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Dôvodová správa 
 
 
 

Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre číslo 83/2010-MZ zo dňa 
25.03.2010, ktorým bol schválený návrh nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve 
spoločnosti N-Adova, spol. s r.o., Krškanská 1, 949 01 Nitra (ďalej len N-Adova) a to 
konkrétne: 

 
- odkúpenie časti nehnuteľností do vlastníctva Mesta Nitry 
 
- prenájom časti nehnuteľností príspevkovej organizácii mesta Nitry – Mestské služby 

Nitra, Tehelná 3, 949 85 Nitra (ďalej len MsS) 
 

V návrhu podnikateľského zámeru využitia areálu N-Adova sú uvedené činnosti, ktoré 
by mohli byť realizované v jednotlivých prenajatých objektoch buď formou priamej investície 
Mesta Nitry s využitím finančných prostriedkov z EÚ, alebo v rámci verejno-súkromného 
partnerstva.  

 
Zameranie týchto činností sleduje cieľ využitia a zhodnocovania odpadov 

vyprodukovaných na území mesta a okolia ako aj z činností v oblasti starostlivosti o verejnú 
zeleň mesta s možnosťou vytvorenia väzby na v súčasnosti realizovanú kompostáreň, ktorá sa 
nachádza v neďalekom objekte čističky odpadových vôd.  

 
Hlavným zámerom návrhov v oblasti využitia areálu N-Adovy pre najbližšie obdobie 

je komerčný prenájom voľných priestorov s cieľom získania finančných prostriedkov na 
úhradu nájomného spoločnosti N-Adova a na realizáciu investičných zámerov mesta. 
 
            Z uvedených dôvodov predkladáme tento Návrh podnikateľského zámeru pre využitie 
areálu N-ADOVA. 
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1.  ÚVOD 
 

Mesto Nitra pristúpilo k vzájomnému rokovaniu s dotknutým podnikateľským subjektom, 
ktorého účelom bolo nájsť najvhodnejšie riešenie obmedzenia, prípadne ukončenia prevádzky kafilérie 
v Nitre. 

 
Po vzájomných rokovaniach strany dospeli k nasledovnému riešeniu: 

 
Pozitívne dopady riešenia: 

- zrušenie prevádzky kafilérie na území mesta, 
- odľahčenie mestskej časti od negatívnych a nepriaznivých vplyvov zariadenia na životné 

prostredie a na život obyvateľov mesta, 
- umiestnenie mestskej organizácie Mestské služby do predmetných priestorov bez potreby 

budovania administratívnej budovy, ktorá je súčasťou areálu, a tým uvoľnenie doterajších 
priestorov Mestských služieb, 

- zriadenie zberového dvora, 
- mesto príde v čase recesie realitného trhu k značnej ploche nehnuteľného majetku, ktorého 

strategické umiestnenie môže mesto využiť na plnenie svojich činností a úloh, napr. vo vzťahu 
k životnému prostrediu, zriadením zberového dvora a pod., 

- mesto môže zvážiť a fyzicky aj zrealizovať zámer koncentrácie organizácií a spoločností 
v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti mesta, ktorých predmetom činnosti sú 
verejnoprospešné činnosti, napr. na úseku verejného poriadku, údržby miestnych komunikácií, 
zberu a zvozu komunálneho odpadu, zriadenia zberového dvoru a pod., pričom v takomto 
prípade mesto súčasne uvoľní plochy a objekty doteraz využívané za týmto účelom a tie inak 
vhodne využije, 

- mesto môže využiť, alebo inak vhodne zvážiť využitie predmetných nehnuteľností pre svoju 
činnosť v budúcnosti. 
 

Obr.1  Katastrálna mapa areálu so zakreslením predaja a prenájmu areálu  

 
 

                       



Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre číslo 83/2010-MZ zo dňa 25.03.2010, 
ktorým bol schválený návrh nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve spoločnosti N-Adova, spol. 
s r.o., Krškanská 1, 949 01 Nitra (ďalej len N-Adova) a to konkrétne: 

 
- odkúpenie časti nehnuteľností do vlastníctva Mesta Nitry 
 
- prenájom časti nehnuteľností príspevkovej organizácii mesta Nitry – Mestské služby Nitra, 

Tehelná 3, 949 85 Nitra (ďalej len MsS) 
 

V návrhu podnikateľského zámeru využitia areálu N-Adova sú uvedené činnosti, ktoré by 
mohli byť realizované v jednotlivých prenajatých objektoch buď formou priamej investície Mesta 
Nitry s využitím finančných prostriedkov z EÚ, alebo v rámci verejno-súkromného partnerstva.  

 
Zameranie týchto činností sleduje cieľ využitia a zhodnocovania odpadov vyprodukovaných na 

území mesta a okolia ako aj z činností v oblasti starostlivosti o verejnú zeleň mesta s možnosťou 
vytvorenia väzby na v súčasnosti realizovanú kompostáreň, ktorá sa nachádza v neďalekom objekte 
čističky odpadových vôd.  

 
Hlavným zámerom návrhov v oblasti využitia areálu N-Adovy pre najbližšie obdobie je 

komerčný prenájom voľných priestorov s cieľom získania finančných prostriedkov na úhradu 
nájomného spoločnosti N-Adova a na realizáciu investičných zámerov mesta. 
 

Obr. 2  Satelitná mapa areálu      

 
 

 

 

 

 

 

                       



2. SUMÁRNY PREHĽAD. 
 

 

Nehnuteľnosti odkúpené do vlastníctva Mesta Nitry. 
 
 
Kúpna cena bez 19 % DPH...........................................................................................497.908,80 EUR 
19 % DPH ......................................................................................................................94.602,66 EUR 
Kúpna cena s 19 % DPH.............................................................................................. 592.511,46 EUR  
 
 

Objekt: Sklad MTZ na parcele č. 797 – označenie „S-01“ 
Plánované využitie: 
Prenájom podnikateľ. subjektu - dielňa, sklad 
 
Predpokladané výdavky na úpravu priestorov ................................................. po dohode s nájomcom 
Plánovaný príjem z prenájmu – bez energií  
plocha na prenájom 366 m2 x 20 EUR za m2/rok ............................................. 7.320 EUR/rok bez DPH 
 

Objekt: Garáže na parcele č. 796 – označenie „G“ 
Plánované využitie: 
Garážovanie motorových vozidiel MsS 
 
Predpokladané výdavky na úpravu priestorov .................................................................... 2.000 EUR 
 
 

Objekt: Sklad na parcele č. 798 – označenie „S-02“ 
Plánované využitie: 
Sklad sypkých materiálov MsS 
Prenájom 1/3 plochy na garážovanie motorových vozidiel podnikateľ. subjektu 
 
Predpokladané výdavky na úpravu priestorov .................................................................... 2.000 EUR 
Plánovaný príjem z prenájmu - bez energií  
cca 1/3 plochy – 241 m2 x 20 EUR za m2/rok .................................................. 4.820 EUR/rok bez DPH 
 

Objekt: Pozemok, parcelné číslo 777/13 – označenie „Zberný dvor NKS“ 
Plánované využitie: 
Zberný dvor NKS 
 
Náklady na zriadenie zberného dvora (NKS) .................................................................... 65.700 EUR 
Ročné prevádzkové náklady (NKS) ........................................................................... 40 - 70.000 EUR 
 
Plánovaný príjem z prenájmu- bez energií  
plocha na prenájom: 3.492 m2 x 20 EUR za m2/rok ....................................... 69.840 EUR/rok bez DPH 
 
========================================================================= 
Celkové predpokladané výdavky na úpravu priestorov ....................................... vyčíslené po objektoch  
Celkové predpokladané príjmy z prenájmu - bez energií ............................. 81.980 EUR/rok bez DPH 
 
 
 
 

                       



Nehnuteľnosti do prenájmu MsS. 
 
Ročné nájomné za celý predmet nájmu ................................................. 252.496,96 EUR bez DPH 
 
Mesačné nájomné do 31.12.2010 bez 19 % DPH ............................................................ 21.041,41 EUR 
Mesačná 19 % DPH do 31.12.2010 ................................................................................... 3.997,87 EUR 
Mesačné nájomné do 31.12.2010 spolu ........................................................................... 25.039,28 EUR 
 
Mesačné nájomné od 1.01.2011 bez 20 % DPH .............................................................. 21.041,41 EUR 
Mesačná 20 % DPH od 1.01.2011 ..................................................................................... 4.208,28 EUR 
Mesačné nájomné od 1.01.2011 spolu ............................................................................. 25.249,69 EUR 
 
V zmysle článku VI. bod 6 nájomnej zmluvy je nájomca (MsS) po predchádzajúcom písomnom 
súhlase prenajímateľa (N-ADOVA) oprávnený prenechať prenajaté nehnuteľnosti do užívania tretím 
osobám - podnájom. Výška nájomného tretím osobám je stanovená nasledovne: 

a) parcely 771/1, 1161/2 a 394/1 
     1,00 EUR/ m2/rok bez DPH  
b) parcely 782, 783, 785/2, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794 a795  

0,03 EUR/ m2/rok bez DPH 
c) stavby na parcelách 782, 783, 784, 785/1, 785/2, 789, 790, 792, 793, 794, 795, 771/1 

50 EUR/ m2/rok bez DPH 
Objekt: Administratívna budova na parcele č.792 – označenie „A“ 

 
Predpokladané výdavky na úpravu priestorov ............................................ po dohode s podnájomníkmi 
Plánovaný príjem z podnájmu - bez energií  
prízemie administratívnej budovy 240 m2 x 50 EUR/m2/rok ........................ 12.000 EUR/rok bez DPH 
 

Objekt: Kotolňa na parcele č.795 – označenie „K“ 
 
Predpokladané výdavky na úpravu priestorov a technológie budú vyčíslené podľa zvolenej alternatívy 
vykurovania. 
Predpokladaný príjem bude závislý od zvolenej technológie vykurovania a rozúčtovania nákladov 
jednotlivým podnájomníkom. 
 

Objekt: Dielne na parcele č.790 – označenie „D“ 
 
Predpokladané výdavky na nevyhnutnú úpravu priestorov garáže a dielní ............................1.000 EUR 
Plánované príjmy: za poskytovanie služieb 
 

Objekt: Výrobný objekt a sklad na parcele č.783 – označenie „P“ a  „S-03“ 
 
Predpokladané výdavky ..................................................................................... po dohode s investorom 
Plánovaný príjem z podnájmu - bez energií  
1.800 m2 x 50 EUR/ m2/rok ............................................................................ 90.000 EUR/rok bez DPH 
 

Objekt: Strojovňa na parcele č.794 – označenie „S-04“ 
 
Predpokladané výdavky ............................................................................. po dohode s podnájomníkom 
Plánovaný príjem z podnájmu - bez energií  
105 m2 x 50 EUR/ m2/rok ................................................................................. 5.250 EUR/rok bez DPH 

                       



Zastrešené sklady na parcele 777/1 – označenie „S-05 a S-06“ 
 
Predpokladané výdavky:  nákup štiepkovača a úprava skladových priestorov  
Predpokladaný príjem: z predaja drevnej štiepky .......................................... cca 33.000 EUR bez DPH 
 

Sklenník na parcele 777/1 – označenie „SK“ 
 
Predpokladané výdavky na výstavbu skleníka ..................................................................... 10.000 EUR 
Plánovaný príjem z predaja produktov ..................................................... 7 - 10.000 EUR/rok bez DPH 

 
 Objekty: Kalové jamy na  parcelách 785/2, 786, 787 a 788 – označenie „KJ“  

 
Priestor v zadnej časti prenajatého areálu o celkovej výmere 300 m2 – kalové jamy tvoria predmet 
podnájmu s plánovaným využitím ako skládka drte z drvenia separátov z komunálneho odpadu, ktorý 
bude prevádzkovať NKS. 
 
