 
ktorí ukončia 
povinnú 
školskú 
dochádzku 

Počet 
žiakov  
1. roč. – 
evidencia 
obyvateľov 

Rozdiel Predpokladaný  
počet žiakov 
pred 
zohľadnením 
údajov pod 
tabuľkou  

Predpokladaný 
počet žiakov 
po zohľadnení 
údajov pod 
tabuľkou * 

2008/2009 840 663 -177 6 245 6 145
2009/2010 804 713 -91 6 050 6 000
2010/2011 651 692 +41 6 020 5 950
2011/2012 645 729 +84 6 020 5 950
2012/2013 733 709 -24 5 950 5 900
 
*Posledný stĺpec tabuľky  zohľadňuje tieto údaje: 

- predpokladaný počet žiakov s odkladom povinnej školskej dochádzky 
- predpokladaný počet žiakov odchádzajúcich do 8. ročných gymnázií 
- predpokladaný počet žiakov odchádzajúcich na stredné školy po ukončení 

8. ročníka 
- predpokladaný počet žiakov zapísaných v 1. roč. na cirkevné ZŠ 
- predpokladaný počet žiakov, ktorí prichádzajú do 1. ročníka z iných obcí 
- migráciu obyvateľov 

 
Z uvedených tabuliek vidieť klesajúci počet žiakov na školách v meste Nitra,  čo je 

spôsobené nepriaznivým demografickým vývojom na Slovensku.  
V školskom roku 2003/2004 odchádzalo z 9. ročníka 1072 žiakov a do 1. ročníka 

nastupovalo 760 žiakov. Vysoký počet odchádzajúcich žiakov 9. ročníka a nižší počet 
nastupujúcich žiakov do 1. ročníka bol aj v nasledujúcich školských rokoch. Klesajúci trend 
počtu žiakov by nemal byť výrazný v šk. roku 2010/2011. 

Počet žiakov v nasledujúcich rokoch na jednotlivých školách je predpokladaný. 
Ovplyvniť ho môžu i také faktory ako je rozvoj alebo pokles pracovných príležitosti v meste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10.2.4. Prehľad počtu pedagogických pracovníkov pred racionalizačným opatrením do 
školského roku 2006/2007 

 
 
                               2003/2004          2004/2005       2005/2006         2006/2007        2007/2008 
Základná 
 škola 

Počet 
žiakov 

Počet 
ped. 
prac. 

Počet 
žiakov 

Počet
ped. 
prac. 

Počet 
žiakov 

Počet
ped. 
prac.

Počet 
žiakov 

Počet 
ped. 
prac. 

Počet 
žiakov 

Počet 
ped. 
prac. 

A. Šulgana 416 36 456 28 448 28 477 29 478 31
Alexyho 495 42 * * * * * * * *
Baničova 162  * * * * * * * *
Beethovenova 685 56 619 39 512 37 518 37 500 37
Benkova 356 31 928 60 875 58 856 62 835 61
Bolečkova 246 33 * * * * * * * *
Cabajská 335 31 294 18 299 18 286 19 292 19
Dražovská 417 30 378 24 369 24 348 24 348 24
Fatranská 717 51 964 63 893 56 828 55 772 52
Janíkovce 116 12 * * * * * * * *
Krčméryho 492 36 397 23 330 20 299 20 235 17
Levická 303 32 * * * * * * * *
Na Hôrke 888 63 676 40 573 42 572 34 534 33
Nábrežie ml. 844 58 777 47 756 47 712 46 668 44
Novozámocká 203 16 188 13 180 13 181 13 168 12
Sčasného 143 13 148 13 136 13 136 12 144 11
Škultétyho 632 53 536 26 456 26 402 24 381 23
Topoľová 554 48 535 28 538 26 562 27 565 37
Tulipánová 584 44 794 47 670 49 590 41 513 36
Vajanského 308 24 * * * * * * * *
Spolu 8896 709 7690 469 7035 457 6767 443 6433 437
           

Klesajúci počet pedagogických pracovníkov je dôsledok znižovania počtu žiakov na 
jednotlivých školách a zároveň vyššieho naplnenia tried. V nasledujúcich školských rokoch 
by sa výrazne počet zamestnancov nemal znižovať. Nie všetci pedagogickí pracovníci 
uvádzaní v tabuľke majú 100% úväzky. 
 
10.2.5.  Riešenie optimálnej  siete základných škôl v meste Nitra 
  

Zákon č. 597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 
zariadení v znení neskorších predpisov, zavádza normatívny spôsob financovania škôl podľa 
počtu žiakov, zohľadňuje integrovaných žiakov a zaradenie pedagogických pracovníkov do 
platových tried.  Naplnenosť tried zostáva  významným faktorom pri finančnom zabezpečení 
prevádzky škôl. 

 Vysoký počet žiakov v triedach má síce pozitívny finančný efekt, ale znižuje kvalitu 
výchovno-vzdelávacieho procesu . Z hľadiska naplnenosti tried je  optimálny stav naplnenosti 
triedy 25 žiakov v prípade, ak do triedy nie je zaradený integrovaný žiak. S takouto 
naplnenosťou tried a s prepočtom  pedagogických a nepedagogických pracovníkov v zmysle 
platnej legislatívy je škola schopná pokryť mzdové i prevádzkové náklady.  



Riaditeľ školy nenapĺňa celkový počet žiakov v triede s integrovanými žiakmi po 
hornú hranicu, dbá o to, aby učitelia mali časový priestor na individuálny prístup, čo je 
podmienkou úspešnej integrácie. 

Zriaďovateľ pri každom racionalizačnom opatrení vychádza z požiadavky zachovania 
primeranej dostupnosti vzdelávania pre žiakov. Priemerný počet žiakov i pri zachovaní škôl 
v okrajových častiach mesta, rešpektujúc predpisy o počte žiakov v triede, zohľadňujúc  
žiakov integrovaných a  intelektovo nadaných je v súčasnom období v priemere za všetky 
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta  23,31 žiakov na triedu pri zohľadnení 
integrovaných žiakov. 

Školy, ktoré majú nižší počet žiakov ako 250 a sú ako jediná škola v obci, MŠ SR 
takúto školu dofinancuje formou kompenzačného príspevku. Z dôvodu, že 2 školy 
v okrajových častiach mesta s nižším počtom žiakov ako 250 patria pod zriaďovateľa, 
v ktorého zriaďovateľskej pôsobnosti je ďalších 12 základných škôl, tento kompenzačný 
príspevok im neprináleží. S pokrytím prevádzkových nákladov školy nemajú problém. 
Mzdové náklady je potrebné každoročne dofinancovať z finančných prostriedkov MŠ SR 
rešpektujúc zákon č. 597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl  a školských 
zariadení v znení neskorších predpisov. 

Zámerom Mesta je využiť zníženie počtu tried v školách a dosiahnuť výhľadovo 
naplnenie škôl podľa projektovaných kapacít s využitím voľných priestorov na odborné 
učebne (učebne počítačové, jazykové). 
 
Kapacita budov základných škôl pri zohľadnení počtu integrovaných žiakov 2007/2008  
 Počet 

žiakov 
Počet 
inte-
gro- 
va-
ných 
žia- 
kov 

Prepočí-
taný po-
čet žia-
kov z dô- 
vodu 
integr. 

Počet
tried 

Priemer-
ný 
počet 
žiakov 
v triede 

Veľkost-
ný 
typ ZŠ 
 

Kapacita 
školy 
25 
žiakov/ 
trieda 

Voľná 
kapa-
cita 

A. Šulgana 478 1 479 20 23,95 22 550 +71
Beethovenova 500 5 505 22 22,95 20 500 -4
Benkova 835    241 1 317 39 33,76 31 775 -214
Cabajská 292 2 294 14 21,00 12  300 +7
Dražovská 348 0 348 16 21,75 18 450 +102
Fatranská 
+Janíkovce 

771 12 783 34 23,02 26+4 750 -30

Krčméryho 235 4 239 12 19,91 26 650 +412
Na Hôrke 534 0 534 23 23,21 24 600 +66
Nábrežie ml. 671 3 674 30 22,46 24 600 -73
Novozámocká 168 18 186 9 20,66 12 300 +119
Sčasného 144 16 160 9 17,77 9 225 +81
Škultétyho 382 5 387 16 24,18 20 500 +114
Topoľová 565 61 626 22 28,45 25 625 +2
Tulipánová 
 

513 0 513 22 23,31 24 
 

600 
 

+87

 
Vajanského 

6 436 368 7 045 288 23,31 321 
*24 

7 425 
*600 

*8 025 

+733
*600

*+1333 
* Od nasledujúceho školského roku 2008/2009  v budove Vajanského bude sídliť ZUŠ J. 
Rosinského                                                                                                        



 
Na základe predchádzajúcich 2 tabuliek možno konštatovať 

- v rámci mesta je voľných 733 miest pre žiakov ZŠ, ktoré  sú v súčasnosti 
prenajaté  súkromnými základnými, strednými školami a školskými 
zariadeniami 

- do výsledných ukazovateľov 733 miest nie je započítaná budova ZŠ 
Tulipánová na Vajanského ul., v ktorej je 600 miest voľných  

- ZŠ Tulipánová má v správe budovu pôvodnej ZŠ Vajanského, v ktorej 
využíva na výchovno-vzdelávací proces1 triedu  

- ZŠ Tulipánová, ZŠ Krčméryho, ZŠ Škultétyho – prenajíma voľné triedy 
iným školám a školským zariadeniam, získané finančné prostriedky 
využíva na dofinancovanie prevádzkových nákladov a bežnú údržbu 
budovy školy 

- ZŠ Tulipánová - prenájom – Súkromná stredná škola ANIMUS  - 
v školskom roku 2008/2009 prevezme budovu ZUŠ J. Rosinského 

- ZŠ Škultétyho - prenájom - Súkromná základná umelecká škola  - ARS 
STUDIO  

- ZŠ Krčméryho - prenájom- Súkromná základná umelecká škola a 
konzervatórium Heleny Madariovej 

 
 
 
Počty tried v m² využívané inými subjektmi 
 

Základná škola Veľkostný typ 
ZŠ 

Počet  
kmeňových 
tried 
šk. rok 
2007/2008 
 

Počet  
tried  
využívaných 
inými  
subjektmi - 
prenájom 
2007/2008 

Prenájom 
nebytových 
priestorov - 
tried v m² 
2007/2008 

A. Šulgana 22 20 0 0 
Beethovenova 20 22 0 0 
Benkova 31 41 0 0 
Cabajská 12 14 0 0 
Dražovská 18 16 0 0 
Fatranská 26+4 34 0 0 
Krčméryho 26 12 13 1 624  
Na Hôrke 24 22 2               153  
Nábrežie mládeže 24 30 0 0 
Novozámocká 12 9 0 0 
Sčasného 9 9 0 0 
Škultétyho 20 16 5 200 
Topoľová 25 22 0 0 
Tulipánová 
Vajanského 

24
24

22
23

 
*2 614 m² 

* Od nasledujúceho školského roku 2008/2009  v budove Vajanského bude sídliť ZUŠ J. 
Rosinského                                                                                                        
 
 



10.2.6.  Kritériá na optimalizáciu počtu základných škôl v meste Nitry 
  

Veľkostný typ školy 100 % naplnenosť 80 % naplnenosť 
9 triedna 225 žiakov 180 žiakov 
12 triedna 300 žiakov                240 žiakov 
18 triedna 450 žiakov 360 žiakov 
20 triedna 500 žiakov 400 žiakov 
22 triedna 550 žiakov 440 žiakov 
24 triedna 600 žiakov 480 žiakov 
25 triedna 625 žiakov 500 žiakov 
26 triedna 650 žiakov 520 žiakov 
30 triedna 750 žiakov 600 žiakov 
31 triedna 775 žiakov 620 žiakov 

 
Zámerom zriaďovateľa je zachovať školy s optimálnym počtom žiakov, ktorý pri 

súčasnom systéme financovania zabezpečí jej bežné náklady, ale umožní aj potrebný 
a očakávaný rozvoj. Je potrebné dosiahnuť výhľadovo naplnenie škôl podľa projektovaných 
kapacít s využitím voľných priestorov na odborné učebne.  

