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Mestské zastupiteľstvo v Nitre – útvar hlavného kontrolóra 
 
 
 

S p r á v a 
o výsledku kontroly 

 
 
      V zmysle ustanovenia § 12, ods. 2 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole 
vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení  a poverenia hlavného kontrolóra č. 8/2010 zo dňa 12.04.2010 vykonala 
Margita Havránková, referentka kontroly, kontrolu dôvodov nezačatia investičných akcií 
s projektovou dokumentáciou vyhotovenou do 31.12.2008 zaradených do rozpočtu mesta 
Nitry mestským zastupiteľstvom dňa 11.12.2008. 
     Kontrola bola doplnená do návrhu plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra na 
I. polrok 2010 uznesením Mestského zastupiteľstva v Nitre konaného dňa 10.12.2009 
uznesením č. 336/2009-MZ. 
 
Kontrola bola vykonaná  od 12.04.2010 do 26.04.2010.  
 
       Návrh viacročného rozpočtu Mesta Nitry na roky 2010 – 2012  bol schválený uznesením 
Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 346/2009-MZ  dňa 10.12.2009. V tomto materiáli bol 
schválený aj presun doteraz nezrealizovaných investičných akcií predtým schválených 
v rozpočte na rok 2009, resp. schválených do rozpočtu na rok 2009 rozpočtovými presunmi.   
 
Prehľad  presunutých investičných akcií je uvedený v nasledujúcej tabuľke č. 1: 

Tabuľka č. 1 
 

P.č. Názov akcie Schválené dňa, uznesenie číslo 
1 Oprava chodníka Štefánikova od križ. Štúrova -

Palárikova 
13.10.2009 
285/2009-MZ 

2 Oprava chodníka pri City parku 
 

13.10.2009 
285/2009-MZ 

3 Oprava chodníka časti Staničnej ul. 
 

13.10.2009 
285/2009-MZ 

4   Oprava chodníka Štef. 64-82 
 

13.10.2009 
285/2009-MZ 

5 Obmedzovač rýchlosti ul. Hanulova 
a Železničiarska 

11.12.2008 
412/2008-MZ 

6 Úpravy MK a chodníkov MČ Mlynárce 11.12.2008 
412/2008-MZ 

7 Real. dokumentácia mosta Slančíkovej – 
Wilsonovo nábr. 

19.03.2009 
 44/2009-MZ  

8 Realizačná PD – most cez rieku Nitra na prepoj. 
kom. 

5.11.2009 
301/2009-MZ  

9 Realizačná PD – prepoj mostu s Dlhou ul. 5.11.2009 
301/2009-MZ  

10 Geologický prieskum Novozámocká 
Dlhá 

5.11.2009 
301/2009-MZ  
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11 Realizačná PD – rozšírenie ul. Priemyselná 5.11.2009 