Predpokladané výdavky ............................................................................. po dohode s podnájomníkom 
Plánovaný príjem z podnájmu: 300 m2 x 20 EUR/m2/rok .............................. 6.000 EUR/rok/bez DPH 
 

Objekty bez plánovaného podnájmu 
Objekty tvoriace zázemie areálu: 
Objekt na parcele č.784 Trafostanica – označenie „T“ 
Objekt na parcele č.789 Čistička odpadových vôd – označenie „ČOV“ 
 
========================================================================= 
Celkové predpokladané výdavky na úpravu priestorov ....................................... vyčíslené po objektoch  
Celkové predpokladané príjmy z podnájmu - bez energií ............................ 113.250 EUR/rok bez DPH 
Celkové predpokladané príjmy za predaj produktov ............................................ 43.000 EUR bez DPH 
Plánované príjmy 
z prenájmu uvoľneného priestoru MsS, Tehelná ul. v zmysle VZN  č.21/2009 10 EUR za m2/rok  

2.000 m2 x 20 EUR za m2/rok ....................................................................... 40.000 EUR/rok bez DPH 
Z dôvodu zvýšenia sadzby za úhradu nájomného na 20 EUR za m2/rok je potrebná úprava VZN 
č.21/2009 v príslušnom bode. 
 
Plánované príjmy 
z prenájmu spoločných priestorov (príjazdové komunikácie) .......................... 5.000 EUR/rok bez DPH 
 
 
Predpokladaný príjem z prenájmu (pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok) 
v odkúpenej časti areálu N-Adova, príjem z podnájmu v prenajatej časti areálu N-
ADOVA, príjem z predaja produktov, príjem z prenájmu časti uvoľneného areálu MsS na 
Tehelnej ulici a príjem za prenájom spoločných priestorov 
 
spolu .................................................................................................... 283.230 EUR/rok bez DPH 
 

 
 
 
 

                       



3. ANALÝZA REALIZÁCIE VYUŽITIA OBJEKTOV AREÁLU. 
 
Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre číslo 83/2010-MZ zo dňa 25.03.2010, 

ktorým bol schválený návrh nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve spoločnosti N-Adova, spol. 
s r.o., Krškanská 1, 949 01 Nitra (ďalej len N-Adova) a to konkrétne: 

 
- odkúpenie časti nehnuteľností do vlastníctva Mesta Nitry 
- prenájom časti nehnuteľností príspevkovej organizácii mesta Nitry – Mestské služby Nitra, 

Tehelná 3, 949 85 Nitra (ďalej len MsS) 
 
 

Zmluvné dokumenty. 
a) Kúpa: 
Dňa 7.06.2010 bola medzi predávajúcim N-Adova a kupujúcim Mesto Nitra uzatvorená Kúpna 
zmluva a zmluva o zriadení vecných bremien č.j. 958/2010/OM  
 
Dňa 17.09.2010 bol medzi predávajúcim N-Adova a kupujúcim Mesto Nitra uzatvorený Dodatok č.1 
ku Kúpnej zmluve a zmluve o zriadení vecných bremien zo dňa 7.06.2010  
 
Celková kúpna cena: 592.511,46 EUR s 19 % DPH  
 
b) Prenájom: 
Dňa 7.06.2010 bola medzi prenajímateľom N-Adova a nájomcom MsS uzatvorená Nájomná zmluva 
 
Ročné nájomné za celý predmet nájmu: 252.496,96 EUR bez DPH 
 
Mesačné nájomné do 31.12.2010 bez 19 % DPH................................................21.041,41 EUR 
Mesačná 19 % DPH do 31.12.2010.......................................................................3.997,87 EUR 
Mesačné nájomné do 31.12.2010 spolu...............................................................25.039,28 EUR 
 
Mesačné nájomné od 1.01.2011 bez 20 % DPH..................................................21.041,41 EUR 
Mesačná 20 % DPH od 1.01.2011.........................................................................4.208,28 EUR 
Mesačné nájomné od 1.01.2011 spolu.................................................................25.249,69 EUR 
 

  Odovzdanie objektov a zmena užívateľa médií. 
 

Odovzdanie predmetu nájmu bude vykonané v zmysle článku IV., bod 2 Kúpnej zmluvy 
a článku VI., bod 19 Nájomnej zmluvy. 

 
Preberanie jednotlivých objektov, ktoré sú predmetom kúpy a prenájmu je plánované po 

dohode s N-Adova od 1.11.2010 na základe preberacích protokolov. 
 
Súčasťou preberacích protokolov bude okrem jeho bežných náležitostí aj vyčíslenie 

a zaznamenanie koncových údajov o spotrebe médií s následným prehlásením užívateľa -  MsS 
u dodávateľov (SPP, ZsE a ZSVS). Spoločnosť N-Adova má do 31.12.2010 zazmluvnené odbery 
energií v množstvách, ktoré boli nastavené na spotrebu v predmete činnosti spoločnosti. Zmluvne 
dohodnuté odbery plynu a elektrickej energie bude potrebné znížiť na predpokladané odberové 
množstvá s ohľadom na plánované využitie jednotlivých objektov pre rok 2011. 

 

                       



Z ohľadom na zámer ďalšieho prenájmu nehnuteľností v nájme MsS je potrebné uvažovať 
o montáži meračov spotreby elektrickej energie a vody pre každý objekt samostatne, pričom by si 
budúci nájomca príslušného objektu hradil ich spotrebu samostatne. Tento spôsob je prehľadnejší 
a výhodnejší pre budúcich nájomcov oproti systému rozúčtovania výdavkov na energie podľa 
jednotlivých prenajímaných objektov.   

 
Následne po odovzdaní predmetných objektov je nájomca (MsS) v zmysle článku VI., bod 2 

Nájomnej zmluvy povinný poistiť predmet nájmu. Majetok, ktorý bude predmetom poistenia, bude 
zahrnutý do spoločnej poistnej zmluvy poistenia majetku mesta Nitry. 

 
3.1. Nehnuteľnosti odkúpené do vlastníctva Mesta Nitry. 

 
Predmetom kúpy podľa LV č. 6572 pre kat. úz. Horné Krškany sú:  

- pozemky o celkovej výmere 5.470 m2 

- pozemky pod stavbami o celkovej výmere 1.659 m2 

- stavby, parcelné číslo: 796, 797, 798 

 
Uvedené nehnuteľnosti budú odovzdané na základe zmluvy o výkone správy do správy príspevkovej 
organizácii mesta Nitry – Mestské služby Nitra. 
 
Organizačná štruktúra a personálne obsadenie jednotlivých funkcii v MsS ostáva po presťahovaní do 
objektu N-Adovy v pôvodnom stave do konca roka 2010, čo nevytvára ďalšie požiadavky na úpravu 
schváleného rozpočtu mzdových výdavkov organizácie do konca roka 2010. Požiadavky na úpravu 
rozpočtu organizácie z dôvodu výdavkov na úpravu priestorov, ktoré budú využívať MsS a na 
sťahovanie sú vyčíslené v predpokladanej sume pri jednotlivých objektoch a budú kryté buď 
vnútorným presunom v rámci rozpočtu organizácie v zmysle Rozpočtových pravidiel mesta Nitry, 
prípadne úpravou rozpočtu po schválení mestským zastupiteľstvom. 
 
Presťahovanie Mestských služieb Nitra 
 
• Výhody: 
o uvoľnenie areálu Mestských služieb (ďalej len MsS) na Čermáni za účelom developingu tohto 

priestoru (viď obr. 3), 
o kvalitnejšie reprezentatívne priestory (administratíva), 
o 100 % využitie priestorov pre uskladnenie komodít (posypová soľ, drť, ...), 
o kryté garáže pre vozový park, 
o využitie skladovacích priestorov pre podnikateľské aktivity MsS, 
o využitie centrálnej jedálne pre zamestnancov MsS, 
o vhodné priestorové usporiadanie (viď obr. 4). 
 
• Nevýhody: 
o väčšia vzdialenosť od centra mesta a s tým spojené aj náklady na PHM, 
o príjazd do areálu cez most (potrebná rekonštrukcia mosta z hľadiska jeho nosnosti a šírky), 
 
Plánované príjmy:  
z prenájmu uvoľneného priestoru MsS, Tehelná ul. v zmysle VZN  č.21/2009 10 EUR za m2/rok  

2.000 m2 x 20 EUR za m2/rok ......................................................................... 40.000 EUR/rok bez DPH 
Z dôvodu zvýšenia sadzby za úhradu nájomného na 20 EUR za m2/rok je potrebná úprava VZN 
č.21/2009 v príslušnom bode. 
 

                       



Obr. 3  Areál MsS – Čermáň 

 
Obr. 4  Priestorové usporiadanie MsS v areáli N - Adova 

 
 
                             S-01 - sklad surovín (posypová soľ, drť, štrk, piesok,...), 
                              
                             G - garáže pre vozový park, 
         
                             S-02 - skladovacie priestory, miestnosť pre majstrov, sociálne priestory, šatne 
 
                             A - administratívna budova, využitie 1/3, stravovacie zariadenie. 
 
 

 

                       



Objekt: Sklad na parcele č. 798 – označenie „S-01“ 
 

 
Plánované obdobie zahájenia užívania pre MsS: od 1.11.2010  
Plánované využitie: 
- garážovanie rozmerných motorových vozidiel a techniky MsS s nosnosťou do 10 t 
- sklad sypkých materiálov  
- prenájom podnikateľskému subjektu  
► príprava priestorov na garážovanie veľkorozmerných motorových vozidiel a techniky MsS 
► príprava priestorov na uskladnenie sypkých materiálov (drva na zimnú údržbu, posypová soľ)  
 
Predpokladané výdavky na nevyhnutnú úpravu priestorov .................................................... 2.000 EUR 
Plánovaný príjem z prenájmu - v zmysle VZN č.21/2009 10 EUR za m2/rok bez energií 
cca 1/3 plochy – 241 m2 x 20 EUR za m2/rok .................................................................. 4.820 EUR/rok 
Z dôvodu zvýšenia sadzby za úhradu nájomného na 20 EUR za m2/rok je potrebná úprava VZN 
č.21/2009 v príslušnom bode. 
 