Stanovené 80% kritéria naplnenosti škôl rešpektujú tieto zámery. 
 
V prípade poklesu žiakov na ktorejkoľvek škole pod 80% -nú naplnenosť bude 

potrebné riešiť situáciu a zohľadniť nasledovné: 
- v okrajových častiach mesta ponechať ročníky 1. – 4. v pôvodnej budove 

a školu administratívne pričleniť k najbližšej plnoorganizovanej škole, 
prevoz žiakov ročníkov 5. – 9. riešiť školským autobusom 

- v ostatných častiach mesta zohľadniť lokalitu a bezpečnú dostupnosť 
žiakov z vyradenej školy 

- zohľadniť v prípade zrušenia jednej školy, aký dôsledok to bude mať na 
školu, do ktorej budú prostredníctvom obvodu priradení žiaci zrušenej  
školy  

- zohľadniť sociálne zloženie žiakov  
- brať do úvahy veľkostný typ školy 
- zohľadniť perspektívu školy z dôvodu novej bytovej výstavby 

 
Záujem o školy podľa zápisu žiakov do 1. ročníka od škol. roku 2004/2005 do škol. roku 
2008/2009 
 
                           2004/2005        2005/2006      2006/2007       2007/2008        2008/2009 

Škola Skutočnosť - 
zohľadnené 
odklady PŠD 

Skutočnosť- 
zohľadnené 
odklady PŠD

Skutočnosť- 
zohľadnené 
odklady PŠD

Skutočnosť- 
zohľadnené 
odklady PŠD 

Skutočnosť- 
zohľadnené 
odklady PŠD 

Beethovenova 55 55 48 66 56
Benkova 107 92 109 122 86
Cabajská 31 38 35 48 34
Dražovská 27 42 45 42 37
Fatranská 77 75 73 93 68
kn. Pribinu 54 63 70 73 70
Krčméryho 22 33 19-0.roč. 14 16
Na Hôrke 74 50 74 55 55



Nábrežie ml. 75 63 65 70 57
Novozámocká 19 16 26 16 18
Sčasného 18 13 21 12 17
Škultétyho 62 40 36 50 40
Topoľová 65 64 78 73 59
Tulipánová 54 66 60 52 28
Spolu 740 710 759 786 641

 
Tabuľka, v ktorej sú spracované údaje na základe skutočne nastúpených žiakov do 1. 

ročníka zohľadňuje žiakov, ktorí majú odložený začiatok povinnej školskej dochádzky .   
 

 
10.3.    Predpokladaný vývoj materských škôl a súčasný stav 
 
10.3.1. Predpokladaný vývoj materských škôl 
 
Počty materských škôl, tried a detí od roku 2004  
 
Rok 2004 2005 2006 2007 
Počet MŠ 29 25 25 25 
Počet tried 107 100,5 99 97 
Počet detí v MŠ 2 518 2 404 2 311 2 291 

Percentuálne zastúpenie detí s trvalým bydliskom mimo Nitry od roku 2004 
 
Rok Počet detí mimo Nitry % podiel v počtoch 

zapísaných detí do MŠ Nitra 
              2004                     153                     6,07 
              2005                     169                     7,02 
              2006                     194                     8,39 
              2007                     145                     6,32 
 
 
Prehľad  detí predškolského veku narodených v Nitre a výhľad na nasledujúce roky 
 

Ročník 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Počet 
narodených 
detí v NR  

              
763           

                
749 

                
676 

               
723 

               
704 

                
722 

              
718 

             
648 

Zaškolené 
deti   
                

    
8 

     
1,05% 

     
272 

   
36,32% 

     
579 

   
85,70% 

     
637 

   
88,10% 

      
573 

   
81,40% 

     
189 

   
26,20% 

       
0 

      
0% 

      
0 

      
0% 

Nezaškolené 
deti 
 

  
ZŠ 

   
98,95% 

      
ZŠ 

   
63,68% 

       
97 

   
15,30% 

       
86 

   
11,90% 

     
131 

   
18,60% 

     
533 

    
73,80% 

     
718 

 
100% 

     
648 

  
100% 

 
Predpokladaný počet detí nastupujúcich do materských škôl je spracovaný z údajov 

evidencia obyvateľov mesta Nitry. 
Je reálne predpokladať, že počet detí sledovanej populácie v meste bude naďalej 

klesať. Z demografickej situácie obyvateľov mesta nie je jednoduché  predvídať naplnenosť 
materských škôl, nakoľko nie sú povinné. Ako vyplýva z doterajšieho a predpokladaného  
vývoja obyvateľstva v meste, je možné konštatovať, že kapacita materských škôl  je toho času 



postačujúca. Je ekonomicky reálne uvažovať o optimalizácii siete materských škôl, ale až po 
prechodnom období nasledujúcom po schválení nového školského zákona, v návrhu ktorého 
sa rieši predprimárne vzdelanie, ktoré získa dieťa absolvovaním posledného ročníka 
vzdelávacieho programu vzdelávania v materskej škole, ktoré by malo byť bez úhrady 
príspevku zo strany zákonného zástupcu.  

Na základe týchto navrhovaných opatrení možno predpokladať nárast počtu 5 ročných 
detí v materských školách. 

V  novom školskom zákone sa rieši aj najvyšší počet detí v triedach podľa veku, ktorý 
je nižší ako v súčasne platnom predpise. Z tohto dôvodu bude potrebné  otvárať každoročne 
väčší počet tried. 

Pri súčasnej kapacite tried je potrebné zohľadniť aj zvyšujúci sa počet detí so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pri ktorých sa v zmysle platnej legislatívy pri 
integrácii znižuje počet detí na triedu  podľa stupňa a druhu postihnutia. 
 
 
10.3.2. Súčasný stav 
 

Z celkového počtu 97 súčasných tried sú 3 špeciálne triedy, ktoré zabezpečujú 
starostlivosť pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V zmysle  § 6 ods. 5 
vyhlášky č. 353/1994 Z. z. o predškolských zariadeniach je počet detí v týchto triedach 
znížený. 

Kapacita  MŠ bola prepočítaná  v zmysle § 6 ods. 2 Vyhlášky č. 353/1994 podľa 
vekového zloženia detí v triede. 

Predškolské zariadenie sa člení na triedy. Do triedy sa zaraďujú spravidla deti 
rovnakého veku 

Počet detí prijatých do triedy materskej školy s poldennou a celodennou výchovnou 
starostlivosťou nemôže byť vyšší ako: 

a) 22 detí od troch rokov do štyroch rokov, 
b) 24 detí od štyroch rokov do piatich rokov, 
c) 28 detí od piatich rokov do začatia plnenia povinnej školskej dochádzky 
d) 24 detí od troch rokov do začatia plnenia školskej dochádzky. 
 

Ak sa do triedy zaradí dieťa mladšie ako tri roky, zníži sa najvyšší počet detí v triede 
o jedno dieťa. Ak je do materskej školy prihlásených osem detí mladších ako tri roky, tieto 
deti sa zaraďujú do samostatnej triedy, do takejto triedy nie je možné zaradiť viac ako 20 detí. 

Do triedy možno zaradiť medzi zdravé deti ľahko mentálne, zmyslovo alebo telesne 
postihnuté deti, deti s narušenou komunikačnou schopnosťou a deti s poruchami správania. 
Nie je možné však zaradiť do 1 triedy viac ako 5  takýchto detí, pričom sa po zaradení 
najvyšší počet detí zníži podľa závažnosti postihnutia o dve až štyri deti. Zníženie počtu detí 
určí po vyjadrení špeciálneho pedagóga, psychológa a praktického lekára pre deti a dorast 
riaditeľ materskej školy po prerokovaní so zriaďovateľom. 

Špeciálnu triedu možno vytvoriť pri počte najmenej šesť detí, pričom v týchto triedach 
môže byť najviac osem detí. 

Pre deti, ktoré majú v nasledujúcom školskom roku začať plniť povinnú školskú 
dochádzku sa zriaďujú prípravné triedy. 
 
 
 
 
 



Kapacita detí na počet tried 
 
Materská škola Kapacita detí na počet 

tried podľa § 2 
vyhl.353/1994 Z. z. 

     Súčasný počet     
              tried 

Veľkostný typ 
materskej školy 

Alexyho 26 98 4 4 
Bazovského 3 46 2 3+1PR 
Beethovenova 1 144 6 6+1R 
Belopotockého 22 48 2 2 
Benkova 17 96 4 4 
Čajkovského 3 120 5 5+2R 
Dolnočermánska 57 74 3 3 
Golianova 1 74 3 3 
Hospodárska 7 42 2 2 
Ľ. Okánika 6 48 2 3+1PR 
Mostná 1 48 2 2+1R 
Nábrežie mládeže 7 128 5+1ŠP 6 
Novomeského 20 128 5 5 
Okružná 1 48 2 2 
Párovská 36 144 6 6 
Piaristická 12 120 4+2ŠP 6+1R 
Platanova 3 74 3 3 
Rázusova 26 74 3 3 
Staromlynská2 48 2 2 
Štefánikova 128 96 4 4 
Štiavnická 1 138 6/9 6 
T. Vansovej 6 74 3 3 
Topoľová 6 122 5 5+1R 
Za humnami 78 96 4 4 
Zvolenská 23 168 7 7 
                                                   2 288                             94+3                               104+2 
ŠP – špeciálna trieda, PR – prenájom, R – rezerva 
 
Veľkostný typ materských škôl a využitie voľných tried 
 
Materská škola Veľkostný typ MŠ 

(počet tried) 
Počet voľných tried a ich využitie  

Bazovského 3 4 2  
1 trieda – mestské detské jasle 
1 trieda – prenájom súkromné jasle Drobček 

Beethovenova 1 7 1 
1 trieda je využívaná na krúžkovú činnosť  

Čajkovského 3 7 2 
2 triedy boli do r. 2006 prenajaté Správe 
sociálnych zariadení v Nitre.  
1 trieda – pripravuje sa prenájom pre detské 
rehabilitačné centrum 
1 trieda – rezerva 

Ľ. Okánika 6 4  2 



1 trieda - mestské detské jasle 
1 trieda – prenájom súkromné  jasle Drobček 

Mostná 1 3 1  
1 trieda sa využíva ako telocvičňa 

Topoľová 6 1 
1 trieda sa využíva ako telocvičňa a jedáleň 

Piaristická 12 7 1  
1trieda využívaná MŠ na krúžkovú činnosť 
nevyužitá je časť podlažia č.2, ktorá bola  do 
1.2.2008 v prenájme UKF Nitra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Záver 
 

Záujmom  zriaďovateľa základných škôl a školských zariadení je, aby školy a školské 
zariadenia boli čo najkvalitnejšie, či už po stránke materiálnej alebo personálnej. 