301/2009-MZ  
12 I.etapa mostu Slančíkovej-Wilsonovo nábr. – 

cestná fond 
11.12.2008 
412/2008-MZ  

13 Vybudovanie MK II.etapa – prepoj Zobor okr. 
križ. Napervillská 

11.12.2008 
412/2008-MZ 

14 Realizácia námestia na Vŕšku 
 

11.12.2008 
412/2008-MZ 

15 Realizácia okruž.križ.Nábrežie - Napervillská 11.12.2008 
412/2008-MZ 

16 Realizácia prepoja MK Hlboká Želežničiarska 11.12.2008 
412/2008-MZ 

17 Prepoj.chodník Mikovíniho ul. 
 

13.10.2009 
285/2009-MZ 

18 Parkovisko Bizetova 17-23 
 

11.12.2008 
412/2008-MZ 

19 Parkovisko Petzwalova 16 
 

11.12.2008 
412/2008-MZ 

20 Parkovisko Škultétyho k indiánskemu ihrisku 11.12.2008 
412/2008-MZ 

21 Parkovisko Škultétyho 44 za ZŠ Nedbalova 11.12.2008 
412/2008-MZ 

22 Parkovisko Škultétyho 5 od kotolne k vežiakom 11.12.2008 
412/2008-MZ 

23 Parkovisko Škultétyho 3  na zrušenom ihrisku 11.12.2008 
412/2008-MZ 

24 Parkovisko oproti objektu Mikovíiho 2-4 11.12.2008 
412/2008-MZ 

25 Parkovisko Mikovíniho 18-20 
 

11.12.2008 
412/2008-MZ 

26 Rek. ľavej časti chodníka Hviezdoslavova ul. 11.12.2008 
412/2008-MZ 

27 Dolnočermánska – Hviezdoslav. chodník + 
priechod 

11.12.2008 
412/2008-MZ 

28 Parkovisko Partizánska presun z r. 2008 do r. 
2009 

11.12.2008 
412/2008-MZ 

29 Parkovisko Ľ.Okánika 8 pokračovanie 
 

11.12.2008 
412/2008-MZ 

30 Parkovisko Dlhá 27 Zdroj 
 

11.12.2008 
412/2008-MZ 

31 Parkovisko Nábr.Mládeže 49-63 
 

11.12.2008 
412/2008-MZ 

32 Rozšírenie chodníka a MK Pražská 
 

13.10.2009 
285/2009-MZ 

33 Súvislá oprava MK Spojovacia – ÚVER 13.10.2009 290/2009-MZ 
34 Súvislá oprava MK Hodžova – ÚVER 13.10.2009 290/2009-MZ  
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35 Búracie práce + oplotenie-ul. Priemyselná objekt 

býv Jednoty 
13.10.2009 
285/2009-MZ 

36 Búracie práce objektov pred mestským cintorínom 25.06.2009 
152/2009/-MZ 

37 PPD ZŠ Kniežaťa Pribinu 
 

7.05.2009 84/2009  

38 Športovo-rekreačný komplex Popradská - 
Kmeťova 

11.12.2008 
412/2008-MZ 

39 Realizácia parku Borina (chodníky,detské ihriská) 19.03.2009 44/2009-MZ  
40 Dostavba pavilónu ZŠ Tulipánová – z toho 377970 

rezervný fond 
19.03.2009 44/2009-MZ  

41 Cintorín Kynek – spevnené plochy, oplotenie, 
verej.osvetlenie 

19.03.2009 44/2009-MZ  

42 Cintorín Mlynárce – spevnené plochy, oplotenie, 
verej.osvetlenie 

19.03.2009 44/2009-MZ  

43 Oddychovo-športová zóna ZŠ Zobor – I.etapa 11.12.2008 
412/2008-MZ 

44 Pamätná tabuľa s reliéfon A.Hlinku 
 

11.12.2008 
412/2008-MZ 

45 Rekonštrukcia ZŠ Benkova 
 

11.12.2008 
412/2008-MZ 

46 
 

Rekonštrukcia ZŠ Tulipánová 11.12.2008 
412/2008-MZ 

47 Úprava miest. v budove býv. MŠ Kollárova pre 
potreby autistov 

19.03.2009 44/2009-MZ  

48 Rekonštrukcia MŠ Čajkovského 19.03.2009 44/2009-MZ  
49 Rekonštrukcia Klubu Párovské Háje 19.03.2009 44/2009-MZ  
50 Rekonštrukcia detskej nemocnice na Domov 

dôchodcov 
19.03.2009 44/2009-MZ 

51 Nevyčerpaný .kapit.transfer – výmena okien ZOS J. 
Kráľa 

7.05.2009 84/2009-MZ 

52 Výmena okien na ZOS J. Kráľa 7.05.2009 84/2009-MZ 
 
     Mestským zastupiteľstvom v Nitre, uznesením č. 412/2008-MZ zo dňa 11.12.2008 bol 
schválený návrh viacročného rozpočtu  mesta Nitry  na  roky 2009 -2011  a  týmto  uznesením  
boli schválené akcie uvedené v tabuľke č. 1  pod poradovými  číslami 5, 6, 12, 13, 14,15,16, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 38, 43, 44, 45 a 46, teda celkom 26 akcií. 
V tabuľke č. 1 sú uvedené hrubším typom písma. Z  26 akcií u ďalších  8  projektová 
dokumentácia nebola spracovaná do 31.12.2008 a teda neboli predmetom kontroly.   Toto 
zistenie je komentované v texte.  
 