Objekt: Garáže na parcele č. 796 – označenie „G“ 
 

 
 

Plánované obdobie zahájenia užívania pre MsS: od 1.11.2010  
Plánované využitie:  
- garážovanie 19 ks motorových vozidiel a techniky MsS s nosnosťou do 10 t (nosnosť mosta cez 
rieku Nitra - príjazdová komunikácia do areálu N-ADOVA) - z celkového počtu motorových vozidiel 
MsS 54 ks spĺňa hranicu nosnosti do 10 t  31 vozidiel 
- sklad majetku mesta   
► príprava priestorov na garážovanie motorových vozidiel  - s ohľadom na rozmery garáží  
► uskladnenie majetku vo vlastníctve mesta (zábrany, lavice, pivné súpravy, stánky, závesné 
kvetináče 
 
Predpokladané výdavky na nevyhnutnú úpravu priestorov .................................................... 2.000 EUR 

                       



Objekt: Sklad MTZ na parcele č. 797 – označenie „S-02“ 
 

   
 

Plánované obdobie zahájenia užívania: po dohode s nájomcom  
 
► z dôvodu umiestnenia mechanických zakladačov (kovových regálov) vo väčšej časti objektu MsS 
neplánujú využívať tento objekt a navrhujú ho prenajať podnikateľskému subjektu, ktorý by vedel 
tento priestor využiť na uskladnenie materiálu 
 
Predpokladané výdavky na nevyhnutnú úpravu priestorov ................ po dohode s budúcim nájomcom 
Plánované príjmy z prenájmu - v zmysle VZN č.21/2009 10 EUR za m2/rok bez energií 
plocha na prenájom 366 m2 x 20 EUR za m2/rok ............................................................. 7.320 EUR/rok 
Z dôvodu zvýšenia sadzby za úhradu nájomného na 20 EUR za m2/rok je potrebná úprava VZN 
č.21/2009 v príslušnom bode. 
 

Objekt: Pozemok, parcelné číslo 777/13 – označenie „Zberný dvor NKS“ 
 
Obr. 7  Umiestnenie zberného dvora v areáli N - Adova 

 
 

• Výhody: 
o  100 % využitie priestoru, 
o  jednoduchý prístup pre obyvateľov Krškán, 
o  vyhovujúca veľkosť a rozloha pozemku,  
o   prevádzkovateľ Mesto Nitra, 
o  prevádzkovateľ môže sám, alebo prostredníctvom mesta žiadať o rôzne dotácie alebo  
       granty. 

                       



 
• Nevýhody: 
o príjazd do areálu cez most (potrebná rekonštrukcia mosta z hľadiska jeho nosnosti a šírky) 
       
 Vzrastajúce problémy životného prostredia a znečistenie si postupne vyžiadali vytvorenie stratégie 
na jeho ochranu, súčasťou ktorej je i problematika nakladania s odpadmi. Klasickým a doposiaľ 
prevládajúcim spôsobom nakladania s odpadmi je ich skládkovanie. Za situácie, keď nie sú do 
hodnotenia ekonomiky výroby pre spoločenskú spotrebu zahrňované všetky záporné vplyvy na životné 
prostredie, je takýto spôsob zneškodňovania odpadov zdanlivo najjednoduchší a najlacnejší. Vývojové 
trendy vyspelých priemyselných štátov dokazujú, že s rastom ekonomickej úrovne spoločnosti je nutné 
riešiť i znižovanie objemu skládkovaných odpadov. K tomu slúžia kvalitatívne vyššie spôsoby 
nakladania  s odpadmi; ide o: 

• oddelený (triedený) zber odpadu 
• triedenie komunálnych odpadov a návrat využiteľných podielov späť do výroby recyklačnými 

technológiami 
• maximálne využitie možností na kompostovanie. 
 

Triedenie odpadov podľa látkového zloženia a ich ďalšie využitie má dva základné významy. Okrem 
základnej výrobnej suroviny sa zároveň šetria skládkové priestory s vysokou investičnou náročnosťou. 
Oddelený (triedený) zber látkových skupín komunálneho odpadu je možné v podstate rozdeliť do 
dvoch smerov: 

a) triedenie využiteľných zložiek – sklo, papier, kovy, organický podiel, plasty, textil – s uplatnením 
rôznych systémov zhromažďovania a im zodpovedajúcej zvozovej technike; 

b) triedenie nebezpečných zložiek komunálneho odpadu – olovené akumulátory, pneumatiky, žiarivky, 
výbojky, galvanické články, zvyšky farieb, riedidiel, znečistených obalov z prostriedkov domácej 
chémie, televízory, chladničky a pod. 

 

Zvláštne nebezpečenstvo z kontaminácie životného prostredia nebezpečnými odpadmi spočíva v tom, 
že chemické látky v nich obsiahnuté i v malých množstvách môžu dlhodobo negatívne ovplyvniť 
zdravotný stav obyvateľstva a životného prostredia. Schopnosť týchto látok vstupovať do 
potravinového reťazca, prenikať pokožkou, kumulovať sa v živých tkanivách a pod., nás núti venovať 
týmto odpadom náležitú pozornosť. 

 

Stratégia trvalo udržateľného života na našej planéte vychádza z interakcie zdrojov a spôsobov ich 
využívania. I pri určitej racionalizácii využívania zdrojov je ich využívanie vyššie ako regeneračná sila 
prírody. Je evidentné, že odpady v tomto procese hrajú významnú úlohu. Okrem škodlivých vplyvov 
na zložky životného prostredia, pôdu, vodu a vzduch, ktoré je potrebné eliminovať, predstavujú aj 
možnosť obnovy využiteľných zdrojov. Odpad vylučovaný do prostredia z určitého technologického 
procesu alebo vznikajúci pôsobením niektorej spoločensko-ekonomickej aktivity, môže byť cenným 
zdrojom druhotných surovín a energií v tom istom procese alebo v inom procese. 

 

Rozhodujúca pre úspešnú recykláciu však nie je iba schopnosť správne predvídať budúce potreby 
surovín, navrhovať a realizovať technologické zariadenia a postupy na ich opätovné získavanie alebo 
zámenu za suroviny získané z odpadov. Čoraz dôležitejšia je aj informovanosť o tom, aký odpad, kde 
a v akých podmienkach vzniká, aký odpad, kde a v akých podmienkach sa môže využiť. 

 

                       



Znalosť zdrojov odpadu, riadenie recyklácie upotrebených materiálov sa musí stať neoddeliteľnou 
súčasťou riadenia výrobných  a ostatných pracovných úloh organizácií a sociálnych spoločenstiev, 
v ktorých sa vyskytujú.   

Tento projekt má ambíciu nadviazať na úspešné projekty mesta Nitra, ktoré pomohli intenzifikovať 
separovaný zber v meste. 

V projekte je premietnuté: 

- zohľadnenie naturelu obyvateľov mesta i jeho mestských častí 
- čo najväčšia jednoduchosť a variabilita systému s predpokladom prepojenia na regionálny 

systém 
- minimálne náklady na vstupy, vrátane efektívnej propagácie 
- maximálne využitie už jestvujúcich kapacít a technického vybavenia 
- zohľadnenie skúseností z predchádzajúceho obdobia separácie KO v meste Nitra  

 

TEORETICKÉ  POZNATKY  O TRIEDENOM  ZBERE  KOMUNÁLNEHO  ODPADU 
Triedený zber odpadu je jednou z podstatných opôr moderného integrovaného odpadového 
hospodárstva, lebo iba týmto spôsobom sa môže dosiahnuť efektívne zníženie množstva komunálneho 
odpadu až o 40%-60% a jeho obremenenie od problémových látok. 

Aby bolo možné vyhovieť požiadavke zúžitkovania odpadu je nutné, podľa možností, všetky 
zúžitkovateľné frakcie odpadu zbierať v čo možno najčistejšej forme. To je možné len vtedy, keď ich 
zber a triedenie sú vykonávané čo najbližšie k miestu výskytu v rámci kritérií hospodárnosti. 

Požiadavky na zberový systém 

 ° systém musí byť flexibilný a reagovať na vývoj v oblasti odbytových možností vytriedených frakcií 

° systém musí  byť prijateľný pre občana a nesmie výrazne zmeniť jeho doterajší chod domácnosti 

° systém musí nájsť kompromis medzi dvoma protikladmi, a to so snahou o získanie čo najväčšieho    

   množstva druhotných surovín 

° systém musí byť zostavený tak, aby náklady prípadne mimoriadne náklady boli akceptovateľné      

   a neprenášali sa na obyvateľa 

° práca s verejnosťou musí jasne prezentovať, že zodpovednosť za úspech alebo neúspech triedenia 
závisí od     

   samotných občanov 

° kompetencie jednotlivých organizácií zúčastňujúcich sa triedeného zberu odpadu musia byť jasne    

   vyčlenené podobne ako ich vzťah k občanom 

° zmenou systému nakladania s komunálnym odpadom nesmú byť  vyvolané žiadne dodatočné 
zaťaženia    

   životného prostredia       

° nový systém musí byť v celej oblasti podľa možnosti realizovaný jednotne 

° práca s verejnosťou, obnova technických zariadení a gradácia v priebehu triedenia je nevyhnutnou       

  podmienkou pre zachovanie úrovne zo začiatku po zavedení systému 

 

 

                       



Možnosti triedeného zberu papiera, plastov a skla 

Zber z domácností (odberový systém) 
Každá domácnosť alebo niekoľko domácností spolu dostane nádobu alebo  vrece. 

Prednosť : zber je  čo najbližšie k občanovi a dá sa očakávať relatívne vysoká miera triedenia a dobrá 
možnosť kontroly. 

Nedostatok: vyššie náklady na odvoz . 

 

Zber do voľne rozmiestnených nádob 
Na rôznych stanovištiach zberového priestoru sa rozostavia nádoby na SZ, ku ktorým môže občan 
priniesť svoj vytriedený odpad. Predpokladom úspešnosti  je optimálna donášková vzdialenosť. 

Prednosť : potreba menej zberových nádob a nižšie náklady na zvoz. 

Nedostatok: väčšia anonymita a tým zhoršenie kvality suroviny, menšie množstvo vytriedenej frakcie. 

 

Zber v centrálnych zberniach 
Systém je založený na zriadení stabilných zberní, v ktorých sa môžu odovzdávať všetky 
zúžitkovateľné látky. Nedostatkom je dlhšia donášková vzdialenosť pre občana. Mesto Nitra má 
v súčasnosti vybudované dva zberné dvory, čo sa vzhľadom na jeho veľkosť javí ako úplne 
nepostačujúce, preto tento projekt je zameraný práve na vytvorenie ďalšieho zberného dvora 

 

Jednorazové zbery 
Systém je založený na zbere druhotných surovín mobilnou zberňou priamo z domácností vo vopred 
určenom termíne. 