Zriaďovateľ sa zameria v nasledujúcich rokoch najmä na tieto oblasti vyplývajúce 
z cieľov predkladanej koncepcie: 

 
- v prípade, že sa nezmení legislatíva, neštátne školy a školské zariadenia 

budú financované i naďalej zo strany Mesta tak, aby prísun finančných 
prostriedkov na bežné výdavky bol pravidelný, zároveň zabezpečí kontrolu 
počtu žiakov v týchto školách a v školských zariadeniach  

- v oblasti školského stravovania  bude každoročne finančne prispievať na 
zakúpenie strojového a technologického zariadenia do školských kuchýň,  
školy budú podávať  projekty na získanie finančných prostriedkov zo 
štrukturálnych fondov EÚ 

- v oblasti výpočtovej techniky sa v nasledujúcich rokoch bude finančne   
podieľať na zakúpení  počítačov a ostatných učebných pomôcok, ktoré 
zvýšia gramotnosť detí a učiteľov v oblasti informatiky 

- naďalej bude podporovať prevádzku všetkých  školských klubov pri  
jednotlivých základných školách prostredníctvom financovania bežných 
výdavkov 

- v oblasti budovania jazykových učební bude  podporovať  
a spolufinancovať projekty zamerané na túto oblasť 

- naďalej bude podporovať a vytvárať  podmienky pre integrovaných žiakov 
- v prípade potreby  podporí vytváranie nultých ročníkov v základných 

školách 
- v prípade riešenia optimalizácie počtu škôl bude  postupovať podľa 

v koncepcii  spracovaných kritérií na optimalizáciu počtu základných škôl 
v meste Nitra 

- z dôvodu schválenia nového školského zákona bude v materských školách 
počítať so zvýšeným počtom žiakov na základe predprimárneho 
vzdelávania realizovaného v poslednom ročníku materskej školy, 
racionalizačné opatrenia budú aktuálne po štatistických údajoch o počte 
detí v MŠ spracovaných v nasledujúcich  rokoch 

- postupne bude riešiť rekonštrukcie budov prostredníctvom štrukturálnych 
fondov EÚ a z vlastných zdrojov 

- bude podporovať a spolufinancovať opodstatnené projekty vypracované 
školami a školskými zariadeniami na získanie finančných prostriedkov zo 
štrukturálnych fondov EÚ 

- v oblasti profesijných kompetencií a kvality pedagógov škôl, školských 
zariadení bude iniciovať a podporovať vzdelávacie aktivity učiteľov 

 
  
 Uskutočňovanie  zmien v školstve vyplývajúcich z nového školského zákona sa 

nezaobíde bez úzkej spolupráce zriaďovateľa so školami a školskými zariadeniami. 
Zriaďovateľ bude podporovať   kreativitu škôl, zapájanie sa do inovačných programov 
a projektov. Podporovať bude nové metódy a formy práce na skvalitnenie výchovno-
vzdelávacieho procesu s cieľom premeny tradičnej školy na školu modernú. 

 



Mestský úrad v Nitre 
 
 
 
                  V Nitre dňa 19. 6. 2008 
      
                  Číslo materiálu: 960/08 
 
 
Mestskému zastupiteľstvu 
 v Nitre 
 
 
k bodu:   Návrh na uzatvorenie Zmluvy o partnerstve  a spolupráci  „ Partnerstvo Nitra“ 

medzi Mestom Nitra, Nitrianskym samosprávnym krajom, Rímskokatolíckou 
cirkvou Biskupstvom Nitra a Archeologickým ústavom SAV 

 
 
Predkladá:                                                     Návrh na uznesenie: 
Jozef Dvonč                     
primátor mesta Nitry                                    Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
     

p r e r o k o v a l o    
           

Návrh na uzatvorenie Zmluvy o partnerstve 
a spolupráci „ Partnerstvo Nitra“ medzi Mestom 
Nitra, Nitrianskym samosprávnym krajom, 
Rímskokatolíckou cirkvou Biskupstvom Nitra 
a Archeologickým ústavom SAV             

       
s c h v a ľ u j e 

Spracovala:      
RNDr. Helena Rýchla   uzatvorenie Zmluvy o partnerstve a spolupráci 
odborný referent pre RR   „Partnerstvo Nitra“ medzi Mestom Nitra,  
  Nitrianskym samosprávnym krajom,            
                                                                      Rímskokatolíckou cirkvou Biskupstvom Nitra 

a Archeologickým ústavom SAV             
                                       
 
 
 
Napísala: 
RNDr. Helena Rýchla 
odborný referent pre RR 
 
 
 
Prizvať:     -          __________________________ 
                     podpis predkladateľa 

uzatvorenie Zmluvy o partnerstve a spolupráci 
„Partnerstvo Nitra“ medzi Mestom Nitra, 
Nitrianskym samosprávnym krajom, 
Rímskokatolíckou cirkvou Biskupstvom Nitra  
a Archeologickým ústavom SAV             
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Návrh na uzatvorenie Zmluvy o partnerstve  a spolupráci  „ Partnerstvo Nitra“ medzi 
Mestom Nitra, Nitrianskym samosprávnym krajom, Rímskokatolíckou cirkvou 
Biskupstvom Nitra a Archeologickým ústavom SAV 
 
 
 
 

 
 

Dôvodová správa 
 

Dôvodom uzatvorenia Zmluvy o partnerstve a spolupráci „ Partnerstvo Nitra“ medzi 
Mestom Nitra , Nitrianskym samosprávnym krajom , Rímskokatolíckou cirkvou Biskupstvom 
Nitra a Archeologickým ústavom SAV je vzájomná podpora inštitúcií formou  aktívnej  účasti  
na zlepšenie atraktivity krajského mesta a jeho regiónu  pre jeho všestranný rozvoj.  

  
 
Jedným z cieľov partnerstva je  zabezpečiť  a  kumulovať snahu , vedomosti 

a skúsenosti zmluvných strán do konkrétnych aktivít, ktoré  vyplývajú z už prijatých 
schválených strategických a rozvojových dokumentov zainteresovaných  inštitúcií a budú 
predmetom riešenie  pripravovaných projektov.  Pripravované projekty uvedené v prílohe  
„ Partnerstvo Nitra“ sú zamerané na oblasť kultúry a cestovného ruchu, na poznanie 
národného,  multikulturálneho, historického , duchovného a intelektuálneho dedičstva, ktoré 
majú byť sprístupnené nielen obyvateľom Mesta Nitry a jeho regiónu , ale i obyvateľom 
 Slovenskej republiky  a krajín Európy. 

 
 Prijatie partnerstva je podporou pri predkladaní projektov , pre úspešné hodnotenie 

a schválenie žiadostí na získanie  finančných prostriedkov z rôznych fondov EÚ a  iných 
spoločenstiev. Mesto Nitra bude môcť ho predložiť do materiálov projektu  na získanie titulu 
„Európske hlavné mesto kultúry 2013.“ 
 
 
  
 
 
Prílohou tohto návrhu je: 1x  Zmluva o partnerstve a spolupráci  
        1x „Partnerstvo Nitra“  
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ZMLUVA O PARTNERSTVE A SPOLUPRÁCI 

 
 

Zmluvné strany: 
 
MESTO NITRA 
  zastúpené: doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc., primátor mesta 
  sídlo: Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra 

 IČO : 308 307 
  
 

a 
 
NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ 

    zastúpený: doc. Ing. Milan Belica, PhD., predseda NSK 
  sídlo:  Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra 

 IČO : 37861298 
   

 
a 
 
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV BISKUPSTVO NITRA 

    zastúpená:  J. E. Mons. Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup 
  sídlo: Námestie Jána Pavla II. 7, 950 50  Nitra 
    IČO : 35593008 

   
 
a 
 
ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV SAV   

    zastúpený: PhDr. Matej Rutkay, CSc., riaditeľ ústavu 
  sídlo: Akademická 2, 949 21  Nitra 

 IČO :  00166723 
   

  
 

uzatvárajú túto zmluvu o partnerstve a spolupráci: 
 
 

Preambula 
 
 
Signatári tejto zmluvy, uvedomujúc si význam partnerstva a vzájomnej spolupráce v procese zlepšovania  atraktivity 
a rozvoja krajského mesta Nitry  a regiónu,  sa dohodli na základných princípoch a cieľoch spolupráce v záujme podpory pre 
cieľovú oblasť – zlepšenie kvality života a vedomostnej úrovne obyvateľov, posilnením inovácií a podporou trvalo 
udržateľného rozvoja cez sprístupňovanie národného, multikulturálneho, historického, duchovného a intelektuálneho 
dedičstva   /pamiatok, hodnôt, informácií a vedomostí/ nielen obyvateľom Mesta Nitry a Nitrianskeho samosprávneho kraja, 
ale aj obyvateľom Slovenskej republiky a Európskej únie. 

 
čl. I. 
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Predmet zmluvy 
 

Predmetom zmluvy je vzájomná  spolupráca zmluvných strán na základe vytvoreného partnerstva 
v oblasti zlepšovania atraktivity krajského mesta Nitry a regiónu s cieľom zabezpečiť a kumulovať 
snahu, vedomosti a skúsenosti zainteresovaných strán do projektov pre všestranný rozvoj  svojho 
územia  v zmysle prílohy „Partnerstvo Nitra“. 

 
čl. II. 

Doba platnosti 
 

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

a. Písomnou dohodou zmluvných strán, 
b. Odstúpením od zmluvy v prípade, ak jedna zo zmluvných strán opätovne porušuje 

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

c. Odstúpením od zmluvy v prípade, že jeden z partnerov  prestane vykonávať činnosti, 
obmedzí výkon svojej činnosti, ktoré sú predmetom tejto zmluvy. Odstúpenie musí byť 
písomné a je účinné dňom doručenia druhej zmluvnej strane. 

3. Zmluvu môže vypovedať každá zo zmluvných strán výpoveďou s účinnosťou ku prvému dňu v mesiaci nasledujúcom po 
mesiaci v ktorom bola výpoveď doručená zmluvným stranám. 

 
 

čl. III. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Dodržať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedia počas spolupráce. 

2. Dodržiavať náležitosti vyplývajúce zo zákona o ochrane osobných údajov. 

 
Mesto Nitra sa zaväzuje: 

1. Podľa svojich možností v rozpočte vyčleniť finančné prostriedky: 

a. Pre Rímskokatolícku cirkev Biskupstvo Nitra s cieľom použitia na aktivity, ktoré zlepšujú atraktivitu areálu 
Nitrianskeho hradu a sprístupňujú národne, multikulturálne, historické, duchovného a intelektuálne 
dedičstvo, ktoré je vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstvo Nitra, obyvateľom Mesta Nitry,   
Nitrianskeho samosprávneho kraja, ale aj  obyvateľom Slovenskej republiky a Európskej únie. 

b. Pre Archeologický ústav SAV s cieľom  použitia na archeologické výskumy realizované   na území Mesta 
Nitry a v jeho blízkom regióne.  

2. Sprístupňovať národne, multikulturálne, historické, duchovné a intelektuálne dedičstvo, ktoré je vo vlastníctve Mesta 
Nitry, širokej odbornej a laickej verejnosti. 

3. Finančné prostriedky sa poskytnú na základe písomného očíslovaného dodatku k tejto zmluve s uvedením účelu 
a spôsobu poskytnutia finančných prostriedkov a s uvedením spôsobu vyúčtovania. 

 

Nitriansky samosprávny kraj sa zaväzuje: 
1. Podľa svojich možností v rozpočte vyčleniť finančné prostriedky: 

a. Pre Rímskokatolícku cirkev Biskupstvo Nitra s cieľom použitia na aktivity, ktoré zlepšujú atraktivitu areálu 
Nitrianskeho hradu a sprístupňujú národne, multikulturálne, historické, duchovného a intelektuálne 
dedičstvo, ktoré je vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstvo Nitra. 
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b. Pre Archeologický ústav SAV s cieľom použitia na archeologické výskumy realizované na území 
Nitrianskeho samosprávneho kraja.  

c. Pre Mesto Nitra s cieľom využitia na kultúrno–spoločenské podujatia a programy. 

2. Sprístupňovať národne, multikulturálne, historické, duchovné a intelektuálne dedičstvo, ktoré je vo vlastníctve 
Nitrianskeho samosprávneho kraja, širokej odbornej a laickej verejnosti. 

3. Finančné prostriedky sa poskytnú na základe písomného očíslovaného dodatku k tejto zmluve s uvedením účelu 
a spôsobu poskytnutia finančných prostriedkov a s uvedením spôsobu vyúčtovania. 

