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Mesto Nitra – útvar     hlavného      kontrolóra

S p r á v a
o výsledku kontroly

        V zmysle ustanovení zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení zmien a doplnkov a poverenia hlavného kontrolóra č. 25/2011 zo dňa 4.10.2011 
vykonala Margita Havránková, referentka kontroly, kontrolu dodržiavania Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Nitry č. 18/2008 o umiestňovaní tlačených reklamných 
prostriedkov.

Kontrolované obdobie: rok 2010
Kontrolovaný subjekt: MsÚ – útvar propagácie a cestovného ruchu
(v kontrolovanom období  MsÚ – odd. cestovného ruchu a propagácie mesta) 
Kontrola bola vykonaná od  5.10.2011 do  19.10.2011

      Kontrola bola vykonaná v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti útvaru 
hlavného kontrolóra na II. polrok 2011.
      
Cieľom kontroly bolo zistiť

- správnosť  postupu pri umiestňovaní tlačených reklamných prostriedkov na verejných 
priestranstvách a súlad so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitry č. 18/2008 
v znení Dodatku č. 1.

- preukaznosť a prehľadnosť dokumentácie,
- správnosť výberu poplatku v súlade s platným cenníkom.

      Tlačenými reklamnými prostriedkami sa podľa platného  VZN rozumejú všetky druhy 
tlačených reklamných prostriedkov, ako napr.: reklamné plagáty, reklamné letáky, trhačky a i.
Reklamnými plochami sa podľa tohto VZN rozumejú prenosné reklamné zariadenia účelovo 
určené na umiestňovanie tlačených reklamných prostriedkov rozmiestnené na verejných 
priestranstvách najmä reklamné skruže, citylighty a pod. 
     Tlačené reklamné prostriedky možno na verejných priestranstvách v meste Nitra 
umiestňovať len na reklamných plochách mesta Nitry.
     Príjem, umiestňovanie tlačených reklamných prostriedkov a údržbu reklamných plôch 
zabezpečuje útvar propagácie a cestovného ruchu,   referát  NISYS. 
    V roku 2010 boli tlačené reklamné prostriedky (plagáty)  umiestňované na 32 reklamných 
plochách (betónové skruže), ktoré boli osadené v jednotlivých častiach mesta, na miestach 
uvedených v nasledujúcej tabuľke: 

Časť mesta Umiestnenie  reklamného zariadenia
Staré mesto I. 1. Staničná ul. – budova železničnej stanice

2. Staničná ul. – autobusová stanica
3. Rázusova ul.

Staré mesto II. 4. Palárikova ul.
5. ul. Janka Kráľa (pri PKO)
6. Štefánikova tr. – pri cukrárni Billich
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Klokočina 7. križovatka Dolnočermánskej a Hviezdoslavovej
8. Jurkovičova ul. – rešt.Sandokan
9. Klokočina, pošta
10. Čajkovského ul.– pri novinovom stánku
11.  Beethovenova ul., piváreň Maurus
12. Petzwalova ul. – Potraviny
13. Škultétyho ul.  – bufef
14. Hviezdoslavova tr. , nad čerpacou stanicou

Chrenová 15. Dlhá ul. – pri reštaurácii Papuča
16. ul. Ľ.Okánika – potraviny Jednota
17. Výstavná ul. – obchodné centrum Lipa
18. Fatranská ul. - poliklinika
19. Tr. Andreja Hlinku – OD Progres

Čermáň 20. Potravinárska ul.
21. Hlboká ul. – predajňa potravín

Zobor 22. Jelenecká ul. pri IBP
23. Hornozoborská ul. – pri potravinách
24. Dolnozoborská ul. pri amfiteátri

Diely       25. Popradská ul. – pohostinstvo HAM
Mlynárce 26. Mlynárce – pohostinstvo
Párovské Háje       27. Párovské Háje - KD
Kynek       28. Kynek - KD
Dražovce       29. Dražovce - KD
Janíkovce       30. Janíkovce - pohostinstvo
Horné Krškany       31. Horné Krškany - pohostinstvo
Dolné Krškany       32. križovatka Novozámocká- ul. Na Priehon

      Na Svätoplukovom námestí je umiestnená jedna betónová skruž, ktorá slúži na výlep 
propagačných a informačných materiálov mesta. Na túto plochu nie sú umiestňované platené 
reklamné prostriedky.
      Právnická alebo fyzická osoby, ktorá má záujem o umiestnenie tlačených reklamných 
prostriedkov, je povinná o výlep požiadať Mesto Nitra prostredníctvom ref. NISYS a zaplatiť 
poplatok v zmysle platného cenníka vydaného primátorom mesta.
    V roku 2010 bol primátorom mesta vydaný cenník výlepu platný od 1.2.2010. Ceny boli 
uvedené v eurách za 1 ks. Ceny boli určené podľa počtu dní, formátu tlačeného reklamného 
prostriedku (A4,A3,A2,A1,A0)  s členením na cenu bez DPH a s DPH.