V prípade  zabezpečenia vhodnej propagácie môže byť veľmi účinný. Problémom je  potreba 
dočasného  medziskladovania  triedenej frakcie v domácnosti. 

 

Možnosti triedeného zberu  kovov 

Zber je vykonávaný cestou centrálnych zberní. Zber prostredníctvom rozostavenia veľkoobjemových 
kontajnerov je v našich podmienkach vzhľadom k anonymite a znečisťovaniu zbieranej suroviny 
nevhodný. 

 

Možnosti  triedeného zberu iných odpadov 

Zber ďalších využiteľných ako i problémových látok je závislý na odbytových možnostiach 
a spracovateľských kapacitách v rámci hospodárenia s odpadmi. 

Základnými spôsobmi zberu týchto nebezpečných látkových skupín sú: 

• mobilný zber 
• stacionárny zber 
• spätný odber obchodom  
• verejne prístupné nádoby 
• odvoz na zavolanie 
 

                       



MOBILNÝ ZBER 
 

Zberná služba obchádza po stanovených trasách a intervaloch danú oblasť a zameriava sa na určité 
druhy odpadov, ktoré odoberá od občanov ako vytriedené frakcie. Vytriedené frakcie sú dočasne 
skladované v skladoch, zodpovedajúcich platnej legislatíve, do času odvozu k oprávneným 
zneškodňovateľom. 

 
STACIONÁRNY ZBER 

 
Vytriedené zložky dopravujú do zberného dvora samotní občania. Za únosnú je možné považovať 
vzdialenosť do 10 km. Záujem obyvateľstva klesá s rastúcou vzdialenosťou dvora. Za ideálne 
usporiadanie je považovaná oblasť o polomere 4,1 km. 

Kombinácia obidvoch spôsobov znižuje náklady na prevádzku zberného dvora. V zberných dvoroch je 
možné zhromažďovať veľký počet odpadov v závislosti od jeho veľkosti, vybavenia a možností 
odbytu, príp. zneškodnenia. S tým úzko súvisí finančná náročnosť prevádzky zberného dvora. 

Porovnanie spôsobov zberu nebezpečných zložiek komunálneho odpadu: 
 

Stacionárny zber Mobilný zber Kritériá porovnania 
+ - + - 

1. Investičná náročnosť  vysoká nižšia  
2. Účinnosť zberu  nízka vysoká  
3. Kvalita zberaných druhov  nižšia vyššia  
4. Pohodlnosť pre užívateľa  nízka vysoká  
5. Použitie v rôznych typoch zástavby  nižšia vyššia  
6. Univerzálnosť použitia pre zberané 

druhy 
vyššia   nižšia 

7. Požiadavky na organizáciu zberu a 
zvozu 

nižšie   vysoké 

8. Ekonomická náročnosť nižšia   vyššia 
 
 
 

DOTERAJŠIE  SKÚSENOSTI S TRIEDENÍM ODPADU V MESTE NITRA, SÚČASNÝ 
STAV HOSPODÁRENIA S ODPADMI V MESTE A PREDPOKLAD ZLOŽENIA ODPADU 

 
Na území mesta vznikne ročne cca 30 000 ton komunálneho odpadu. V meste je zabezpečený zber 
a vývoz komunálneho odpadu. Vývoz zo 120-litrových nádob a 1100-litrových nádob je zabezpečený 
dodávateľsky spoločnosťou Nitrianske komunálne služby, s.r.o. Odpad je zneškodňovaný na skládke 
odpadu v Novom Tekove.  
 
 V záujme mesta je i naďalej znižovať množstvá odpadu, ktoré sú odvážané na skládku, a preto 
v rámci svojich finančných možností mesto realizuje triedený zber papiera, skla, plastov a železného 
šrotu s cieľom znížiť množstvo komunálneho odpadu zneškodňovaného na skládke.  
Triedenie odpadu je vykonávané v časti zástavby IBV vrecovým systémom (papier a plast) 
kombinovaným s nádobovým systémom (sklo). V ostatných mestských častiach sú umiestnené 1100 
litrové nádoby na SZ papiera, plastov a skla, na zakúpenie ktorých vo veľkej miere prispel práve 
Recyklačný fond. Zber železného šrotu sa vykonáva len prostredníctvom zberných dvorov. 
V minulom roku bol Recyklačným fondom podporený projekt „Zvýšenie efektivity separovaného 
zberu s cielenou propagáciou v meste Nitra“, ktorý pojednáva predovšetkým o zvýšení efektivity 

                       



separovaného zberu papiera. Do tohto projektu boli zapojené taktiež všetky školské zariadenia mesta. 
V súčasnosti sú do triedeného zberu zapojené všetky mestské časti. 
Mesto Nitra má záujem na ďalšom znížení produkcie komunálneho odpadu a tento cieľ chce 
dosiahnuť rozšírením triedenia komunálneho odpadu o ďalšie možnosti predovšetkým rozšírením 
zberných dvorov. 
K zavedeniu a rozšíreniu triedeného zberu odpadu sa mesto Nitra zaviazalo aj vo svojom programe 
odpadového hospodárstva, ktorý bol spracovaný v nadväznosti na POH okresu a SR a novoprijatá 
legislatíva tento trend priamo podporuje a obciam a mestám  poskytuje nástroje na zabezpečenie tohto 
cieľa. 

 
STRATÉGIA ROZŠÍRENIA TRIEDENÉHO ZBERU KOMUNÁLNEHO ODPADU V MESTE 

NITRA 
 
Vychádzajúc z doterajších skúseností, prepočtov a na základe odbornej literatúry a publikovaných 
skúseností z tejto oblasti ako i na základe modelovania jednotlivých riešení pre podmienky mesta 
Nitra, navrhujeme rozšíriť zavedený systém triedeného zberu a triedenia komunálneho odpadu o ďalší 
zberný dvor, ktorý sa bude nachádzať mestskej časti Krškany v areáli ADOVA.  
 
Pri rozširovaní triedeného zberu boli zvolené nasledujúce etapy : 
 
I. etapa – prípravná: 
 
- spracovanie projektu Zberného dvora 
- zabezpečenie informačných materiálov pre občanov a oboznámenie občanov cestou masmédií, 
letákov a pod. 
 
 
II. etapa – rozširovanie triedeného zberu odpadu o zberný dvor 
 
- zabezpečenie technicko-materiálového vybavenia 
 
 

ROZŠIROVANIE  TRIEDENÉHO   ZBERU  KOMUNÁLNEHO  ODPADU 
 
Propagácia 
 
Veľmi dôležitou časťou prípravy rozšírenia triedeného zberu komunálneho  odpadu je propagácia 
medzi občanmi. Ide predovšetkým o prípravu propagačných a osvetových materiálov a činností 
(letáky, stretnutia s občanmi a i.). 
Dôležitým prvkom je rozdanie propagačných materiálov žiakom na školách a získanie žiakov pre 
aktívnu spoluprácu. 
 
Materiálno- technická príprava 
 
V priebehu propagačnej činnosti je súbežne zabezpečovaná aj materiálno-technická časť. V priebehu 
roka 2010 bude prebiehať príprava projektovej dokumentácie týkajúcej sa zberného dvora a následne 
zberný dvor vybudovaný. Dá sa predpokladať, že ZD bude sprevádzkovaný do 2 mesiacov od začatia 
prác. 
 

 

                       



ZBERNÝ  DVOR 
 
V zbernom dvore majú občania s trvalým pobytom na území mesta možnosť bezplatne odovzdať 
určené druhy odpadov. Špecifikom v oblasti triedenia odpadov je zberné stredisko problémových 
látok, ktoré je súčasťou zberného dvora. Zberné stredisko problémových látok je nevyhnutnou 
súčasťou komplexného systému hospodárenia s odpadmi. 
 
Perspektívne je vhodné triediť nasledujúce využiteľné a problémové zložky z komunálneho 
odpadu: 
 

Por. 
č. 

Č. druhu 
odpadu 

Názov druhu odpadu Kategória 
odpadu 

01. 20 01 01 

15 01 01 

Papier a lepenka, obaly O 

02. 20 01 02 

15 01 07 

Sklo, obaly O 

03. 20 01 39 

15 01 02 

Plasty, obaly O 

04. 20 01 38 Drevo iní ako je uvedené v 20 01 37  O 

05. 20 01 40 

15 01 04 

Kovy, obaly O 

06. 15 01 05 Kompozitné obaly (VKM) O 

07. 20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad O 

08. 20 03 07 Objemný odpad O 

09. 16 01 03 Opotrebované pneumatiky O 

10. 17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako sú 
uvedené v 17 09 01 , 17 09 02 a 17 09 03 

O 

11. rôzne Oleje, absorbenty, filtračné materiály, chemické látky, 
batérie a akumulátory 

N 

12. rôzne Odpad z elektrických a elektronických zariadení 
(OEEZ) 

N 

 

Vzhľadom k tomu, že súčasťou zberného dvora budú aj odpady, na zhromažďovanie ktorých sa 
vyžaduje posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA (OEEZ, Kovy), tieto budú súčasťou 
zberného dvora až po samotnom posudzovaní.  

 

 

 

                       



SCHÉMA ZBERNÉHO DVORA 

Zberný dvor ADOVA Osvetlenie 

                 
ZBERNÝ DVOR A JEHO VYBAVENIE 

 
Požiadavky na umiestnenie: 

• prístupová komunikácia pre nákladné automobily zabezpečujúce dovoz a odvoz odpadu 
• možnosť stráženia, príp. iná ochrana pred vniknutím nepovolaných osôb z dôvodu skladovania 

NO 
• vhodná poloha z pohľadu pohybu občanov a s tým súvisiacej dostupnosti zberného dvora pre 

občanov  
• situovanie mimo alebo na okraj obytnej, popr. turisticky atraktívnej časti mesta 

 
Vybavenie: 

• mobilná bunka pre obsluhu, vodovodná, elektrická a kanalizačná prípojka s WC             1 ks 
• vybudovanie prístrešku nad časťou plochy                                                                        1 ks 
• príslušenstvo: alarm, osvetlenie        1 ks 
• váha na váženie prijatých  odpadov                                1 ks 

(tieto body nie sú nevyhnutné, vzhľadom na blízkosť vrátnice areálu) 
 
• mobilný eko-sklad          1 ks 
• vybavenie eko-skladu: 

- kontajner na žiarivky (po 200 ks)       1 ks 
- kontajner na  akumulátory (nosnosť 0,5 t)      1 ks 
- kontajner na monočlánky        1 ks 
- kontajner na obaly znečistené škodlivinami     1 ks 

• sklad na  vyradené elektrické a elektronické zariadenia     1 ks 
• veľkoobjemový kontajner na sklo (VOK-9m3)      2 ks 

Vchod 

Objemný 
Odpad 
30m3 

Drobný 
stavebný 

odpad 
8m3

Kovový 
Odpad 
16m3 

Prevádzková 
budova 

(Unimobunka s WC) 

Odpad zo 
Zelene 
20m3 

Papier 
30m3 

Sklo 
Číre 
9m3 

Plasty 
30m3 

Plasty Sklo 
Farebné 30m3 

9m3 

Prístrešok 

Papier EKO SKLAD Odpad z EEZ
Váha 30m3 30m3 Sklad 20m3 

                       



• veľkoobjemový kontajner krytý na papier (HNK-30m3)     2 ks 
• veľkoobjemový kontajner na objemný odpad (HNK-30m3)    1 ks 
• veľkoobjemový kontajner na plasty  (HNK-30m3)                                                            2 ks 
• veľkoobjemový kontajner na drob. staveb. odpad (HNK-8m3)    1 ks 
• veľkoobjemový kontajner  na kovy  (HNK-16m3)                                                     1 ks 
• veľkoobjemový kontajner na zelený odpad (HNK-20m3)                                                   1 ks  

 
 
ORGANIZAČNÉ A LEGISLATÍVNE ZABEZPEČENIE PREVÁDZKY ZBERNÉHO DVORA 
 
Počet stálych zamestnancov:   1 
 
Prevádzka zberného dvora:   - pondelok až piatok od 1200 do 1700 hod. 