 

 

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra sa zaväzuje: 
 

1. Sprístupňovať národne, multikulturálne, historické, duchovné a intelektuálne dedičstvo, ktoré je 
vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstvo Nitra: areál Nitrianskeho hradu 
s archeologickými nálezmi, Katedrálny chrám – Baziliku sv. Emeráma, Diecézne múzeum,  
širokej odbornej a laickej verejnosti. 

             
Archeologický ústav sa zaväzuje:  

1. Poskytovať všetky informácie o archeologických prieskumoch realizovaných v Nitrianskom samosprávnom kraji 
signatárom tejto zmluvy. 

2. Sprístupňovať národne, multikulturálne, historické, duchovné a intelektuálne dedičstvo, ktoré je v správe 
Archeologického ústavu SAV,   širokej odbornej a laickej verejnosti. 

 
 

čl. IV. 
Spoločné ustanovenia 

 

Zmluvné strany sa dohodli , že svojimi možnosťami budú spoločne podporovať všetky aktivity , ktoré pomôžu Mestu Nitra 
k získaniu titulu Európske hlavné mesto kultúry 2013. 

 

 
čl. V. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluvné strany po prečítaní zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami všetkých štyroch zmluvných strán. 
3. Zmeny a dodatky tejto zmluvy sú platné len v písomnej forme a po súhlase všetkých štyroch zmluvných strán. 
4. Zmluva je vyhotovená v 8 exemplároch, po 2 vyhotoveniach pre každú zo zmluvných strán. 
5. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha  „Partnerstvo Nitra“. 
 
 
 
V Nitre dňa 3. júla 2008     V Nitre dňa  3. júla 2008 

 

 

 

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

doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc.      doc. Ing. Milan Belica, PhD. 
primátor mesta Nitry     predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja 
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V Nitre dňa  3. júla 2008     V Nitre dňa  3. júla 2008 
 
 
 
 
 
––––––––––––––––––––––––    ––––––––––––––––––––––––––––– 

J. E. Mons. Viliam Judák     PhDr. Matej Rutkay, CSc. 
nitriansky diecézny biskup             riaditeľ Archeologického ústavu SAV 
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Partnerstvo Nitra 
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Nitra, 2008 
Čo nás spája... 

 
„Mesto Nitra chce otvoriť pokladnicu histórie, odkaz a dedičstvo 
našich predkov. Nitrania sú hrdí na to, že ich mesto má čo ponúknuť 
a ukázať iným národom. Sme otvorení pre nové partnerstvá, ktoré 
prinášajú ďalšie zviditeľnenie nášho pekného mesta. 
Pre ďalší rozmach a rozvoj „Matky miest“ sme spojili silu inštitúcií, 
ktoré v rámci Partnerstva Nitra posunú život mesta do európskych 
rozmerov“. 

             Jozef Dvonč, primátor mesta 
 

 
„Keď budeme mať na pamäti Svätoplukove prúty a spojíme sily, 
kreativitu a nadšenie, zvíťazíme všetci, pretože tým prispejeme ku 
kultúrnemu aj ekonomickému rozvoju Nitry a jej okolia. 
Medzinárodná prestíž mesta obohatí rozvoj cestovného ruchu, 
infraštruktúru, kultúrne, športové a  voľnočasové aktivity 
obyvateľov.“ 
 

        Milan Belica, predseda NSK 
 

 
„Partnerstvo Nitra ponúka Európe príklad spolupráce, jednotu 
duchovnej a zveľaďujúcej sa materiálnej kultúry mesta i regiónu. 
Dokazuje, že sme otvorený viesť sústavný a účinný dialóg. Dáva k 
dispozícii nielen obyvateľom Európy konkrétne pozvanie cez 
historické lokality Nitry a regiónu ako sú: Katedrálu sv. Emeráma s 
biskupskou rezidenciou,  Diecézne múzeum - prvé na Slovensku, 
zvyšky hradnej pevnosti na Zobore, písomné i vecné artefakty spojené 
s biskupstvom a Zoborským kláštorom, rotundu v Bíni,  predcyrilo-

metodské náleziská v Bojnej a pod. Ich odkaz súčasnosti i budúcnosti je veľmi 
výrazný..“ 
 

J. E. Mons. Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup 

 

„Nitra je križovatkou kultúr, národností a národov. Je križovatkou 
nielen geografickou, ale aj križovatkou duchovnou. Naše aktivity 
v regióne sú zaujímavé tým, že umožnia priblíženie archeologických 
výskumov nielen našej verejnosti, ale aj občanom z Európy.“ 

 

 

Matej Ruttkay, riaditeľ Archeologického ústavu 
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 Partnerstvo Nitra   

 

Spoločný cieľ  
 
Nitra so svojím odkazom minulosti je symbolom našich hodnôt, symbolom pre 
posilňovanie integračného, multikulturálneho a historického povedomia na 
Slovensku. Chceme zachovať, poznať, osvojiť si a rozvíjať hodnoty, ktoré sa 
v Nitre stáročiami prenášali  až do dnešných čias.  
 
Slovensko sa opäť stalo súčasťou multinárodného štátneho útvaru – Európskej 
únie. Tak, ako naši predkovia v Nitre pred tisíc rokmi šírili hodnoty svojich 
predkov a reagovali na zmenenú geopolitickú situáciu podporou integračných 
procesov prebiehajúcich v tom čase v strednej Európe,  tak aj dnešná Nitra 
a Nitriansky samosprávny kraj  aktívne tvorí dnešnú integrovanú Európu 
a prináša do nej náš odkaz minulosti – hodnoty našich predkov, naše národné, 
multikulturálne, historické, duchovné a intelektuálne dedičstvo s cieľom - 
posilniť hrdosť,  postavenie a možnosti obyvateľov nielen Nitry a Nitrianskeho 
samosprávneho kraja ale aj obyvateľov  Slovenska a ich vplyv v Európskej únii. 
Takto chceme podporiť dosiahnutie cieľov definovaných v Lisabonskej stratégii 
EU,  ktorá definuje transformáciu na konkurencieschopnú, dynamickú a 
vedomostnú ekonomiku, schopnú zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj, 
ekonomický rast a lepšie podmienky pre všetkých občanov  za jednu z najvyšších 
priorít.  
 
Našou snahou je zlepšenie atraktivity mesta Nitra a Nitrianskeho samosprávneho 
kraja zlepšením kvality života jej obyvateľov, posilnením inovácií a podporou 
trvalo udržateľného rastu cez sprístupňovania našich hodnôt a vedomostí nielen  
obyvateľom mesta Nitra a Nitrianskeho samosprávneho kraja, ale aj ostatným 
obyvateľom SR a EÚ: 
• skvalitnením podmienok pre cestovný ruch, ktorý chápeme ako jeden zo 

spôsobov odovzdávania našich hodnôt, vedomostí a skúseností ostatným 
obyvateľom SR a EÚ , 

• vysokou kvalitu digitalizácie nášho  národného, historického, kultúrneho   
a intelektuálneho dedičstva s vysokou mierou prepojenia a sprístupňovania 
takýchto digitálnych dát a informácií, s podporou ich aplikácie pri vzdelávaní, 
výskume, vývoji a inováciách 

 
Spolupracujúce inštitúcie  
 
Biskupstvo Nitra  
Je vlastníkom areálu Nitrianskeho hradu. V jeho priestoroch sú uložené najstaršie 
písomné pamiatky na Slovensku -   Zoborské listiny z rokov 1111 a 1113. 
Uchováva sa v ňom najstaršia rukopisná pamiatka na Slovensku -  Nitriansky 
evanjeliár z 11. storočia.  Významný je aj omšový kalich zdobený mincami 18 –
tich rímskych cisárov zhotovený v 16. storočí. Nitrianske biskupstvo je známe 
významnými osobnosťami, ktoré svojím významom presahovali hranice mesta 
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i biskupstva.  Napr. básnik, historik, právnik a humanista Zachariáš Mošóci – 
nitriansky biskup  v rokoch 1582-1587. 
 
Mesto  Nitra 
Mesto Nitra je správnym centrom kraja. Dnes je Nitra centrom hospodárstva, 
kultúry, cirkvi a športu Nitrianskeho kraja a vďaka výstavisku Agrokomplex aj 
medzinárodným výstavným centrom. Nitra je aj mestom mladých, sú tu dve 
univerzity: Univerzita Konštantína Filozofa a Slovenská poľnohospodárska 
univerzita.  
V súčasnosti sídelný útvar Nitra tvoria mestské časti: Dolné Krškany, Horné 
Krškany, Staré Mesto, Čermáň, Klokočina, Diely, Párovské Háje, Kynek, 
Mlynárce, Zobor, Dražovce, Chrenová, Janíkovce. 
 
Nitriansky samosprávny kraj 
Nitriansky kraj má rozlohu 6 343 km², čo je 12,9% z rozlohy SR, v ktorom sa 
nachádza 350 obcí, z ktorých 15  má štatút mesta.  V mestách žije približne 48,5 % 
obyvateľov v kraji. Podľa územno–správneho usporiadania v zmysle zákona NR 
SR č. 221/1996 Z. z. sa kraj člení na 7 okresov: Komárno, Levice, Nové Zámky, 
Šaľa,  Nitra, Topoľčany a Zlaté Moravce. 
 
Archeologický ústav SAV, Nitra 
Ústav vykonáva vedecko-výskumnu činnosť vo vednom odbore archeológia a 
príbuzných vedných disciplínach. Efektívnym a tvorivým spôsobom prispieva k 
riešeniu teoreticky závažných a pre prax aktuálnych vedeckých problémov. 
Vedecko-výskumnú činnosť rozvíja v rámci vlastného vedecko-výskumného 
programu, úloh grantových projektov, medzinárodných projektov a 
individuálnych úloh tvorivých pracovníkov. Pomáha uplatňovať dosiahnuté 
výsledky vo verejnom živote formou vedecko-popularizačnej a kúlturno-
osvetovej činnosti. 
 
 

Náhľad do minulosti 
 
- Slovenská história Nitry začína v 5. storočí, keď na jej územie prichádzajú 

Slovania. 
- V 9. storočí, v čase spravovania kniežatstva kniežaťom Pribinom bola Nitra 

významným politickým, vojenským a hospodárskym centrom. V tomto čase 
na našom území šírili kresťanskú vieru franskí misionári. knieža Pribina dal 
v Nitre postaviť prvý známy kresťanský kostol na našom území, ktorý okolo 
roku 828 posvätil salzburský arcibiskup Adalrám. /Spis Conversione 
Bagoariorum et Carantanorum z roku 870-871./  

- V čase vlády kniežaťa Rastislava prichádza v roku 863 na územie spojených 
kniežatstiev /Nitrianske a Moravské kniežatstvo/ byzantská misia Sv. 
Konštantína – Cyrila a Metoda/. 

- V čase vlády Svätopluka bola Nitra na vrchole svojej slávy. V bule pápeža Jána 
VIII. roku 880 Industriae tuae je Svätopluk menovaný ako kráľ, a pápež mu 
oznamuje ustanovenie Vichinga za nitrianskeho biskupa. Nitra sa tak stáva 
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prvým dokumentovaným biskupstvom v strednej a východnej Európe z tohto 
obdobia. /Známe biskupstvá v Ostrihome a Krakove vznikli neskôr./ Nitra 
mala v tomto období pravdepodobne mestský charakter a pozostávala 
z piatich opevnených hradísk. Archeologický výskum, vykonávaný na 
Nitrianskom hrade od roku 1987 spoľahlivo preukázal, že ide o kniežacie 
sídlo Nitrianskeho kniežatstva a s veľkou mierou pravdepodobnosti aj 
o pôvodné sídlo nitrianskeho biskupstva. 