     Ostatné nezrealizované akcie boli schvaľované v priebehu roka 2009 v rámci rozpočtových 
presunov a tiež neboli predmetom kontroly.  
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Kontrolou akcií spĺňajúcich kritériá podľa uznesenia mestského zastupiteľstva č. 336/2009-
MZ bolo zistené: 
P.č. a názov akcie 
5.   Obmedzovač rýchlosti ul. Hanulova a Železničiarska 
      Projektová dokumentácia nie je spracovaná.      
      Predmetom  je   vybudovanie   spomaľovaciehu   prahu (prahov)   v telese   vozovky   (nie            
      kovový spomaľovací    prah).    Dôvodom  presunu   akcie    je    nedoriešená     koncepcia         
      dopravnej situácie  v predmetnej  lokalite a  nevydanie  súhlasu na vybudovanie  so strany    
      dopravného inšpektorátu. 
6.   Úpravy MK a chodníkov v MČ Mlynárce 
      Projektová dokumentácia nie je spracovaná. 
      Určenie rozsahu realizácie prác bolo   riešené   v spolupráci   s   príslušným   VMČ  a   v      
      súvislosti s budovaním kanalizácie v predmetnom území. . Návrh nebol konkretizovaný,  
      čo je dôvodom presunu akcie do roku 2010. 
12.  I. etapa mostu Slančíkovej Wilsonovo nábr. , financované z cestného fondu.  
       V roku 2009 nebolo vydané stavebné povolenie, čo je dôvodom, že akcia nebola v roku    
       2009 realizovaná. 
13.  Vybudovanie MK II. etapa prepoj Zobor, okružná križovatka  Napervillská 
15.  Realizácia okružná križovatka Nábrežie – Napervillská 
       Obe akcie súvisia aj s nezrealizovaným zámerom vybudovania City Park, ktorého 
súčasťou mali byť aj prístupové a obslužné komunikácie. Po prerušení realizácie pôvodného 
projektu zo strany jeho investora,  boli akcie zaradené do rozpočtu mesta.  Projektová 
dokumentácia čiastočne prevzatá od City Park, potreba prepracovania a doplnenia. Problém 
neusporiadaných majetkovo právnych vzťahov, ktoré pretrvávajú aj v súčasnosti.  Problém 
určenia trasy a jej napojenia. V závere roka 2009 prerušenie prác z dôvodu nepriaznivých 
klimatických podmienok. 
14.  Realizácia námestia na Vŕšku 
       Akcia pokračuje v etapách, zatiaľ neukončená. Spracovaná architektonická štúdia na 
základe zmluvy s dodávateľom realizačná projektová dokumentácia. Presun z dôvodu 
vykonávaného a neukončeného  archeologického prieskumu, potreby splnenia podmienok 
daných Krajským pamiatkovým úradom a v závere roka 2009 aj zastavením prác z dôvodu 
nevyhovujúcich klimatických podmienok. 
16. Realizácia prepoja MK Hlboká Železničiarska 
      Projektová dokumentácia nebola spracovaná do 31.12.2008 – akcia nie je predmetom 
kontroly.  
18. Parkovisko Bizetova 17-23  
      Projektová dokumentácia spracovaná v roku 2009 – akcia nie je predmetom kontroly. 
19. Parkovisko Petzwalova 16 
      Projektová dokumentácia spracovaná v roku 2009 – akcia nie je predmetom kontroly. 
20. Parkovisko Škultétyho k indiánskemu ihrisku 
      Projektová dokumentácia spracovaná v roku 2008. Ohlásenie drobnej stavby vydané 
6.5.2009. Akcia nerealizovaná z dôvodu, že finančné prostriedky schválené na realizáciu boli 
vo výške nižšej ako predpokladal projekt.  
21. Parkovisko Škultétyho 44 za ZŠ Nedbalova 
      Projektová dokumentácia spracovaná v r. 2008. Stavebné povolenie vydané 2.10.2009. 
Dňom 11.9.2009 nadobudlo účinnosť VZN č. 4/2009 o parkovaní na území mesta Nitry. V § 
8 Osobitné spôsoby užívania verejného priestranstva na trvalé parkovanie sa v  bode 4  
uvádza  
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„Občan sa môže podieľať na spolufinancovaní výstavby parkovacích miest v blízkosti svojho 
trvalého bydliska. Po prijatí VZN sa očakával záujem občanov o spolufinancovanie,  možnosť  
spolufinancovania bola zverejnená, očakával sa záujem občanov a z tohto dôvodu sa nezačali 
parkoviská budovať.       
22. Parkovisko Škultétyho 5 od kotolne k vežiakom 
      Projektová dokumentácia spracovaná v r. 2009  - akcia nie je predmetom kontroly. 
23. Parkovisko Škultétyho 3 na zrušenom ihrisku 
      Projektová dokumentácia spracovaná v r. 2009  - akcia nie je predmetom kontroly.  
24. Parkovisko oproti objektu Mikovíniho 2-4 
      Projektová dokumentácia spracovaná v roku 2009 – akcia nie je predmetom kontroly. 
25. Parkovisko Mikovíniho 18-20 
      Projektová dokumentácia spracovaná v roku 2009 -  akcia nie je predmetom kontroly.  
28. Parkovisko Partizánska 57 
      Projektová dokumentácia spracovaná v roku 2004, Stavebné povolenie vydané 
11.11.2009. Dôvody nerealizovania – opakované zamietavé stanoviská Západoslov. 
vodárenskej spoločnosti a prijatie VZN č. 4/2009 – ako u akcie č. 21.   
29. Parkovisko Ľ.Okánika 8, pokračovanie  
      Projektová dokumentácia spracovaná v r. 2005. Stavebné povolenie vydané v rok 2009. 
Dôvod nerealizovania: prijatie VZN č. 4/2009 – ako u akcie č. 21. 
30 Parkovisko Dlhá 27 Zdroj 
     Projektová dokumentácia spracovaná v r. 2008. Stavebné povolenie vydané 29.9.2009.  
Dôvod nerealizovania: prijatie VZN č. 4/2009 – ako u akcie č.  21. 
31.Parkovisko Nábrežie Mládeže 49 – 63 
     Projektová dokumentácia spracovaná v r. 2008. Stavebné povolenie vydané 29.9.2009.  
Dôvod nerealizovania: prijatie VZN č. 4/2009 – ako u akcie č. 21. 
26. Rekonštrukcia ľavej časti chodníka Hviezdoslavova ul. 
      Projektová dokumentácia nie je spracovaná – nejedná sa o celkovú rekonštrukciu.  
S realizáciou sa začalo v novembri 2009 bez finančného plnenia. Akcia bola ukončená v r. 
2010. 
27. Dolnočermánska – Hviezdoslavova chodník,priechod 
      Projektová dokumentácia nebola spracovaná do 31.12.2008. Akcia nie je predmetom 
kontroly.   
38.Športovo-rekreačný komplex Popradská – Kmeťova 
     V roku 2009 bola zabezpečovaná zmena projektu, vypracovaná nová hluková štúdia, 
posúdenie vplyvov na životné prostredie a ďalšie dokumenty potrebné k vydaniu stavebného 
povolenia:   Stavebné povolenie nebolo doteraz vydané z dôvodov spomenutých v texte.. 
43. Oddychovo-športová zóna ZŠ Zobor I. etapa 
      Projektová dokumentácia nie je spracovaná. Nie je spracovaný ani zámer akcie, čo je 
dôvodom presunu akcie do roku 2010.  
44. Pamätná tabuľa s reliéfom Andreja Hlinku  
      Boli vytypované viaceré lokality pre umiestnenie tabule, presun akcie je z dôvodu, že 
doteraz nebola nájdená lokalita spĺňajúca podmienku dôstojnosti, prístupnosti a súhlasu 
vlastníka pozemku s umiestnením.  
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45. Rekonštrukcia ZŠ Benkova 
      Projektová dokumentácia bola spracovaná.  
      Akcia je financovaná zo štrukturálnych fondov, kde je mesto spolufinancovateľom. Akcia 
je zabezpečovaná prostredníctvom mandátnej zmluvy medzi Mestom Nitra a STAR EU, ktorý 
zabezpečuje výber dodávateľa. Dokumenty schvaľuje MV A RR SR, v čase konania kontroly 
MV a RR SR realizoval podpis zmluvy so zhotoviteľom. 
 