- sobota od 700do 1200 hod. 
 
Výstavba a následné prevádzkovanie zberného dvora musí byť uskutočnená na základe stavebného 
konania, pričom prevádzkovateľ musí vlastniť nasledujúce dokumenty: stavebné povolenie, 
kolaudačné povolenie, povolenie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, prevádzkový poriadok 
zberného dvora a skladov NO, havarijný plán a záznamy o školeniach obsluhujúceho personálu. 
Dôležitou úlohou pre úspešné výsledky triedeného zberu je aj jeho propagácia medzi občanmi, pričom 
by nemalo ísť o jednorazovú akciu ale o stále pôsobenie na občanov v smere minimalizovania 
množstva nevyužitého odpadu. 

 
NÁKLADY  

 
Náklady na zriadenie zberného dvora  

P.Č. POLOŽKA POČET PREDBEŽNÉ 
NÁKLADY S DPH 

1. Mobilná bunka pre obsluhu zberného dvora 1 nie nevyh. výdavok v I. 
etape

2. Vodovodná, elektrická a kanalizačná prípojka 1 nie nevyh. výdavok v I. 
etape 

3. Prístrešok 1 nie nevyh. výdavok v I. 
etape 

4. Príslušenstvo alarm, osvetlenie 1 nie nevyh. výdavok v I. 
etape 

5. Váha na váženie prijatých odpadov 1 nie nevyh. výdavok v I. 
etape 

6. Mobilný eko-sklad 1 6 000,00
7. Sklad na vyradené elektron. zariadenia 1 7 000,00
8. Kontajner na žiarivky (na 200 ks) 1 500,00
9. Kontajner na  akumulátory (nosnosť 0,5 t) 1 1 000,00

10. Kontajner na monočlánky a batérie 1 200,00
11. Kontajner na obaly znečistené  škodlivinami 1 1 500,00
12. Veľkoobjemový kontajner na sklo 2 6 000,00
13. Veľkoobjemový kontajner krytý na papier 1 6 500,00
14. Veľkoobjemový kontajner krytý na VKM 1 6 500,00
15. Veľkoobjemový kontajner na objemný odpad 1 6 500,00
16. Veľkoobjemový kontajner na plasty 2 13 000,00
17. Veľkoobjemový kontajner na dr. staveb. odp. 1 2 000,00

                       



18. Veľkoobjemový kontajner na papier kov 1 3 000,00
19. Veľkoobjemový kontajner na pneumatiky 1 6 000,00

  Spolu v EUR   65 700,00
 

Poznámka: Ceny a náklady týkajúce sa návrhov uvedených v tomto dokumente vychádzajú zo 
súčasného poznania zámerov mesta Nitra v oblasti nakladania s odpadmi a úrovne vstupných 
nákladov na ich zabezpečenie.  

 
Prevádzkové náklady 
Celkové ročné náklady na prevádzku zberného dvora v popisovanom rozsahu je možné odhadnúť na 
približne 40 tis. až 70 tis. EUR. Výška nákladov je závislá od počtu zamestnaných pracovníkov, 
spotreby energií ako aj nákladov na zneškodnenie druhotne nevyužiteľných odpadov. 
Výnosy závisia od množstva vytriedených druhotných surovín a ich cien pri odpredaji. Zaradiť medzi 
ne je možné aj ušetrené prostriedky za skládkovanie. 
 
 

ENVIRONMENTÁLNY  VÝZNAM  PROJEKTU  A JEHO  ÚČEL 
 
     Zodpovedné plnenie všetkých úloh a povinností prevádzkovateľom má pre občanov výchovný 
účinok a zároveň upevňuje ich dôveru a užitočnosť separovania komunálneho odpadu. 
Cieľom uvedeného projektu je triedením uvedených zložiek komunálneho odpadu dosiahnuť zníženie 
množstva odpadov zneškodňovaných skládkovaním. 
 
 

ZÁVER 
 
Systém triedenia odpadov na novom zberovom dvore na území mesta Nitra, tak ako bol predstavený, 
bude spĺňať nasledujúce kritériá : 
 
- čo najväčšia jednoduchosť a variabilita systému s prepojením na existujúci systém 
- minimalizácia nákladov na vstupy pri čo najširšom zapojení obyvateľov do triedenia 
- maximálne využitie už jestvujúcich kapacít a technického vybavenia 
- zohľadnenie skúseností z predchádzajúceho obdobia triedenia v meste Nitra 
 
Systém je prijateľný pre občana a nemení jeho doterajší chod domácnosti. Je zostavený tak, aby 
zavádzacie náklady, prípadne mimoriadne náklady, boli akceptovateľné a neprenášali sa na obyvateľa.  
 
 
Zdroj: Informácie k Zbernému dvoru NKS v objekte N-Adova boli použité z materiálu Projekt Zberný dvor Mesta Nitry, ktorý 
spracovala a do tejto analýzy poskytla spoločnosť Nitrianske komunálne služby, s.r.o., Nábrežie mládeže 87, 949 01 Nitra.  
 
 
Náklady na zriadenie zberného dvora (NKS) .................................................................... 65.700 EUR 
Ročné prevádzkové náklady (NKS) ........................................................................... 40 - 70.000 EUR 
 
Plánované príjmy z prenájmu - v zmysle VZN č.21/2009 10 EUR za m2/rok bez energií 
plocha na prenájom: 3.492 m2 x 20 EUR za m2/rok ....................................................... 69.840 EUR/rok 
Z dôvodu zvýšenia sadzby za úhradu nájomného na 20 EUR za m2/rok je potrebná úprava VZN 
č.21/2009 v príslušnom bode. 
 

                       



3.2. Nehnuteľnosti do prenájmu MsS. 
 
Predmetom prenájmu podľa LV č. 6572 pre kat. úz. Horné Krškany sú:  

- pozemky o celkovej výmere 25.120 m2 

- pozemky pod stavbami o celkovej výmere 4.667 m2 

- stavby o celkovej výmere podlahovej plochy 7.000 m2 

Plánované obdobie zahájenia užívania pre MsS: od 1.11.2010  
 
V zmysle článku VI. bod 6 nájomnej zmluvy je nájomca (MsS) po predchádzajúcom písomnom 
súhlase prenajímateľa (N-ADOVA) oprávnený prenechať prenajaté nehnuteľnosti do užívania tretím 
osobám - podnájom. Výška nájomného tretím osobám je stanovená nasledovne: 
 

d) parcely 771/1, 1161/2 a 394/1 
     1,05 EUR/ m2/rok bez DPH  
e) parcely 782, 783, 785/2, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794 a795  

0,03 EUR/ m2/rok bez DPH 
f) stavby na parcelách 782, 783, 784, 785/1, 785/2, 789, 790, 792, 793, 794, 795, 771/1 

50 EUR/ m2/rok bez DPH 
 
V nájomných zmluvách s podnájomníkmi bude nastavený mechanizmus ročnej valorizácie nájomného 
o sumu inflácie, zverejnenú Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny 
rok.   
 
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v areáli 
 
V areáli je nutná rekonštrukcia sociálnych zariadení, hlavne v skladovacích a výrobných priestoroch. 
V administratívnej budove nie je potrebné vykonať rekonštrukciu sociálnych zariadení. Prenajímateľ 
by mal v rámci zmluvy zabezpečiť vhodné sociálne a šatňové  priestory (prevádzkovo - schopné) na 
svoje náklady. 
 
 

Objekt: Administratívna budova na parcele č.792 – označenie ,A“ 
 

 
 
Plánované využitie - MsS: 
Kancelárie MsS - 1. poschodie 
Plánované obdobie zahájenia užívania pre MsS: od 1.11.2010  
► príprava kancelárskych priestorov a presťahovanie administratívy MsS 
- posúdenie a príprava PC rozvodov a siete na inštaláciu počítačov MsS + internet 
- upratanie miestností a rozmiestnenie nábytku, presťahovanie písomnej dokumentácie 

                       



- nasťahovanie zamestnancov MsS do jednotlivých kancelárií podľa rozpisu 
- zapojenie kancelárskej a komunikačnej techniky, pripojenie PC a internetu  
 
Plánované využitie voľných kancelárskych priestorov: 
 

Pre súkromný sektor je možné vyčleniť kancelárske priestory  v administratívnej budove spolu 
so skladovými a výrobnými priestormi v rámci areálu. Tento prenájom voľných priestorov je možné 
riešiť formou súťaže, komerčnej ponuky alebo inzerciou.  

 
Odporúčaný variant prenájmu: 

1 kancelária + skladový (výrobný priestor). Je samozrejme nevyhnutné ponúkať záujemcom skladové 
a výrobne priestory v stave, ktorý zodpovedá štandardom prevádzky a dopytu.  
 

• Výhody: 
o  využitie priestorov za účelom preplatenia nájmu,  
o  rekonštrukcia priestorov aj na náklady podnikateľských subjektov, 
o  spolupráca súkromného sektora s mestskými spoločnosťami pôsobiacimi v areáli. 
 
• Nevýhody: 
o väčšia vzdialenosť od centra mesta  
 
Kancelárie na podnájom - prízemie - samostatný vchod - 136 m2 

► príprava kancelárskych priestorov na podnájom 
 
Priestory na podnájom - výdajňa stravy a laboratórium na prízemí - 100 m2 
► po obhliadke priestorov v objekte N-Adova bol prejavený záujem o prevádzku kuchyne spojenú s 
výdajom jedál v priestoroch administratívnej budovy. 
Pre výdaj jedál je na tento účel najvhodnejší priestor bývalého laboratória, v súčasnej dobe používaný 
ako priestor kuchyne.   
Priestory laboratória je nutné upraviť tak, aby vyhovovali potrebám kuchyne, sú nutné aj drobné 
stavebné úpravy. Priestor na výdaj stravy potrebuje úpravy menšieho rozsahu.  
Predbežné celkové náklady odhadujeme na cca 5 000 EUR v závislosti od požiadaviek Úradu 
verejného zdravotníctva. 
Dlhoročné skúsenosti záujemcu v oblasti stravovania a gastronómie sú zárukou kvality nimi 
poskytovaných služieb. Ich cieľom je kvalitné a cenovo prístupné stravovanie, každý deň čerstvé jedlo 
z čerstvých surovín, klasická slovenská kuchyňa a domáca strava. 