- Nitriansky rod Poznanovcov a ipeľský rod Huntovcov, ktorí si svoje 
mocenské postavenie vydobili už za kráľa Svätopluka, sa už v polovici 10. 
storočia spojili s Arpádovcom Michalom. Po jeho smrti si vytvorili pevné 
osobné väzby aj so Štefanom  /neskorší kráľ Štefan I./, ktorý prišiel do Nitry 
aj so svojou bavorskou manželkou Gizelou. Po smrti Gejzu zosnoval 
šomoďský vojvoda Kopáň sprisahanie proti mladému Štefanovi s nárokmi na 
trón. Štefan, ktorý sídlil v Nitre, zhromaždil vojsko a údolím Hronu tiahol 
proti vojvodovi Kopáňovi. Veľmoži Poznan a Hunt so Štefanovým vojvodom 
Vencelínom v bitke pri Vespríme Kopáňa porazili.  Nitriansky vojvoda Hunt 
a Ipeľský vojvoda Poznan podľa nemeckého zvyku opásali pri Hrone Štefana 
mečom na znak, že sa stáva panovníkom krajiny /miesto opásania sa 
lokalizuje do hradu v Bíni, ktorý pravdepodobne založil Karol Veľký na 
prelome 8. a 9. storočia počas ťaženia proti Avarom/.   Štefan ich ustanovil za 
veliteľov svojej telesnej stráže. Vplyv vojvodov Poznana a Hunta sa znásobil 
po korunovácii Štefana I. za uhorského kráľa. Vďaka ich podpore mohol 
Štefan I. integrovať viacero národov strednej Európy do 
mnohonárodnostného štátu a pokrstiť starých Maďarov. Mesto Nitra takto 
zostalo aj po začlenení do Uhorska dôležitým administratívno-duchovným 
centrom kniežatstva, do ktorého patrilo takmer celé dnešné Slovensko. 

- V roku 1248 panovník Bela IV. z vďaky za záchranu pred Tatármi /Bela IV. 
vďačil za záchranu života v bitke pri rieke Slanej Ondrejovi a Tomášovi z rodu 
Hunt-Poznanovcov/ povýšil Nitru na slobodné kráľovské mesto. Neskôr bola 
Nitra darovaná Nitrianskemu biskupstvu. Nitriansky biskup až do 18. 
storočia bol zároveň aj županom. 

- Významnou súčasnou dominantou hradu a Nitry je katedrálny chrám – 
bazilika sv. Emeráma, ktorý bol počas stredovekých i novovekých výbojov, 
nepokojov a vojnových udalostí viackrát vyplienený. Biskupská katedrála, 
postavená s najväčšou pravdepodobnosťou na staršom kostole  postavenom 
už v 9. storočí /v súčasnosti prebieha v katedrále archeologický prieskum, 
ktorého cieľom je overenie existencie pozostatkov staršej /veľkomoravskej?/ 
architektúry v západnej časti kostola/ spája v sebe tri kostoly: dolný 
románsky – pochádza asi z 11. storočia, neskororománska kaplnka z prelomu 
12. a 13. storočia a gotický horný kostol z rokov 1333 – 1355. V roku 2006 bol 
Prof. Plekancom realizovaný rozsiahly reštaurátorský výskum. V roku 2007 sa 
začalo s realizáciou  I. etapu reštaurovania výtvarnej výzdoby v prednej časti 
tzv. Horného kostola, na základe grantu Ministerstva kultúry vo výške 5 mil 
Sk.  
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Príloha 1. 

Zoznam pripravovaných aktivít „Partnerstva Nitra“ 
Spolupracujúce  
inštitúcie 

Pripravované aktivity – projekty krátky popis, stav ich 
prípravy, vlastníctvo nehnuteľností 

Odhad 
finančných  
nákladov v 
Sk 

Možnosti financovania 

Biskupstvo Nitra 
Reštaurovanie výtvarnej výzdoby a podlahy Katedrálneho 
chrámu - Baziliky sv. Emeráma - dokončenie k dispozícii je 
reštaurátorský projekt. Od roku 2007 sa realizuje i. a 
čiastočne aj II. Etapa. Projekt obnovy podlahy je 
rozpracovaný 

50 000 000,- Nórsky finančný mechanizmus 
a Finančný mechanizmus EHP 

Rekonštrukcia vstupného mostu na Nitriansky hrad – 
most je v havarijnom stave, pripravená projektová 
dokumentácia a stavebné povolenie 

12 000  000,- Vláda SR 

Rekonštrukcia fasády Nitrianskeho hradu 5 000 000,- Vlastné zdroje a 
spolufinancovanie Mesto Nitra 
a NSK 

Archeologický výskum v katedrále: v súčasnosti 
vykonávaný zisťovací prieskum financovaný z účelovej 
dotácie zo štátneho rozpočtu 

6 000 000,- Vláda SR 

Digitalizácia národného, historického, kultúrneho 
a intelektuálneho dedičstva nachádzajúceho sa na 
Nitrianskom hrade a ďalšie spracovanie, sprístupňovanie 
a využívanie digitalizovaných dát obyvateľmi SR a EU:   
-   zlepšenie systémov získavania, spracovania a ochrany 
obsahu zo zdrojov pamäťových a fondových inštitúcií 
   -   digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, 
archivovanie a sprístupňovanie digitálnych dát, vrátane 
rozšírenia expozície Diecézneho múzea 

85 000 000,- Operačný program 
Informatizácia spoločnosti 

 

Zlepšenie kvality služieb a prístupnosti areálu 
Nitrianskeho hradu a jeho blízkeho okolia pre cestovný 
ruch za účelom odovzdávania a šírenia historického 
a kultúrneho dedičstva: Parková úprava areálu hradu. 
Opevnenie hradu – náučný chodník. Archeologický 
prieskum, oprava a sprístupnenie neprístupných častí 
hradu.  Úprava blízkeho okolia hradu, sprístupnenie 
jaskyne, sprístupnenie archeologických nálezov v tesnej 
blízkosti hradu.  Krypty - celoročné sprístupnenie 
verejnosti.  Kazematy – celoročné sprístupnenie verejnosti. 
Biskupské záhrady - celoročné sprístupnenie verejnosti.   
Gotická priekopa v areáli hradu – možnosť kultúrnych 
slávnosti, koncertov (vybudovanie, resp. montáž 
(demontáž) pódia.      

75 000 000,- Regionálny operačný program: 
Prioritná os 3: Posilnenie 
kultúrneho potenciálu regiónov 
a infraštruktúra cestovného 
ruchu, Transnational 
cooperation Programm EU 
Centrl Europe - Priority axis 4:  
Enhancing competitiveness and 
attractiveness of cities and 
regions /Capitalising on 
cultural resources for more 
atractive cities and regions/, 
Transnational cooperation 
Programm South East Europe – 
Priority axis 4: Development of 
transnational synergies for 
sustainable growth areas  
/Promote the use of cultural 
values of development/. 

Mesto Nitra  
Park Sihoť: rozšírenie parku o viacúčelový objekt, 
modernizácia a rekonštrukcia športovo – oddychových 
zariadení: revitalizácia  Mestského parku v Nitre, vrátane 
rozšírenia letného kúpaliska a využitia bývalého areálu  
mestských služieb, rekonštrukcia športových areálov v 
mestskom parku. Vybudovanie komplexu športovo – 
oddychových zariadení s návrhom využitia existujúcich 
zariadení. 

220 000 000,- Transnational cooperation 
Programm South East Europe – 
Priority axis 4: Development of 
transnational synergies for 
sustainable growth areas  
/Promote the use of cultural 
values of development/ 

Obnova chráneného areálu Rolfesova baňa: pripravovaný 
projekt má spevniť steny, odkanalizovať územie, 
zrekonštruovať komunikácie a celkovo dotvoriť priestor na 
jeho kultúrno- spoločenské a oddychové využitie. 

42 000 000,- Operačný program Životné 
prostredie 

 

Komplexný turistický informačný systém: spracovanie 
jednotlivých turistických okruhov (navrhujeme 16 trás 
so zakomponovanými kultúrnymi pamiatkami 

16 000 000,- Regionálny operačný program 
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a pamätihodnosťami mesta Nitry), jednotný systém 
označenia pamätihodností v slovenskom a anglickom 
jazyku, inštalácia informačných panelov  s vyznačenými 
trasami a zastávkami pamiatok a pamätihodností a 3D 
vizualizáciami hypotetických rekonštrukcií a odbornými 
textami zatraktívnenými o legendu k miestu/objektu, 
napojenie trasy vláčika, propagácia nových atraktivít (napr. 
Hradisko Zobor). Navrhované body trasy:  
1. Mlyny, Tržnica, Súd 
2. Piaristická, Školská 
3. Mariánska, Kupecká, Farská 
4. Kostol sv. Štefana – Párovce 
5. Štefánikova, Pri Synagóge, Mlynská, Palárikova 
6. Svätoplukovo námestie, Mostná 
7. Horné Mesto – hrad, Pribinovo námestie, Župné 
námestie, Kráľovská cesta 
8. Martinský vrch 
9. Lupka 
10. Dražovce 
11. Zoborský kláštor, vrch Zobor 
12. Kalvária 
13. Klokočina - Diely 
14. Kmeťkova, F. Mojtu, Wilsonovo nábrežie 
15. Predmostie, Ferenitka 
16. Podzámska 
17. Lesopark – trasa dovedie turistu na hrad a späť do 
centra mesta 
Rekonštrukcia Župného námestia: pripravená projektová 
dokumentácia na komplexné riešenie pred hradným 
areálom 

70 000 000,- Regionálny operačný program 

Rekonštrukcia a modernizácia objektu Mestský dom: 
rekonštrukcia objektu mestského domu ako kultúrnej 
pamiatky má zachovať charakter pamäťovej a fondovej 
inštitúcie a bude poskytovať funkčné využitie na podporu 
kultúrno-poznávacieho turizmu: muzeálne a výstavné 
priestory,  informačné priestory NISYS, reprezentačné 
priestory mesta. 

110 000 000,- Regionálny operačný program, 
Transnational cooperation 
Programm South East Europe – 
Priority axis 4: Development of 
transnational synergies for 
sustainable growth areas  
/Promote the use of cultural 
values of development/ 

Vybudovanie návštevníckeho centra so stálou expozíciou 
o Nitre a regióne: bez spracovaného projektu (zámer) s 
návrhom na umiestnenie v objekte Samova ulica č. 6 (tento 
zámer je totožný so zámerom predloženým do projektu 
rekonštrukcie Mestského domu - Galéria ocenených 
občanov mesta Nitry, Galéria čestných občanov mesta 
Nitry, Galéria richtárov mesta Nitry, županov nitrianskej 
župy, Galéria významných mešťanov mesta Nitry, Galéria 
nitrianskych biskupov, Stála expozícia k histórii mestských 
symbolov a richtárskych/županských /biskupských 
insígnií (ak sú pramene), Stála expozícia k vývoju 
samosprávy (texty k významným časovým medzníkom v 
dejinách Nitry, historické mapy), Stála expozícia 
partnerských miest mesta Nitry=Mestské múzeum. 

10 000 000,- Regionálny operačný program 

Rekonštrukcia lanovkovej dráhy na Zobor: rekonštrukcia 
lanovky na Zobor, vrátane vybudovania náučného 
chodníka a sprístupnenia hradiskového valu, vybudovania 
parkoviska, rekonštrukcia reštauračného zariadenia, 
vytvorenie atrakcií pre rodiny s deťmi má zatraktívniť 
aktivity cestovného ruchu v meste a zvýšiť návštevnosť 
turistov v Nitre. (Uvedená aktivita bude môcť byť 
realizovaná iba cez podnikateľské subjekty podľa OP 
Konkurencieschopnosť a hospodársky rozvoj.) 