Cenník výlepu platný od 1.2.2010 (v eurách):
A4 A3 A2 A1 A0Počet

dní bez 
DPH

s
DPH

bez 
DPH

s
DPH

bez 
DPH

s
DPH

bez 
DPH

s
DPH

bez 
DPH

s
DPH

1-4 0,28 0,33 0,42 0,50 0,61 0,73 0,84 1,00 1,12 1,33
5-7 0,39 0,46 0,59 0,70 0,87 1,03 1,17 1,39 1,59 1,89
8-9 0,50 0,60 0,76 0,90 1,08 1,29 1,50 1,79 2,01 2,39
10-15 0,59 0,70 0,89 1,06 1,29 1,53 1,76 2,09 2,34 2,79
16-20 0,67 0,80 1,00 1,19 1,48 1,76 2,01 2,39 2,68 3,19
21-25 0,72 0,86 1,08 1,29 1,62 1,93 2,20 2,62 2,93 3,49
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    Výlepnými dňami boli utorok a štvrtok. Výlep v iných dňoch bol považovaný za 
mimoriadny výlep. V tomto prípade sa k bežnej cene  za výlep platil  jednorazový príplatok 
16,72 € bez DPH. 

     Referátom NISYS bola predložená nasledujúca dokumentácia:
- prehľad objednávateľov s uvedením počtu objednaných výlepov, v členení podľa 

formátu tlačených reklamných prostriedkov – výlep za úhradu, 
- prehľad objednávateľov s uvedením počtu objednaných výlepov, v členení podľa 

formátu tlačených reklamných prostriedkov – výlep neplatený, 
- účtovná evidencia príjmov za výlep.

      Objednávateľ spracovával pracovný list na výlep plagátov, pracovný list bol odovzdávaný 
pracovníkovi, ktorý zabezpečoval výlep. Pracovné listy boli chronologicky číslované, číslo 
pracovného listu bolo totožné s číslom v mesačnej evidencii výlepov. 
     V roku 2010 bol výlep zabezpečovaný na základe Dohody o vykonaní práce dvomi 
pracovníkmi.

      Prijaté tlačené reklamné prostriedky, určené na umiestnenie na reklamných plochách, 
musia byť v zmysle VZN označené osobitným spôsobom, ktoré určí a zabezpečí ref. NISYS. 
Tlačené reklamné prostriedky boli označované odtlačkom pečiatky NISYS.

Počet fyzických a právnických osôb ktoré požiadali o umiestnenie tlačených reklamných 
prostriedkov podľa mesiacov:

Mesiac Počet prípadov 
platených

Kusov
platených

Počet prípadov
neplatených

Kusov
neplatených

Január 29 741 2 75
Február 25 635 8 365
Marec 29 744 5 157
Apríl 33 894 10 460
Máj 31 473 9 314
Jún 41 896 12 413
Júl 26 657 9 367
August 27 726 10 472
September 39 985 10 555
Október 26 713 4 300
November 29 731 8 292
December 21 585 4 247
Spolu 356 8.780 91 4.017

        Z prechádzajúcej tabuľky vyplýva, že v roku 2010 bolo evidovaných spolu 91 prípadov, 
u ktorých boli  tlačené reklamné prostriedky vylepené bez poplatku, čo  je z celkového počtu 
447 evidovaných prípadov 20,35 %. Porovnaním kusov vylepených tlačených reklamných 
prostriedkov bolo  zistené, že 45,75 %  bolo vylepených bez poplatku. 
Výlep bez poplatku bol evidovaný u 41 objednávateľov: Mestský úrad Nitra, Cinemax, UKF, 
NISYS, Slovenský strelecký zväz, AZ Artéria, DAB, Staré divadlo,Neutra riders, Biskupský 
úrad,Občianske združenie konfrontácie, OI Zaostrené na námestie, Nitrianska komunitná 
nadácia,  Organfest,Fórum mladých,  Outdoorgallery,  Klokanček,  Rádio  Max,  Centrum  pre 
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rodinu, p. Handzuš, Slovenské poľnohospodárske múzeum, Nitriansky samosprávny kraj, MK 
Fénix, Gregoriana.sz,  ZUŠ,  Nitrianska galéria,  Akademická Nitra,  Slavica,  Close  harmony 
friends, Ticketstream, Akadémia tanca, Kaidžas, Valašský šenk, Študentský parlament UKF, 
Kročko, J. Novák, HK Nitra, Rádio Okey, Slniečko, BLQ production, Filmový klub.