 
Predpokladané výdavky na úpravu priestorov ............................................ po dohode s podnájomníkmi 
Plánovaný príjem z podnájmu - bez energií  
prízemie administratívnej budovy 240 m2 x 50 EUR/m2/rok ........................ 12.000 EUR/rok bez DPH 
 
 

Objekt: Kotoľňa na parcele č.795 – označenie ,K“ 
 
Plánované obdobie zahájenia užívania pre MsS: od 1.11.2010  
Plánované využitie: vykurovanie prenajatých objektov 
 
I. alternatíva – ponechanie súčasného stavu 
V priestore kotolne sa nachádzajú 2 veľkoobjemové kotly dimenzované na predmet činnosti N-Adova 
s rozvodmi parovodu do jednotlivých objektov areálu. 

                       



Výhody:  
- bez potreby výdavkov na prestavbu 
Nevýhody: 
- pri predpokladanej potrebe vykurovania prenajatých priestorov je využiteľný iba jeden kotol max. na 
5 % jeho výkonu – neefektívna a nehospodárna prevádzka 
- nevyhovujúci stav rozvodných potrubí pary na vykurovanie objektov – úniky tepla – nehospodárnosť 
 
II. alternatíva – nový kotol a rozvody tepla 
Výmena 2 veľkoobjemových kotlov za jeden kotol s výkonom postačujúcim pre potreby vykurovania 
objektov v celom areály. 
Výhody: 
- úspora paliva a hospodárnosť prevádzky v porovnaní s I. alternatívou 
- zníženie energetickej náročnosti rozvodných potrubí – straty v rozvodoch 
Nevýhody: 
- vysoké vstupné výdavky na odstránenie starej technológie a rozvodov,  
- vysoké vstupné výdavky na kúpu nového kotla a jeho inštaláciu a na realizáciu nových rozvodných 
potrubí a koncových vykurovacích telies do jednotlivých objektov 
- pri zámere ďalšieho prenájmu prenajatých priestorov potreba prepočtu spotreby tepla podľa 
jednotlivých priestorov na podnájom 
 
III. alternatíva – samostatné vykurovanie objektov 
Odstavenie činnosti existujúcich 2 veľkoobjemových kotlov, demontáž kotlov, potrubí rozvodu pary 
a inštalácia samostatných kotlov do jednotlivých objektov podľa potreby ich vykurovania. 
Výhody: 
- efektívna a hospodárna prevádzka s možnosťou regulácie spotreby – úspora výdavkov na spotrebu 
plynu v porovnaní s I. a II. alternatívou 
- pri zámere ďalšieho prenájmu prenajatých priestorov jednoduché vyčíslenie spotreby plynu 
jednotlivým podnájomníkom   
Nevýhody: 
- vysoké výdavky na odstránenie starej technológie a rozvodov 
- vysoké vstupné výdavky na realizáciu rozvodu plynu do jednotlivých objektov 
- vysoké vstupné výdavky na kúpu a inštaláciu nízkokapacitných kotlov 
- vysoké vstupné výdavky na kúpu koncových vykurovacích telies 
 
Predpokladané výdavky na úpravu priestorov a technológie budú vyčíslené podľa zvolenej alternatívy 
vykurovania. 
Predpokladaný príjem bude závislý od zvolenej technológie vykurovania a rozúčtovania nákladov 
jednotlivým podnájomníkom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       



Objekt: Dielne na parcele č.790 – označenie ,D“ 
 

 
 

Plánované obdobie zahájenia užívania pre MsS: od 1.11.2010  
Plánované využitie: 
- garáž pre motorové vozidlá MsS 
- údržbárske dielne   
- šatne a sociálne zariadenia údržbárov  
► príprava garáže pre motorové vozidlá MsS 
► príprava dielní a presťahovanie nástrojov, prístrojov a náradia 
► príprava šatní a sociálnych zariadení – šatne, WC, sprchy 
 
Predpokladané výdavky: výdavky na nevyhnutnú úpravu priestorov garáže a dielní - cca 1.000 EUR 
Nakoľko šatne a sociálne zariadenia sa nachádzajú v dezolátnom stave a je potrebná ich kompletná 
rekonštrukcia, prenajímateľ by mal v rámci zmluvy zabezpečiť ich rekonštrukciu na vlastné náklady. 
Plánované príjmy ................................................................................................za poskytovanie služieb 
 

Objekt: Výrobný objekt a sklad na parcele č.783 – označenie ,P“ a  „S-03“ 
 
Peletizačná linka, výroba peliet, priestorové usporiadanie, štruktúra 
 
Obr. 5  Umiestnenie peletizačnej linky a skladové priestory pre výrobky 
 

 
 
                               P - objekt (budova) pre peletizačnú linku – výrobu 
                               S-03 skladovací priestor (krytý) pre výrobky z peletizácie a vstupný    
                               materiál 

                       



• Výhody: 
o 100 % využitie priestorov pre montáž linky,  
o  vhodné uskladnenie výrobkov, 
o  uskladnenie vstupných surovín, 
o  vhodné priestory pre obsluhu a zamestnancov, 
o  areál vhodný pre logistiku, 
o  využitie centrálnej jedálne pre zamestnancov, 
o  schopnosť zarobiť si na prevádzku predajom výrobkov, 
o  prevádzkovateľ Mesto Nitra, 
o  prevádzkovateľ môže sám, alebo prostredníctvom mesta žiadať o rôzne dotácie, alebo 
         granty. 

 
• Nevýhody: 
o väčšia vzdialenosť od centra mesta a s tým spojené aj náklady na PHM, 
o príjazd do areálu cez most (potrebná rekonštrukcia mosta z hľadiska jeho nosnosti a šírky), 
o vstupný kapitál pre zriadenie linky a platy zamestnancom (personálne a technické vybavenie), 
o chýbajúce referencie pri predaji finálnych výrobkov a konkurencieschopnosti. 
 
Obr.6  Štruktúra pre obsluhu peletizačnej linky a výroby 

 
 
Manažér:   koordinuje a riadi proces výroby peliet, zaobstaráva možnosti predaja  

výrobkov, riadi zamestnancov v danej štruktúre  
 

Obsluha stroja:  zabezpečuje plynulý chod prevádzky peletizačnej linky, vykonáva  
opravy porúch, je vyškolená pre obsluhu peletizačnej linky, zodpovedá               
za bezpečnosť práce 
 

Logistika:   zabezpečuje dopravu vstupných surovín a ich uskladnenie, uskladňuje  
výrobky a distribuuje ich do predajných sietí 
 

Ekonóm:   vedie mzdovú a personálnu agendu a podvojné účtovníctvo 

                       



 
Peletizačná linka a výroba 

Zdroj: www.biopellets.sk 

Vhodná kombinácia peletizačnej a pyrolýznej technológie s biopalivovými a bioplynnými 
stanicami umožňuje vybudovať bioenergetický komplex schopný produkovať:  
• kvapalné a plynné palivá o relatívne vysokej výhrevnosti, ktoré je možné ďalej rafinovať  
      a tým zušľachťovať, 
• elektrickú energiu využiteľnú pre vlastnú spotrebu alebo na distribúciu do verejných sietí, 
• tepelnú energiu umožňujúcu výrobu pary alebo teplej úžitkovej vody, resp. využiteľnú       
      na vlastnú potrebu pri sušení vstupných surovín. 

  

Peletky a peletizácia všeobecne 

Pelety ako produkt majú veľmi krátku, 
avšak intenzívnu históriu: začali sa vyrábať už 
v roku 1998. V súčasnosti dopyt po nich v rámci 
Európy niekoľkonásobne prevyšuje ponuku. Každá 
produkcia peliet, spĺňajúca normatívne 
a kvalitatívne požiadavky, je okamžite umiestnená  
na trhu.  
  

 
Najnovšie trendy v tepelnom hospodárstve 

smerujú k využívaniu alternatívnych zdrojov 
energie, ktoré sú obnoviteľné. Jedným z takýchto 
zdrojov je spracovávanie biomasy alebo vedľajších 
produktov vznikajúcich v drevárskom priemysle a komunálnych odpadov. Priame spaľovanie týchto je 
náročné kvôli vysokému obsahu vody, preto bolo potrebné zavedenie spracovania tejto suroviny. 
 

Samotný výrobný proces spočíva v densifikácii vstupnej 
suroviny prostredníctvom rotačného lisu                         do 
výsledného produktu. Vstupnou surovinou je drevná  hmota 
v podobe pilín, hoblín, drevných odrezkov, odpadového dreva 
v drevárskom a lesníckom priemysle a drevná hmota 
energetických porastov (biomasa). Produkt technologickej linky je 
certifikovaný podľa európskych noriem. Zapojením 
dvojmatricového peletizátora sa zvyšuje efektivita výroby, pretože 
sa znižuje energetická spotreba na kg produkcie. Naša spoločnosť 
používa technológiu ETS® - ECO TRE System, ktorá je 
doporučovaná EUBIA ako najvhodnejšia a najekonomickejšia 
technológia na výrobu drevených peliet. 
 

Proces peletizácie pri tradičnej technológii je rozdelený do 
piatich základných krokov. V prvom rade je to drvenie vstupného 
materiálu na drevný prach a sušenie tejto hmoty                 na požadovanú vlhkosť a pridávanie pary za 
vysokého tlaku, ktoré spôsobuje pružnosť materiálu. Samotná peletizácia sa vykonáva v peletovacom 

                       

http://www.biopellets.sk/


lise, ktorý formuje výsledný produkt. Nakoniec sa uvoľňuje tlak, ktorý vznikol pri zhutňovaní hmoty a 
chladenie produktov. Pri našej technológii sa využíva technické riešenie, ktoré sa z hľadiska 
konkurencieschopnosti oproti európskym výrobcom dostáva na nižšie výrobné náklady               ako 
pri tradičnej technológii.  

 
Výsledný produkt sa ďalej balí do spotrebiteľského balenia o váhe 15-25 kg, alebo               

do obchodného balenia o váhe 1t  tzv. big bagov a distribuuje. Zákazníkmi pre peletky sú              od 
vlastníkov rodinných domov až po veľké centrálne zdroje tepla, ako aj výrobné podniky.  
Oproti ostatným dreveným palivám je výhoda v prospech peletiek v tom, že prostredníctvom ich 
spaľovania sa dá zabezpečiť presná regulácia horenia a jednoduchosť skladovania. Z ekologického 
hľadiska pri spaľovaní peliet nedochádza žiadnemu zvýšenému zaťažovaniu životného prostredia 
v porovnaní so spaľovaním zemného plynu. 
 