180 000 000,- Transnational cooperation 
Programm South East Europe – 
Priority axis 4 

Prezentácia historickej cesty - Na vŕšku a Mariánskej ulici 200 000,- Regionálny operačný program 

 

Vyznačenie pôdorysu významného archeologického 
nálezu /alebo inak sprístupniť/ – farského kostola sv. 
Jakuba – v dlažbe Svätoplukovho námestia v kombinácii s 
informačnou tabuľou: zámer by mal byť súčasťou 
architektonicko-urbanistickej štúdie k rekonštrukcii 
Svätoplukovho námestia. Zároveň táto zastávka by mala 
byť súčasťou zámeru TIS t.j. čiastková úloha zo zámeru 
Komplexný TIS a čiastková úloha zo zámeru Rekonštrukcia 

5 000 000,- Regionálny operačný program 
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Svätoplukovho námestia 
 

Spolupracujúce 
inštitúcie 

Pripravované aktivity – projekty krátky popis, stav ich 
prípravy, vlastníctvo nehnuteľností 

Odhad 
finančných 
nákladov v Sk 

Možnosti financovania 

Rekonštrukcia Svätoplukovho námestia: dotvorenie 
centrálneho námestia mesta s komplexom budov kultúrno-
spoločenského a ubytovacieho charakteru 

75 000 000,- Transnational cooperation 
Programm South East Europe – 
Priority axis 4: Development of 
transnational synergies for 
sustainable growth areas  
/Promote the use of cultural 
values of development/ 

Realizácia náznakovej rekonštrukcie preskúmaných 
architektúr a komplexné rekonštrukcie jednej obytnej 
jednotky Kamaldulského kláštora: bez spracovaného 
projektu 

5 000 000,- Regionálny operačný program, 
Transnational cooperation 
Programm South East Europe – 
Priority axis 4: Development of 
transnational synergies for 
sustainable growth areas  
/Promote the use of cultural 
values of development/ 

Proglas: dobudovať pamätník pod Nitrianskym hradom 1 400 000,- Regionálny operačný program 
Multimediálne CD/DVD o kultúrnom dedičstve Nitry 500 000,- Regionálny operačný program 
Vytvorenie PIS (Parciálny informačný systém) 
pamätihodností mesta v nadväznosti na schválené 
všeobecne záväzné nariadenie o pamätihodnostiach mesta 
Nitry: čiastková úloha zo zámeru Komplexný TIS 

1 000 000,- Regionálny operačný program 

 

Zakomponovanie pamätihodnosti do turistického 
orientačného systému v Nitre, spolupracovať pri tvorbe 
systému turistických okruhov: Čiastková úloha zo zámeru 
Komplexný TIS 

8 000 000,- Regionálny operačný program 

Nitriansky samosprávny kraj 
Vybudovanie náučného chodníka „Veľkomoravskú cestu 
– po stopách Nitrianskeho kniežatstva“ v prvej fáze (na 
území Nitry):   
Fáza I.: NCH „Veľkomoravská cesta – po stopách 
Nitrianskeho kniežatstva“. Atraktívnym spôsobom 
predstaviť turistom dejiny Nitrianskeho kniežatstva 
prostredníctvom náučného chodníka, ktorého trasa bude 
viesť po doložených a prezentovaných veľkomoravských 
hradiskách na území Nitry: Lupka, Pyramída, Šibeničný 
vrch, Vŕšok, Nitriansky hrad, Martinský vrch, Zobor. Na 
trase budú inštalované informačné panely s mapou 
náučného chodníka, s fotografiami nálezov z výskumov, 
detailným popisom vývoja každého hradiska a 
každodenného života v ňom. Vedecké fakty budú 
obohatené o zaujímavosti, legendy a existujúce vedecké 
hypotézy viažuce sa k jednotlivým hradiskám s cieľom 
pritiahnuť pozornosť širokej verejnosti. 

50 000 000,- Regionálny operačný program, 
Transnational cooperation 
Programm South East Europe – 
Priority axis 4: Development of 
transnational synergies for 
sustainable growth areas  
/Promote the use of cultural 
values of development/ 

Vybudovanie náučného chodníka „Veľkomoravská cesta - 
hradiská v Nitrianskom samosprávnom kraji“: Bojná, Bíňa, 
Mužla - Čenkov, Tlmače- Lipník, Nitrianska Blatnica...., 
ktorý bude pokračovaním I. etapy  „Veľkomoravskú cestu – 
po stopách Nitrianskeho kniežatstva“ - pripravovanej 
Mestom Nitra a  v ďalšej fáze nadviazať cezhraničnú 
spoluprácu a pokračovať v budovaní cezhraničného 
náučného chodníka „Veľkomoravská cesta – po stopách 
Veľkej Moravy“ (na území Slovenska, Českej republiky, 
Maďarska, Poľska) 

100 000 000,- Regionálny operačný program, 
Cezhraničná spolupráca s MR, 
Transnational cooperation 
Programm South East Europe – 
Priority axis 4: Development of 
transnational synergies for 
sustainable growth areas  
/Promote the use of cultural 
values of development/ 

Sprístupnenie vstupnej brány románskeho opevnenia 
nitrianskeho hradu z prelomu 11. a 12. storočia: brána sa 
nachádza v suteréne – pod severozápadným krídlom 
župného domu  V Nitre – odhad nákladov 

10 000 000,- Regionálny operačný program 

 

„Kráľ Štefan – z Nitrianskeho kniežacieho stolca na 
uhorský trón v Ostrihome a počiatky integračných 
procesov v strednej Európe“: vybudovať náučný chodník 
na území NSK a susednej župy v Maďarskej republike  
 
 
 
 

75 000 000,- Regionálny operačný program, 
Cezhraničná spolupráca s MR, 
Transnational cooperation 
Programm South East Europe – 
Priority axis 4: Development of 
transnational synergies for 
sustainable growth areas .  
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Spolupracujúce 
inštitúcie 

Pripravované aktivity – projekty krátky popis, stav ich 
prípravy, vlastníctvo nehnuteľností 

Odhad 
finančných 
nákladov v Sk 

Možnosti financovania 

 Virtuálne náučné chodníky:   „Veľkomoravská cesta – po 
stopách Nitrianskeho kniežatstva“, „Veľkomoravská cesta – 
hradiská v Nitrianskom samosprávnom kraji“  a „Kráľ 
Štefan – z Nitrianskeho kniežacieho stolca na uhorský trón 
v Ostrihome a počiatky integračných procesov v strednej 
Európe.“ 

75 000 000,- Operačný program 
informatizácia spoločnosti, 
Regionálny operačný program 

Archeologický ústav SAV 
 Digitalizácia národného, historického, kultúrneho 

a intelektuálneho dedičstva nachádzajúceho sa na 
Nitrianskom hrade a ďalšie spracovanie, sprístupňovanie 
a využívanie digitalizovaných dát obyvateľmi SR a EU:   
-   zlepšenie systémov získavania, spracovania a ochrany 
obsahu zo zdrojov pamäťových a fondových inštitúcií   
-   digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, 
archivovanie a sprístupňovanie digitálnych dát, vrátane 
rozšírenia expozície Diecezného múzea 

85 000 000,- Operačný program 
informatizácia spoločnosti 

 Vybudovanie muzeálneho komplexu a archeoskanzenu v 
areáli kasární na Martinskom vrchu:  po dokončení 
majetkovoprávneho usporiadania s Armádou SR   

75 000 000,- Regionálny operačný program, 
Transnational cooperation 
Programm South East Europe – 
Priority axis 4: Development of 
transnational synergies for 
sustainable growth areas  
/Promote the use of cultural 
values of development/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spracovali: 
Ing. Peter Poláček 
PhDr. Peter Bednár CSc. 
RNDr. Helena Rýchla 
Mgr. Peter Velty 



 16

 
 
Príloha 2.  
Fotodokumentácia: Autor - Archeologický ústav SAV 
 

 
 

 
 

Pohľad na hradný komplex 

Katedrála sv. Emeráma  
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Kazematy – pohľad z nádvoria 

Martinský vrch – pohľad na areál bývalých kasární 
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Nitra - Martinský vrch: veľkomoravský 
a románsky kostol. 1,2 – stavebnými  aktivitami 
narušené múry; 3 – románsky kostol pred 
asanáciou; 4,5 – základy kostolov preskúmané 
v šesťdesiatych rokoch 20. stor. 

Martinský vrch počítačová rekonštrukcia 
románskeho kostolíka  

Bojná – pozlátené plakety z 9. storočia  
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Obranný val v Bíni z prelomu 8-9. storočia 



3593/2 
 
 

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  26.06.2008 
  

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 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.9, 5.1, 5.2 
 

 T: polročne 
 K: MZ 

 
II. 

 
P l n e n i e: 

 
Koncepčná časť - odporúčania 

 
 

2. Demografia obyvateľstva 
 
Odporúčame, aby sa: 

2.2 pri evidencii žiadateľov o byt postupovalo dôsledne a evidoval sa každý záujemca 
o byt i v prípade, že by podmienkam na pridelenie bytu v zmysle VZN mesta Nitry 
nevyhovoval, a to pre potreby informačného systému mesta  (evidovať údaje týkajúce 
sa príjmu žiadateľa a osôb s ním spolubývajúcich). Údaje v polročných intervaloch 
zasielať odb. strategických činností (terajší útvar hlavného architekta), ako podklad 
o vývoji sociálnej situácie žiadateľov, ktoré v predstihu umožnia predpokladať potrebu 
jednotlivých typov bývania. 
Z: Službyt Nitra, s.r.o. 

Plnenie: 
Službyt Nitra, s.r.o. v 2. polroku 2007 v súlade s VZN č. 4/2001 neprijal žiadne 
písomné žiadosti o byty postavené s podporou štátu, nakoľko v decembri 2006 bol 
schválený poradovník žiadateľov, podľa ktorého boli prideľované byty, uvoľnené po 
neplatičoch a pod. na Tokajskej a Rýnskej ulici z toho: 
- jednoizbové v počte 15 bytov:  vybavené do 31.12.2007 - 1 žiadateľ 
     nevybavené    - 14 žiadateľov 
- 2 izbové byty v počte 38 bytov: vybavené do 31.12.2007 - 5 žiadateľov 
     nevybavené   - 31 žiadateľov  

(1 odstúpil) 
- 3izbové byty v počte 22 bytov: vybavené do 31.12.2007 - 17 žiadateľov 

      nevybavené   - 5 žiadateľov 



 

  

Byty z komplexnej bytovej výstavby – prijatých 27 žiadostí. 
Žiadosti o sociálny byt – prijatých 9 žiadostí. 
3. Sociálne bývanie 
Odporúčame, aby sa: 
3.1  vytvorila záchranná sociálna sieť pre ľudí z okrajových skupín obyvateľstva 

s dôrazom na ich aktívne podieľanie sa na zlepšení svojej situácie 
Z: Správa zariadení soc. služieb 

Plnenie:  
Súčasnú záchrannú sociálnu sieť pre marginalizované skupiny obyvateľstva tvoria 
mestské zariadenia: Útulok pre bezdomovcov – 48 lôžok, nocľaháreň pre sociálne 
neprispôsobivých bezdomovcov – 35 lôžok, Domov pre osamelých rodičov - 35 lôžok 
(po odovzdaní zrekonštruovanej budovy v júli 2008), Mestská ubytovňa Hlboká ul. – 
s kapacitou do 150 obyvateľov. V sledovanom období je v štádiu riešenia zriaďovanie 
nových zariadení pre ľudí z okrajových skupín obyvateľstva (výstavba nového Útulku 
pre bezdomovcov s kapacitou 60 + 40 v nocľahárni, nízko prahové bývanie, dom na 
pol ceste, krízové centrum) v rámci aktívneho podieľania sa mesta na zlepšovaní 
situácie tejto cieľovej skupiny ľudí.  

