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Uznesenie Mestskej rady v Nitre  č.  411/2010 – MR  zo  dňa  21.9.2010 
 
 
k bodu : Správa o výsledku kontroly postupu oddelenia výstavby a rozvoja MsÚ Nitra pri 

stavbe a používaní lokálnej čističky odpadových vôd na ul. Pod Hájom na Kyneku 
 
Kontrola na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 28.10.2010 
 

I. 
Mestská rada v Nitre 
u k l a d á 
prednostovi MsÚ v Nitre 
preveriť možnosti vyvodenia zodpovednosti voči kompetentným 

                                                                                                T: 28. 10. 2010 
                                                                                                      K: MR 
 

II. 
P l n e n i e :      
 
Pri preskúmaní možnosti vyvodenia osobnej zodpovednosti za stav pri stavbe a používaní lokálnej 
čističky odpadových vôd na ul. Pod Hájom na Kyneku boli zistené nasledovné skutočnosti: 
- predmetom darovacej zmluvy č.j.1/ 1999SMM  č.j. 230/99/SMM bol pozemok p.č. 266/3 o výmere 

889 m² v k. ú. Kynek pre výstavbu ČOV Kynek. Obdarovaným bolo Mesto Nitra zastúpené RNDr. 
Jozefom Prokešom 

- predmetom dohody o odovzdaní investorstva medzi Realitnou kanceláriou KYKLOP a mestom 
Nitra zo dňa 2.9.1999 bolo právoplatné stavebné povolenie č.j. 98/29139-F20 a schválená PD , 
podľa ktorej bola predmetná stavba realizovaná. Za mesto Nitra vec riešil Ing. Bodlala. 

- počas prevádzky v režime dočasného užívania stavby  -  Rozhodnutie č.j. A/2000/7310-003/F20 
a a/2001/00903-003/F20 zo dňa 16.7.2001 bolo do ČOV napojených podstatne menšie množstvo 
obyvateľov ako je optimálny počet pre dosiahnutie predpísaných parametrov vypúšťanej vody. 
Toto je dôvodom prečo sa opakovane nedodržali parametre pri fyzikalno-chemickom rozbore 
odpadovej vody, pričom uvedené bolo spôsobené počtom pripojených individuálnych užívateľov, 
teda uvedené nebolo spôsobené konaním zamestnanca mesta. 

- tohto času sme vyzvali prevádzkovateľa ČOV na odber a vyhodnotenie vzoriek vypúšťaných 
odpadových vôd. Pokiaľ výsledky nebudú spĺňať požadované parametre je nutné objednať odborné 
posúdenie technológie ČOV v zmysle splnenia podmienok pre kolaudačné konanie. 

 
Na základe zistených skutočností a dokumentácie mesto Nitra nemá reálny právny základ pre 
vyvodenie osobnej zodpovednosti za stav pri prevádzkovaní ČOV Kynek na úrovni mesta a jeho 
zamestnancov, či už pracovnoprávnej alebo finančnej. 
 
Uznesenie je splnené. 

 
Spracovali: 
Ing. Vladimír Oslej, vedúci odd. výstavby a rozvoja 
Mária Kováčová, kancelária prednostu 
 
V Nitre, dňa  13.10.2010 
 
 

                                                                                         JUDr. Igor Kršiak 
                                                                                      prednosta Mestského úradu v Nitre 
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