 

1. Drevné pelety  

      Drevné pelety sa vyrábajú z čistých pilín           
a hoblín bez pridávania  chemických látok.              
Ako spojivo tu pôsobí lignín obsiahnutý                   
v samotnom dreve, ktorý sa  pri vysokých 
teplotách spôsobených vplyvom trenia dostáva       
do plastického stavu. V poslednej dobe sa  
vyrábajú drevné pelety aj z cieľovo pestovaných 
rýchlorastúcich drevín. 
 

 

 

 
 
 

2. Alternatívne pelety  

      Alternatívne pelety sú vyrobené zo slamy 
(pšenice, raže, sóje, jačmeňa, hrachu, repky) 
a poľnohospodárskeho odpadu (organický odpad 
vznikajúci pri priemyselnom čistení a sušení 
poľnohospodárskych plodín).      

      Požadovaná pevnosť a trvanlivosť alternatívnych 
peliet sa získava aj pridaním odpadu z repky,               
alebo slnečnice (2 - 3 % z celkového objemu)             
k slame a ostatnému poľnohospodárskemu odpadu      
pri peletizovaní. Tento odpad z olejnín znižuje 
spotrebu elektrickej energie pri výrobe, predlžuje 
dobu životnosti peletizéra a zvyšuje kvalitu 
alternatívnych peliet.  

 

 

       Tieto dve skupiny peliet sa v prvom rade od seba odlišujú v množstve popola zostávajúceho 
po spaľovaní. Popolnatosť je u drevných peliet 1 % a u alternatívnych peliet 3-10 %. Drevné pelety 
sú drahšie palivo ako alternatívne pelety, lebo lesy na Zemi z roku na rok ubúdajú, a tým rastú 
aj náklady ťažby a dopravy surového dreva. Alternatívne pelety sú lacnejšie, lebo sa vyrábajú 
z poľnohospodárskeho odpadu. 

 

Dodávky kompletov peletovacích liniek na kľúč 
 
• Linky s výrobnou kapacitou 1 t, 2 t, 5 t  peletiek za hodinu pre rôzne druhy biomasy                  
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      a dreva, začínajúc od dreva, štiepky alebo rôznych polien a končiac so zabalenými peletkami.  
• Automatizovaný riadiaci proces. 
• Nová sušička s inštalovaným 1000 kW tepelného a 50 kW elektrického výkonu pre výrobu 5 t 

suchej biomasy za hodinu. 
 
 
Špecifikácia materiálu, ktorý sa má peletizovať 
 
• Zmes materiálov - piliny, drevo, hobliny a štiepka. 
• Vlhkosť spracovateľnej suroviny do 60 %. 
• Materiál musí byť zbavený inertných materiálov ako sú kamene, pálená hlina, sklo a pod. a 

materiálov, ktoré nie sú kompatibilné s výrobou peliet alebo, ktoré sú príliš abrazívne pre lisovacie 
matrice. 

 
Technické údaje k peletizačnému systému P600/2/S (linka obsahuje 2x) 
 
• Systém elektrického napájania    V   400 + N + T/50 Hz 
• Inštalovaný príkon peletizačného systému   kW   cca 400 

• Spotreba elektrickej energie     Wh/kg  cca 90-140 
• Maximálna produkcia za hodinu podľa materiálu kg/h   cca 2400 - 2600 
• Priemerná produkcia za hodinu podľa materiálu  kg/h   cca 1800 - 2200 
• Priemer otvorov matríc     mm   6 
• Váha peletizátora      kg   cca 6000 
• Minimálne rozmery haly (d x š x v)    mm   45000x15000x6000 
• Sypná hmotnosť produktu     kg/m   cca 680 - 720 

• Výstupná relatívna vlhkosť produktu   %   8 - 10  

 
Peletovacia linka s produkciou 2 t/hod 
 
  Komponenty Cena € kW 
1 Silo s podsuvnou podlahou 22 000 9,00 
2 Pásový dopravník 9 350 1,10 
3 Magnet 2 750 0,00 
4 Kladivový drvič 17 270 55,00 
5 Korčekový vynášač 4 400 3,00 
6 Silo mokrej suroviny 21 879 13,45 
7 Sušička Bluetherm 154 000 26,00 
8 Kotol k sušičke - 500 kW 110 000 5,00 
9 Filter k sušičke 33 000 0,25 

10 Závitovkový dopravník - transport piliny zo sušiarne do kladivového 
drviča 2 750 3,00 

11 Kladivový drvič 14 850 37,00 
12 Pneu transport piliny z drviča do sila 10 725 0,75 
13 Silo suchého materiálu 21 879 7,40 
14 Závitovkový dopravník - transport piliny zo sila do lisu - 2x 5 500 4,40 

                       



  

  

  

  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

15 Peletizér ETS P600/2/S - 2x 352 000 166,00 
16 Pneu transport peletiek od lisu - 2x 23 441 23,50 
17 Chladič - triedenie, odprášenie, chladenie 21 450 1,50 
18 Korčekový vynášač 8 250 3,00 
19 Silo na peletky, balička Big Bag 16 500 0,75 
20 Baliaca váha so zváračkou sáčkov 14 080 0,65 
21 Pneu odsávanie prachu z lisu - 2x 14 388 11,75 
22 Kompresor 3 850 5,50 
23 Filter 18 101 0,75 
24 Riadiace skrine 181 500 0,00 
 Celkom       1 083 913 378,75 
 Bude spresnené podľa projektu   
25 Kabeláž 55 000 0,00 
26 Inštalácia - šéfmontáž (21 dní - 3 ľudia) 69 300 0,00 

 
Vyhodnotenie nákladov (bez suroviny) na výrobu 1 t peletiek pre rôzne varianty 
technologických zostáv sušičiek a peletovacích lisov 
 
Hlavné odlišnosti jednotlivých variantov: 
 
• sušenie pre ETS peletizátory je do 20 % vlhkosti, 
• sušenie pri klasickej technológii je do 15 % vlhkosti, 
• linka s dvomi peletizérmi ETS s produkciou à 5t/hod produkuje celkom na výstupe 10 t  
      peletiek za 1 hodinu, 
• linka s tromi peletizérmi ETS s produkciou à 5t/hod produkuje celkom na výstupe: 

o 15 t peletiek za jednu hodinu do vstupnej vlhkosti 32 %, 
o menej ako 15 t peletiek za 1 hodinu v závislosti od vstupnej vlhkosti >32 % vlhkosti –      
      peletky vyrobené nad uvedenú produkciu sú vrátené na zmiešavanie a zníženie       
      vlhkosti na 20 %. 

 
Ceny médií použité pri kalkulácii: 

• elektrická energia      0,100 €/kWh  
• tepelná energia       0,018 €/kWh, resp. 5000 €/GJ  
• cena štiepky určená podľa C.A.R.M.E.N. III.2007  57,80 €/tona bez DPH  
 
VARIANT 1  
VARIANT 1 - zostava 2x sušička Bluetherm + 2x ETS peletizér V1 - 2xS + 2xETS 
Vlhkosť vstupného materiálu 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 
Produkcia v kg 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
teplo - sušička BLUE 2x kotol (kWh) 0 268 574 927 1339 1826 
el. energia - sušička BLUE 2x kotol (kWh) 10,0 14,6 19,8 25,8 32,8 41,0 
el. energia - drvenie peletiek pre miešania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
el. energia - peletizér 2x ETS (kWh) 400 400 400 400 400 400 

                       



   
 
 
  
 
 

náklady na teplo 0,00 4,82 10,33 16,69 24,10 32,87 
náklady na el. energiu 41,00 41,46 41,98 42,58 43,28 44,10 
náklady spolu 41,00 46,28 52,31 59,26 67,38 76,97 
Náklady na 1 tonu výroby 4,10 4,63 5,23 5,93 6,74 7,70 

 
 
VARIANT 2  
VARIANT 2 - zostava 1x sušička Bluetherm + 3x ETS peletizér V2 - 1xS + 3xETS 
Vlhkosť vstupného materiálu 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 
Produkcia v kg 15 000 15 000 15 000 12 744 10 293 8 387 
teplo - sušička BLUE 1x kotol (kWh) 0 400 861 1000 1000 1000 
el. energia - sušička BLUE 1x kotol (kWh) 15,0 21,8 29,6 32,0 32,0 32,0 
el. energia - drvenie peletiek pre miešania 0 0 0 22,56 47,07 66,13 
el. energia - peletizér 3x ETS (kWh) 600 600 600 600 600 600 
náklady na teplo 0,00 7,20 15,50 18,00 18,00 18,00 
náklady na el. energiu 61,50 62,18 62,96 65,46 67,91 69,81 
náklady spolu 61,50 69,38 78,46 83,46 85,91 87,81 
Náklady na 1 tonu výroby 4,10 4,63 5,23 6,55 8,35 10,47 
 
 
VARIANT 3 

 

VARIANT 3 - zostava 6x sušička klasická + peletizér klasický (10t/hod) V3 - 6xS + kl. peletovanie 
Vlhkosť vstupného materiálu 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 
Produkcia v kg 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 
teplo - sušička kl. 6x kotol (kWh) 599 1277 2052 2947 3990 5223 
el. energia - sušička kl. 6x kotol (kWh) 28 45 55 135 180 225 
el. energia - drvenie peletiek pre miešania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
el. energia - peletizér klasický (kWh) 550 550 550 550 550 550 
náklady na teplo 10,78 22,99 36,94 53,05 71,82 94,01 
náklady na el. energiu 57,80 59,50 60,50 68,50 73,00 77,50 
náklady spolu 68,58 82,49 97,44 121,55 144,82 171,51 
Náklady na 1 tonu výroby 6,86 8,25 9,74 12,15 14,48 17,15 

 

 

 

 

                       



Náklady prevádzky peletizačnej linky 

  
 
 

 

                       



  

 

 

 

                       



Model peletizačnej linky s "bubnovou" rotačnou sušičkou  
   
   

 
                                                                                                             
 
 
                                                                                            
                                                                                             

 
 
   

 
 
 

                       



Model peletizačnej linky s použitím sušičky Bluetherm 
   
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
► zmluvný partner formou súkromno-verejného partnerstva: MsS poskytnú priestor a zmluvný 
partner inštaluje technológiu a bude prevádzkovať peletizačnú linku za účelom dosiahnutia zisku 
 
 
 

                       



Predpokladané výdavky ..................................................................................... po dohode s investorom 
Plánované príjmy z prenájmu 50 EUR za m2/rok 
Plocha na prenájom: podlahová plocha budovy a priľahlého skladu 1.800 m2 x 50 EUR za m2/rok 
spolu ................................................................................................................ 90.000 EUR/rok bez DPH 
 
Časť produkcie peletizačnej linky by mohla byť využitá v kotolni v areály N-Adova na vykurovanie 
objektov. 
 