3.2 funkčne prepojili dva systémy sociálnych služieb fungujúce v réžii Mesta Nitra 
a Diecéznej charity Nitra pre skupiny so špeciálnymi potrebami v oblasti bývania, aby 
vytvorili prepojený celok a navzájom sa dopĺňali 
Z: Správa zariadení soc. služieb 

Plnenie:  
Vzájomné prepojenie a spolupráca sociálnych služieb poskytovaných Mestom Nitra 
a Diecéznou charitou Nitra je na uspokojivej úrovni. Skupinám ľudí so špeciálnymi 
potrebami v oblasti bývania sú poskytované príležitosti na získavanie (príp. obnovu) 
pracovných návykov, napr. predaj časopisu NOTA BENE, poskytovanie stravy, 
možnosti brigádnickej práce v rámci získavania prostriedkov na bývanie (princíp 
zásluhovosti). Prebieha vyhľadávacia, odborná poradenská pomoc k svojpomoci a  
sociálno-výchovná činnosť s týmito skupinami ľudí. 

3.3 nadviazala spolupráca s Fakultou sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre 
v oblasti zabezpečenia činnosti resocializačného strediska (komunitného centra), kde 
by mohli študenti študijných odborov sociálnej práce vykonávať odbornú prax, 
prípadne dobrovoľnícku činnosť  
Z: Správa zariadení soc. služieb 

Plnenie:  
Spolupráca s UKF v Nitre prebieha dlhodobo na dobrej úrovni. Rozvíja sa 
i spolupráca na úrovni spoločných projektov pri čerpaní finančných projektov 
z fondov EÚ (rámcová zmluva medzi Mestom Nitra, UKF Nitra a Misijnou 
kongregáciou sestier z Ivanky). Všetky zariadenia poskytujúce sociálne služby 
v meste Nitra slúžia ako supervízne pracoviská pre vykonávanie odbornej praxe 
študentov UKF Nitra. 

3.4 nadviazala spolupráca s ostatnými občianskymi združeniami, charitatívnymi 
organizáciami, ktoré by mohli na projekte sociálnej siete v meste Nitra participovať 

 Z: Správa zariadení soc. služieb 
Plnenie:  

Spolupráca s  občianskymi združeniami, charitatívnymi organizáciami a ďalšími 
mimovládnymi organizáciami, ktoré pôsobia a spolupracujú na dlhodobom projekte 
pokrytia záchrannej sociálnej siete na území mesta Nitry, prebieha na dobrej úrovni. 
Na spoločných stretnutiach prebieha vzájomná informovanosť o činnosti 
a možnostiach spolupráce v oblasti starostlivosti o seniorov, ťažko zdravotne 



 

  

postihnutých, deti a mládež, skupiny ohrozené exklúziou, osoby s rôznymi 
závislosťami a ďalšie cieľové skupiny ľudí (t. č. prebieha čiastkové vyhodnotenie KP). 

 
3.5 zriadilo resocializačné stredisko (komunitné centrum) pre obyvateľov azylového 

domu, domova pre matky s deťmi, ubytovne pre neplatičov a neprispôsobivých 
občanov, kde prostredníctvom komunitnej sociálnej práce a pracovnej terapie budú 
občania smerovať k samostatnému spôsobu bývania  
Z: Správa zariadení soc. služieb 

Plnenie:  
Resocializačné stredisko pre neprispôsobivých a neplatičov, zriadené na Orechovom 
dvore, dlhodobo vyvíja aktivity pri výchove a výuke detí a snahu o obnovenie  /príp. 
získavanie/ pracovných návykov u tejto skupiny obyvateľstva. Tento druh činnosti 
/o.i./ prebieha i v Útulku pre bezdomovcov, v Domove pre osamelých rodičov 
a najnovšie v sociálnej ubytovni na Hlbokej ul., tieto zariadenia taktiež zaraďujeme 
medzi resocializačné strediská pre neplatičov príp.  neprispôsobivých občanov. 
Prostredníctvom komunitnej sociálnej práce a pracovnej terapie sú obyvatelia týchto 
stredísk vedení k zabezpečeniu a samostatnému spôsobu bývania. 
Dôležitou súčasťou spolufinancovania komunitnej sociálnej práce v resocializačných 
strediskách je čerpanie finančných prostriedkov z eurofondov. 
Na tejto činnosti sa podieľajú sociálni pracovníci, občania v rámci aktivačných prác  
(do 30.04.2008), dobrovoľníci a rehoľné sestry z misijnej kongregácie z Ivánky pri 
Nitre. 

3.9 v nadväznosti na bod 3.8 vypracoval projekt DD/DOS so zariadením opatrovateľskej 
služby a získali sa prostriedky na jeho realizáciu 
Z: odd. investičnej výstavby (terajšie oddelenie výstavby a rozvoja), odd. sociálnych 
a zdravotných služieb (terajší útvar sociálneho úradu), odb. strategických činností 
(terajší útvar hlavného architekta) 

Plnenie:  
Uznesením č. 247/2007-MZ zo dňa 23.8.2007 boli schválené finančné prostriedky na 
zabezpečenie projektovej dokumentácie Rekonštrukcie Detskej nemocnice na Domov 
dôchodcov a zároveň prebehlo výberové konanie na zhotoviteľa projektovej 
dokumentácie. Výberovým konaním bola vybraná spoločnosť SILKAT s.r.o., Galanta, 
ktorá vypracovala a dodala projektovú dokumentáciu rekonštrukcie Detskej 
nemocnice a v súčasnosti prebieha legislatívna príprava realizácie. 

5.Územie 
Odporúčame: 
 
5.1 Mestom Nitra etapovite (podľa záujmu stavebníkov) zabezpečovať územnú prípravu 

pre bytovú výstavbu na jeho území formou územných plánov zón resp. 
územnoplánovacích podkladov prioritne v lokalitách: 
a) Párovské Lúky  - Šindolka –  lokalita situovaná medzi riekou Nitra a severnou 
obchvatovou komunikáciou mesta,  funkčne určená prevažne pre bytovú výstavbu s 
doplnkovou vybavenostnou funkciou najmä v centrálnej polohe celku  s kapacitou cca 
7690 b. j. Územie je v súčasnosti z veľkej časti nezastavané. Z priestorového hľadiska 
sa uvažuje zo zástavbou do 6 nadzemných podlaží. Z hľadiska urbanistickej stratégie 
rozvoja mesta  sa jedná o vybudovanie nového obytného územia kapacitne 
porovnateľného s obytnými súbormi Klokočina a Chrenová.  
Z: odb. strategických činností (terajší útvar hlavného architekta)  

 
Plnenie:  



 

  

− etapy obstarávania ÚPD zóny: 
I. etapa – prípravné práce (ukončená) 
II. etapa – vypracovanie prieskumov a rozborov riešeného územia (ukončená) 
III. etapa – vypracovanie, prerokovanie UŠ vo dvoch variantoch riešenia 

nahrádzajúcej koncept riešenia (ukončená – 06/2008 v zmysle zmluvy 
s MVaRR SR) 

IV. etapa – vypracovanie zadania pre ÚPZ Z Párovské Lúky s funkciou súborného 
stanoviska (bude zabezpečené v druhom polroku 2008) 

V. etapa – schválenia zadania pre ÚPZ Z Párovské Lúky MZ v Nitre 
VI. etapa – vypracovanie, prerokovanie a schválenie návrhu ÚPN Z Párovské 

Lúky (po schválení finančných prostriedkov v rozpočte Mesta Nitra a 
schválení zadania) 

I. etapa – uloženie schválenej ÚPD podľa § 28 stavebného zákona (po 
prerokovaní a schválení návrhu a vypracovaní čistopisu) 

              Práce na plnení úlohy začali v roku 2005 výberom spracovateľa 
územno – plánovacej dokumentácie, s ktorým bola uzavretá rámcová zmluva na 
vypracovanie Územného plánu zóny Párovské Lúky a 1. realizačná zmluva na 
vypracovanie I. etapy  - prieskumy a rozbory, ktoré boli dodané v auguste 2005. 

Vo februári 2006 oddelenie urbanizmu a architektúry (terajší referát urbanizmu 
a architektúry) zabezpečilo v spolupráci s projektovým manažérom MsÚ v Nitre 
predloženie projektu na získanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov na 
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR na ďalšiu etapu dokumentácie. 

Vo februári  2007 bolo Mestu Nitra doručené oznámenie o získaní 
nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov v rámci Operačného 
programu Základná infraštruktúra, Opatrenie 3.3 Budovanie a rozvoj inštitucionálnej 
infraštruktúry v oblasti regionálnej politiky MVRR SR a následne uzatvorená zmluva  
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s MVaRR SR na projekt „ 
Urbanistická štúdia vo dvoch variantoch nahrádzajúca koncept riešenia Územného 
plánu zóny Párovské lúky“. V zmysle harmonogramu prác bola vypracovaná 
urbanistická štúdia vo dvoch variantoch nahrádzajúca koncept riešenia Územného 
plánu zóny Párovské lúky s následným prerokovaním s vlastníkmi pozemkov, 
dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávy, vlastníkmi technického a dopravného 
vybavenia územia. V súčasnosti útvar hlavného architekta hlavné zabezpečuje 
vypracovanie súborného stanoviska, ktoré bude predložené Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre 06/2008.  
 
b) Kynek – Šúdol – lokalita funkčne určená pre individuálnu bytovú výstavbu 
s celkovou kapacitou územia cca 2 410 b.j. Existujúci bytový fond 243 b.j. 
Z: odb. strategických činností (terajší útvar hlavného architekta)  

Plnenie:  
− etapy obstarávania ÚPD zóny: 

II. etapa – prípravné práce (ukončená) 
III. etapa – vypracovanie prieskumov a rozborov riešeného územia (ukončená) 
IV. etapa – vypracovanie, prerokovanie a schválenie zadania pre ÚPZ Z Kynek-Šúdol 

(ukončená) 
V. etapa – vypracovanie, prerokovanie návrhu ÚPN Z Kynek-Šúdol (ukončená) 
VI. etapa – príprava návrhu ÚPN Z Kynek-Šúdol  na schválenie (zabezpečuje sa 

zapracovanie vyhodnotených pripomienok do návrhu ÚPN Z a po schválení zmien a 
doplnkov ÚPN mesta Nitry korekcie návrhu pre zosúladenie s ÚPN mesta Nitra). 
Následne bude návrh predložený na schválenie MZ v Nitre. 



 

  

VII. etapa – uloženie schválenej ÚPD podľa § 28 stavebného zákona (po schválení návrhu 
a vypracovaní čistopisu) 
 
V roku 2005 v súlade so schváleným rozpočtom mesta oddelenie zabezpečilo 

spracovanie návrhu ÚPN – zóny Kynek – Šúdol – lokalita č. 1 v zmysle schváleného 
zadania pre ÚPN. Bolo začaté verejné prerokovanie s občanmi mesta, vlastníkmi 
pozemkov, dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávy a právnickými osobami. 
Útvar hlavného architekta v spolupráci so spracovateľom dokumentácie  a výborom 
mestskej časti pripravilo návrh na vyhodnotenie pripomienok z verejného 
prerokovania na podklade viacerých uskutočnených rokovaní s tými, ktorí návrh 
územného plánu zóny pripomienkovali. V súčasnosti prebieha dohodnutie sporných 
pripomienok s vlastníkmi pozemkov v zmysle komisiou doporučeného návrhu na 
vyhodnotenie. Následne akceptované  pripomienky a korekcie funkčného 
a priestorového usporiadania, ktoré vyplynú zo schválenia zmien a doplnkov s ÚPN 
mesta Nitra č. 2, budú zapracované do návrhu čistopisu , ktorý UHA predloží 
Krajskému stavebnému úradu v Nitre k posúdeniu v zmysle  ustanovení stavebného 
zákona a Mestskému zastupiteľstvu v Nitre na schválenie.  