46. Rekonštrukcia ZŠ Tulipánová  
      Projektová dokumentácia bola spracovaná. Akcia je uskutočňovaná v nadväznosti na 
vybudovanie pavilónu, ktorý bol v havarijnom stave a jeho odstránenie a vybudovanie nového 
objektu zabezpečovala firma INPEK v súlade so zámennou zmluvou uzatvorenou medzi 
Mestom Nitra a INPEK Nitra.  
 
     Pri kontrole presunutých  investičných akcií z roku 2009 do roku 2010 bolo zistené, že 
presun akcií do roku 2010 bol vykonaný na základe objektívnych dôvodov. 
 
     O výsledku kontroly bol vypracovaný záznam v zmysle § 21, zák. č. 502/2001 Z.z. 
o finančnej kontrole a vnútornom audite – záznam sa vypracúva, ak kontrolný orgán nezistí 
nedostatky. 
 
      Správa o výsledku kontroly bola prerokovaná v Mestskej rade v Nitre dňa 11.5.2010, 
ktorá uznesením číslo 227/2010-MR odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre vziať na 
vedomie Správu o výsledku  kontroly dôvodov nezačatia investičných akcií s projektovou 
dokumentáciou vyhotovenou do 31.12.2008, zaradených do rozpočtu mesta Nitry mestským 
zastupiteľstvom dňa 11.12.2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