 

Uskladnenie drevín, okrasných kvetín z Botanickej záhrady SPU v Nitre, množenie drevín a 

kvetín, ich predaj, výstavba skleníka – označenie „SK“ 

 

Obr. 8  Uskladnenie okrasných kvetín, drevín, umiestnenie skleníka - SK 

 
• Výhody: 
o  uvoľnenie areálu SPU v Nitre, 
o  100 % využitie priestorov pre uskladnenie,  
o  vhodný priestor pre vybudovanie skleníka, 
o  využitie priestoru pre podnikateľské aktivity v rámci pestovania a predaja drevín   
       a okrasných kvetov, 
o  situovanie okrasných kvetov v areáli spoločne s MsS Nitra. 
 
• Nevýhody: 
o väčšia vzdialenosť od centra mesta a tým spojené aj náklady na PHM 
 
Predpokladané výdavky na výstavbu skleníka ..................................................................... 10.000 EUR 
Plánovaný príjem z predaja produktov ..................................................... 7 - 10.000 EUR/rok bez DPH 

                       



Objekty na parcelách 785/2, 786, 787 a 788 – označenie „KJ“.  
 

Obr. 10  Kalové jamy a ich využitie 

 
 

Využitie kalových jám 

o uskladnenie odrezkov a ich využitie v rámci peletizačnej výroby, 

o zasypanie kalových jám (využitie pre zeleň v areáli), 

o uskladnenie drte z drvenia separátov komunálneho odpadu, 

o je potrebné zmluvne upraviť možnosť zasypania medzi prenajímateľom a nájomcom. 

Predpokladané výdavky ............................................................................. po dohode s podnájomníkom 
Príjem z podnájmu: 300 m2 x 20 EUR/ m2/rok ............................................... 6.000 EUR/rok/bez DPH 
 
 

Objekt: Strojovňa na parcele č.794 – označenie „S-04“ 
Plánované využitie: 
Skladové priestory na podnájom. 
 
Predpokladané výdavky ............................................................................. po dohode s podnájomníkom 
Príjem z podnájmu - bez energií  
105 m2 x 50 EUR/ m2/rok ................................................................................. 5.250 EUR/rok bez DPH 
 

Zastrešené sklady na parcele 777/1 – označenie „S-05 a S-06“ 
 
Plánované využitie:  
Umiestnenie štiepkovača na drvenie drevnej hmoty získanej zvozom opilovaných drevín a krov 
z územia mesta Nitry s celkovým ročným zvozom cca 750 - 800 ton. Drevná štiepka bude následne 

                       



predávaná potenciálnym záujemcom prípadne využitá ako alternatívne palivo na vykurovanie objektov 
v areály N-ADOVA.    
Štiepkovač – drvič 
 
     Štiepkovače premenia drevený odpad na štiepky, ktoré nahradia palivové drevo. Podľa typu stroja 
je možné štiepkovať drevo s priemerom od 5 do 35 cm. 

     Drviče sú určené na drvenie biologického odpadu pre výrobu humusu. Drviče z tejto typovej rady 
sú určené na drvenie lístia, kôrovia, slamy, poľnohospodárskych zvyškov, drevených paliet a 
papierových kartónov. Univerzálny štiepkovač a drvič je stroj vhodný              pre komunálnu sféru. Je 
určený na drvenie alebo štiepkovanie, dreva, lístia, kôrovia, slamy, poľnohospodárskych zvyškov a 
papierových kartónov.  

Predpokladané výdavky:  nákup štiepkovača a úprava skladových priestorov  
Predpokladaný príjem: z predaja drevnej štiepky .......................................... cca 33.000 EUR bez DPH 
 

Objekty bez plánovaného podnájmu 
Objekty tvoriace zázemie areálu: 
Objekt na parcele č.784 Trafostanica – označenie „T“ 
Objekt na parcele č.789 Čistička odpadových vôd – označenie „ČOV“ 
 

4. CIELE 
 
Finančné 
 

Finančným cieľom návrhu využitia areálu N – Adova je tvorba zisku z predaja peliet, 
okrasných drevín a prenájmu kancelárskych a skladových priestorov. Prevádzkovateľ areálu by si mal 
svojimi podnikateľskými aktivitami zarobiť na svoju prevádzku v druhom a treťom roku fungovania.  
Zisk, ktorý spoločnosť vytvorí sa odvedie do mestského rozpočtu alebo sa použije na ďalšie investície, 
príp. zveľadenie majetku. 
 
Nefinančné 
 

Nefinančným cieľom je vytvorenie priaznivých podmienok pre vykonávanie služieb občanom 
mesta Nitra cez MsS, zabezpečenie bezplatného odovzdania komunálneho odpadu do zberového 
dvora, prevzatie krovín a odrezkov od občanov Mesta Nitra s cieľom ich využitia pre peletizačnú 
výrobu. 
 
 

5. ANALÝZA SILNÝCH A SLABÝCH STRÁNOK 
 
 
Silné stránky 

 
 Areál vlastní respektíve má v prenájme Mesto Nitra a tým vie priamo ovplyvniť svoje  

      zámery, 
 Mesto Nitra môže majetok ponúknuť investorom, 
 Spoločnosť môže sama, alebo prostredníctvom mesta žiadať o rôzne dotácie alebo granty, 
 Možnosť investičných stimulov. 

                       



 
Slabé stránky 

 
 Novovzniknuté riešenia, malé skúsenosti pri realizácii podobného projektu,  
 Personálne a technické vybavenie,  
 Chýbajúce referencie, 
 Konkurencia a presadenie sa na trhu. 

 
6. ANALÝZA KONKURENCIE 

 
Medzi konkurenciu musíme zaradiť aj ostatné slovenské mestá a regióny, ktoré majú už 

zrealizované podobné projekty. Je výhodou takéto navštíviť a oboznámiť sa s ich činnosťou. Budeme 
musieť preraziť na trh s našimi produktmi. Správne zvolenou obchodnou stratégiou vieme dosiahnuť, 
že z našich konkurentov sa stanú obchodní partneri, s ktorými budeme na projektoch spolupracovať. 

 
 

7. ANALÝZA ZÁKAZNÍKOV 
 

Zákazníkov, na ktorých sa budeme špecializovať, môžeme rozdeliť do niekoľkých skupín:  
 domáci, alebo zahraniční odberatelia, 
  malé a stredné firmy,  
 živnostníci, ktorým chceme tiež ponúknuť priestor na investície a rozvoj svojich živností. 

 
Z uvedených bodov jasne vyplýva, že zákazníkmi bude prakticky celá podnikateľská sféra 

v Meste Nitra a okolia. 
 
 

8. MARKETINGOVÝ PROGRAM 
 
Produktová stratégia 
 

Produkty, ktoré sa  budú ponúkať sa budú odvíjať od toho, aby boli orientované na vysoké 
uspokojenie  potrieb našich zákazníkov, distribútorov a konečných odberateľov. 
Každý jeden produkt  sa  bude  presne nastavovať  na  mieru  každého zákazníka podľa jeho predstáv 
a požiadaviek. Spoločnosť sa bude snažiť prioritne ponúkať svoje vlastné produkty,   ktoré je schopná 
ponúknuť, ale nebude sa brániť ani kooperácii produktov s inými firmami.  
 
Cenová stratégia 
 

Pri stanovovaní ceny za naše služby budeme vychádzať z cien, ktoré budú konkurenčné podľa 
aktuálnej situácie na trhu. Cenová politika bude nastavená na strednú úroveň cien, ale s prihliadaním 
na záujmy mesta. Pokiaľ by investícia mala priniesť minimálny zisk, alebo malú stratu, ale bola by 
strategickým záujmom mesta, môžu byť vykonané aj takéto obchody, vždy však po dohode s vedením 
mesta.   

 
 

9. PROPAGAČNÁ STRATÉGIA 
 

                       



                       

Propagácia produktov a služieb sa bude odvíjať v prvom rade od priamej komunikácie 
s investorom, čiže zákazníkom, či už jeho priamym oslovovaním, alebo keď on osloví mesto. 
Propagácia sa ďalej bude zabezpečovať, aj prostredníctvom svojej web stránky, čo dnes predstavuje 
štandard na celom svete. Vedenie sa bude snažiť komunikovať so všetkými regionálnymi, 
celoslovenskými a odbornými médiami, či už printovými, rozhlasovými alebo televíznymi,  kde  sa  
bude  snažiť  propagovať  svoje  služby.   
 

10. ETICKÝ KÓDEX 
 

Vedenie a zamestnanci sa zaväzujú, že budú dodržiavať vysoký morálny kódex v obchodovaní 
v rámci štandardov spoločností na území EÚ a budú pri svojej činnosti dbať  aj na ekológiu a ochranu 
životného prostredia.       
 
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Nitre 22.10.2010 

 

Spracovali: 
 
Ing. Marek Šesták, PhD.                                                        Ing. Miroslav Ondrejička 
Nitrianska Investičná, s.r.o.                                                                                   odborný referent  
riaditeľ spoločnosti                                                                                                referát rozpočtu a ekonomických analýz 
Štefánikova 60, 950 06 Nitra                                                                                 ekonomické oddelenie MsÚ Nitra  
e-mail: nitrianskainvesticna@nitrianskainvesticna.sk                                           e-mail: ondrejicka@msunitra.sk  

mailto:nitrianskainvesticna@nitrianskainvesticna.sk
mailto:ondrejicka@msunitra.sk


11. PRÍLOHA – FOTODOKUMENTÁCIA 
 

 
Administratívna budova 

 

 
Vstup do areálu 

                       



 
Benzínová nádrž (v pozadí priestor pre zberový dvor) 

 

 

 
Priestor pre zberový dvor 

                       



 
Priestor pre zberový dvor 

 

 

 
Sklady, garáže pre Mestské služby Nitra 

 

                       



 
Sklady, garáže pre Mestské služby Nitra 

 

 

 

 
Sklady, garáže pre Mestské služby Nitra 

                       



 
Vnútorný priestor skladu pre Mestské služby Nitra  

 

 

 
Vnútorný priestor skladu pre Mestské služby Nitra  

                       



 
Vnútorný priestor skladu pre Mestské služby Nitra  

 

 

 

 
Vnútorný priestor skladu pre Mestské služby Nitra  

                       



 
Šatne 

 

 

 
Šatne 

 

                       



 
Sociálne zariadenie vo výrobných skladoch 

 

 

 
Šatne vo výrobných skladoch 

 

                       



 
Výrobný priestor a sklady pre investorov (nájomcov)  

 

 

 
Sklady vhodné pre uloženie výrobkov z peletizačnej linky a vstupných surovín 

                       



 
Sklady vhodné pre uloženie výrobkov z peletizačnej linky a vstupných surovín 

 

 
Sklady vhodné pre uloženie výrobkov z peletizačnej linky a vstupných surovín 

 

                       



 
Vodáreň 

 

 
Kalové jamy s čističkou 

 
 
 

                       


	2000_001
	Stacionárny zber
	SCHÉMA ZBERNÉHO DVORA

	2000_002
	2000_003
	2000_004
	2000_005
	2000_006