Útvar hlavného architekta zabezpečil formou verejného obstarania spracovanie 
návrhu pre lokalitu č.2 ÚPN zóny – západnej časti územia MČ Kynek-Šúdol o rozlohe 
114,2 ha. Predmetná ÚPN dokumentácia bude podkladom pre verejné prerokovanie, 
ktoré útvar hlavného architekta bude zabezpečovať v priebehu roku 2009, nakoľko je 
nutné premietnuť korekcie, ktoré vyplynú zo schválenia zmien a doplnkov s ÚPN 
mesta Nitra č. 2. 

 
c) Párovské Háje – lokalita funkčne určená pre individuálnu bytovú výstavbu 
kapacita územia cca 400 b.j., existujúci bytový fond 81 b.j. 
Z: odb. strategických činností (terajší útvar hlavného architekta) 

 
Plnenie:  

− etapy obstarávania ÚPD zóny: 
I. etapa – prípravné práce (ukončená) 
II. etapa – vypracovanie prieskumov a rozborov riešeného územia - ukončená 
III. etapa – vypracovanie, prerokovanie a schválenie zadania pre ÚPZ Z Párovské 

Háje (ukončená) 
IV. etapa – vypracovanie, prerokovanie  návrhu ÚPN Z Párovské Háje (ukončená) 
V. etapa – schválenie ÚPD (zabezpečuje sa zapracovanie vyhodnotených 

pripomienok do návrhu ÚPN Z a po schválení zmien a doplnkov ÚPN mesta 
Nitry korekcie návrhu pre zosúladenie s ÚPN mesta Nitra. Následne bude 
návrh predložený na schválenie MZ v Nitre. 

VIII. etapa – uloženie schválenej ÚPD podľa § 28 stavebného zákona (po schválení 
návrhu a vypracovaní čistopisu) 
 
V zmysle schváleného rozpočtu Mesta Nitra oddelenie v roku 2005 

zabezpečilo formou užšej súťaže výber spracovateľa Územného plánu zóny Párovské 
Háje, s ktorým bola uzavretá rámcová a následne I. realizačná zmluva na vypracovanie 
1. a 2. etapy ÚPN – zóny. 

1. etapa – prieskumy a rozbory dodané– september 2005, 2. etapa – zadanie 
dodané – november 2005. V priebehu mesiacov február – marec 2006 oddelenie 
zabezpečilo verejné prerokovanie zadania ÚPN Z. Zadanie pre ÚPN-zóny Párovské 
Háje bolo MZ v Nitre schválené v mesiaci jún 2006 uznesením MZ č. 139/2006-MZ 



 

  

zo dňa 29.6.2006. Po schválení zadania oddelenie uzavrelo na základe rámcovej 
zmluvy II. realizačnú zmluvu na vypracovanie 3. etapy – návrhu ÚPN Z Párovské 
Háje, s termínom dodania november 2006.  

V roku 2007 Útvar hlavného architekta v spolupráci s VMČ a spracovateľom 
zabezpečil  verejné prerokovanie ÚPN zóny s vlastníkmi pozemkov, dotknutými 
orgánmi štátnej správy, samosprávy a právnickými osobami. Verejné prerokovanie 
s vlastníkmi pozemkov sa uskutočnilo v kultúrnom dome v Párovských Hájoch, 
následne komisia zložená zo zástupcov VMČ, odborných útvarov a spracovateľa, 
vypracovala návrh na vyhodnotenie doručených pripomienok k predmetnej 
dokumentácii. V súčasnosti prebieha dohodnutie sporných pripomienok s vlastníkmi 
pozemkov v zmysle komisiou doporučeného návrhu na vyhodnotenie s následným 
zapracovaním akceptovaných pripomienok do návrhu čistopisu ÚPN zóny, ktorý bude 
predložený Krajskému stavebnému úradu v Nitre k posúdeniu v zmysle  ustanovení 
stavebného zákona a Mestskému zastupiteľstvu v Nitre na schválenie.  

 
 

d) Kalvária pod Borinou – lokalita funkčne určená pre vybavenosť a bývanie s 
kapacitou cca 90 b.j. Územie je v súčasnosti nezastavané. Pozemky sú vo vlastníctve 
Mesta Nitra. Z priestorového hľadiska sa uvažuje s prevažne bytovou zástavbou do 4 
nadzemných podlaží. 
Z: odb. strategických činností (terajší útvar hlavného architekta), odd. investičnej 
výstavby (terajšie oddelenie výstavby a rozvoja) 

Plnenie:  
 Oddelenie urbanizmu a architektúry (terajší referát urbanizmu a architektúry) 
v priebehu roku 2005 zabezpečilo vypracovanie urbanistickej štúdie Kalvária pod 
Borinou – pozemky sú vo vlastníctve mesta Nitry. Územno-plánovacím podkladom 
bola riešená možnosť dostavby rozvojových plôch v intraviláne mesta (pozemkov vo 
vlastníctve mesta) pre bytovú výstavbu pre potreby Mesta Nitra.  

Lokalita Krčméryho ulica - plocha riešeného územia cca 15 503 m2 

s navrhovaným využitím pre výstavbu stredno-podlažných bytových domov 
s kapacitou 24 b.j. Lokalita Súľovská ulica – plocha riešeného územia cca 33 318 m2  
s navrhovaným využitím pre výstavbu stredno-podlažných bytových domov 
s kapacitou 36 b.j. a rodinných domov 17 b.j. Lokality tvoria územnú rezervu pre 
výstavbu po vyčerpaní stavebných možností v lokalite Diely. 

Referát urbanizmu a architektúry zároveň  koordinuje a usmerňuje spracovanie 
územnoplánovacích podkladov na lokality, ktoré zabezpečujú vlastnými finančnými 
prostriedkami vlastníci  pozemkov. Vypracované územnoplánovacie podklady tvoria 
podklad pre spracovanie dokumentácie pre územné konanie  jednotlivých obytných 
skupín.  

Príslušným orgánom územného plánovania pre obstaranie územnoplánovacej 
dokumentácie a územnoplánovacích podkladov je v zmysle stavebného zákona obec. 
Stavebný zákon v zmysle odst. 2 § 4 umožňuje obstarať územnoplánovací podklad – 
urbanistickú štúdiu, alebo na jej obstaranie finančne prispieť každému, kto prejaví 
o jej obstaranie záujem. V danom prípade  sú náklady spojené s obstaraním 
územnoplánovacích podkladov hradené vlastníkmi pozemkov.  

Referát urbanizmu a architektúry v spolupráci s Komisiou MZ v Nitre pre 
územné plánovanie, architektúru a investičnú činnosť koordinoval a usmerňoval na 
podklade zadania prípravu územnoplánovacích podkladov zabezpečovaných 
vlastníkmi pozemkov  v nasledovných lokalitách: 

a) Urbanistická štúdia Šindolka – IBV sever – územná rezerva cca 130 b.j.   



 

  

− UŠ rieši časť územia časti mesta Zobor vymedzené Dražovskou ul., Banskou 
cestou, Dolnohorskou ul. a areálom SPTŠ Šindolka pre IBV 
− objednávateľ: vlastníci pozemkov 
− spracovateľ : ORANT – Ing.arch. Juraj Císar 
− územnoplánovací podklad bol odsúhlasený. 

b) UŠ Chrenová - Sadová ulica – cca 150 b.j.   
− UŠ rieši časť územia MČ Chrenová vymedzené Sadovou ul., zadnými 
hranicami pozemkov na Gorazdovej ul. a vodným tokom Selenec pre IBV 
− objednávateľ : Spoločenstvo  vlastníkov pozemkov 
− spracovateľ : STAPRING a.s. Nitra 
− na základe odsúhlaseného územnoplánovacieho podkladu bolo vydané územné 
rozhodnutie pre I. etapu dostavby a postupne sú vydávané stavebné povolenia pre 
jednotlivé stavby.  

c) UŠ Klokočina  Prameň – územná rezerva 168 b.j. 
- UŠ rieši územie naväzujúce na  lokalitu realizovanej IBV nad Klokočinou pre 
IBV 
- objednávateľ:  Združenie vlastníkov pozemkov 
- spracovateľ: Ing.arch.Gramblička 
- na základe odsúhlaseného územnoplánovacieho podkladu bolo vydané územné 
rozhodnutie pre lokalitu. Postupne sú vydávané stavebné povolenia pre jednotlivé 
stavby v lokalite. 

d) UŠ obytná skupina Nad Hrabinou – Kynek – 88 b.j. 
- UŠ rieši územie v západnej okrajovej polohe MČ Kynek pre IBV 
- objednávateľ: vlastníci pozemkov 
- spracovateľ: Ing.arch. Juraj Turányi 
- na základe odsúhlaseného územnoplánovacieho podkladu bolo vydané územné 
rozhodnutie pre lokalitu. Postupne sú vydávané stavebné povolenia pre jednotlivé 
stavby v lokalite. 

e) UŠ obytná skupina Pod Katrušou – Horné Krškany -  14 b.j.  
- UŠ rieši územie v kontakte s ulicou Pod Katrušou v H. Krškanoch pre IBV 
- objednávateľ:  vlastníci pozemkov 
- spracovateľ: Ing. arch. Ivan Potančok 
- na základe odsúhlaseného územnoplánovacieho podkladu bolo vydané územné 
rozhodnutie pre lokalitu.  

f) UŠ Chrenová – Akademická ulica –  200 b.j. 
- UŠ rieši územie medzi Akademickou ul. a Botanickou záhradou v areáli SPU 
Nitra pre bytovú výstavbu, 
- objednávateľ: ZIPP Bratislava 
- na lokalitu bolo vydané stavebné povolenie  

g) rozpracované UŠ menších obytných skupín pre IBV zabezpečované vlastníkmi 
pozemkov v štádiu prípravy zadania: Janíkovce (cca 12 b.j.), Čermáň – Inovecká ulica (6 
b.j.), Zobor – časť Pod Lupkou (6 b.j.), Zobor – Strmá ulica (6 b.j.), Zobor – Banská ulica 
(6 b.j.). 
V roku 2005 oddelenie urbanizmu a architektúry na základe požiadavky VMČ Chrenová - 
Janíkovce zabezpečilo územno-plánovací podklad dostavby územia nadrozmerných 
záhrad, rodinných domov Slamkovej a Budayho ulice s možnou kapacitou 126 rodinných 
domov. 

 
 
 



 

  

5.2 podľa potrieb mesta a jeho finančných možností rozširovať výstavbu nájomných bytov 
nižšieho štandardu v lokalite Orechov dvor, ktorá je funkčne určená pre sociálne 
bývanie. Podľa odhadu Službytu Nitra, s.r.o. je počet žiadateľov o byt s príjmom 
nevyhovujúcim na pridelenie nájomných bytov s bežným štandardom cca 200. 

 Z: odd. investičných činností 

Plnenie:  

 V roku 2006 bola spracovaná jednostupňová projektová dokumentácia bytov nižšieho 
štandardu na rekonštrukciu a dostavbu hospodárskeho objektu. V súčasnej dobe prebieha 
majetkoprávne usporiadanie pozemkov pre inžinierske siete a zabezpečovanie stanovísk 
dotknutých organizácií pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia. 
 
 
 
 
 
V bodoch 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.9, 5.1, 5.2 sa uznesenie plní a zostáva v platnosti.  
 
 
Spracovali: Ing. Pavol Bielik 
 PhDr. Anna Kasanová, PhD. 
 Mgr. Naďa Šimová 
 Ing. arch. Eva Ligačová 
 Vladimír Derka  
 Ing. Zuzana Molnárová  
 
 
 
 
 
 
 

Ľubomír Martinka 
prednosta MsÚ v Nitre 

 
V Nitre dňa  12.06.2008 
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