     VZN neobsahuje ustanovenia upravujúce oslobodenie, resp. možnosti odstránenia 
tvrdosti VZN vo vzťahu k plateniu poplatku. Súhlas na oslobodenie od poplatku za 
výlep bol dávaný ústnym pokynom,  o súhlase s nespoplatnením výlepu nebola 
predložená žiadna písomná dokumentácia. 
     Nespoplatnenie výlepu tlačených reklamných prostriedkov  je v rozpore VZN č. 
18/2008 v znení dodatku č. 1. 
     Nespoplatnením výlepu tlačených reklamných prostriedkov došlo k zníženiu plnenia 
príjmovej položky rozpočtu mesta. 

Prehľad výberu poplatku v roku 2010, sumy sú uvádzané bez DPH (19 %):

Mesiac Platba na faktúru Platba v hotovosti Spolu
I. 500,51 461,16 961,67
II. 338,08 351,93 690,01
III. 164,62 649,28 813,90
IV. 424,51 494,26 918,77
V. 204,09 382,08 586,17
VI. 313,20 669,36 982,56
VII. 224,70 585,82 810,52
VIII. 259,20 586,82 846,02
IX. 257,51 782,22 1.039,73
X. 321,46 463,57 785,03
XI. 261,71 565,17 826,88
XII. 176,01 283,89 459,90

Celkom 3.445,60 6275,56 9.721,16

      K 31.12.2010 boli evidované pohľadávky za nezaplatený výlep tlačených reklamných 
prostriedkov u dvoch odberateľov v celkovej výške 78,96 €, časť pohľadávky bola uhradená 
v januári 2011, suma vo výške  41,28 € nebola doposiaľ uhradená.
       Podľa ustanovení VZN č. 18/2008  § 4, kontrolu nad dodržiavaním  ustanovení VZN 
vykonáva mestská polícia a a poverení zamestnanci Mesta Nitry – oddelenie cestovného 
ruchu a propagácie mesta – NISYS. 
       Podľa § 5 cit. VZN porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou je priestupkom 
podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov. Za 
uvedené obdobie bolo mestskou políciou zistených a riešených v zmysle § 47 písm. d) zákona 
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch spolu 29 priestupkov. Z uvedeného počtu bolo 20 zistení 
doriešených uložením blokovej pokuty.
       O vykonaní kontrol v roku 2010 zo strany NISYS nebola predložená žiadna 
dokumentácia. 
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      Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší VZN môže 
primátor mesta v súlade s § 13, ods. 9, písm. a) a b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  uložiť pokutu do výšky 6.638,- €. V roku 2010 
nebola pokuta uložená. 

      Správa o výsledku kontroly bola vypracovaná 20.10.2011, prerokovaná dňa 15.11.2011. 

      Na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou bolo prijaté toto opatrenie:

l. Spracovať dodatok VZN č. 18/2008 o umiestňovaní tlačených reklamných prostriedkov, 
ktorý bude upravovať možnosť odpustenia poplatku za umiestnenie tlačených reklamných 
prostriedkov. 
Termín: december 2011                                 Zodpov.: Mgr.M.Záturová, ved.útvaru 
                                                                                       propagácie a cestovného ruchu

Materiál bol prerokovaný na zasadnutí Mestskej rady v Nitre dňa 29.11.2011.
Mestská rada v Nitre odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre
prerokovať
správu o výsledku kontroly dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 
18/2008 o umiestňovaní tlačených reklamných prostriedkov, 
zobrať na vedomie
správu a opatrenie na odstránenie nedostatkov,
uložiť
hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu
plnenia opatrenia k 31.3.2012.
Kontrola: MR

                                                                                                                                                                                 






