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Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
prerokovalo 
Návrh na vyhlásenie výzvy na vyjadrenie záujmu verejno-súkromného 
partnerstva pri realizácii rozvojových a investičných programov mesta 
Nitry 
súhlasí 
s vyhlásením výzvy na vyjadrenie záujmu verejno-súkromného 
partnerstva pri realizácii rozvojových a investičných programov mesta 
Nitry formou verejného ponukového konania 
 
ukladá 
prednostovi MsÚ 
zabezpečiť proces vyhlásenia výzvy podľa tohto uznesenia 
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Dôvodová správa 

 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre na svojom zasadnutí dňa 09.09.2010 uznesením č. 233/2010-MZ 
schválilo investičné zámery verejnosúkromného partnerstva mesta Nitry, a to najmä dostavbu areálu 
Letného kúpaliska Sihoť, lanovku Zobor, multifunkčnú športovo-kultúrnu halu na Klokočine a pod.. 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre súčasne odporučilo primátorovi mesta Nitry 
- uskutočniť kroky smerujúce k možnej budúcej realizácii investičných zámerov Mesta Nitry 

formou verejnosúkromného partnerstva 
- vykonať kroky za účelom hľadania a obstarania spracovateľov štúdií uskutočniteľnosti a získania 

možných strategických partnerov pre realizáciu týchto investičných zámerov mesta formou 
otvorenej výzvy. 

 
Súčasne začína proces nového programového obdobia Kohéznej politiky EÚ pre roky 2014 – 2020. 
 
 
Na základe uvedených skutočností má Mesto Nitra záujem uverejniť výzvu na vyjadrenie záujmu 
verejno-súkromného partnerstva pri realizácii rozvojových a investičných programov mesta Nitry. 
Predmetom výzvy je vytvorenie partnerstva verejného a súkromného sektoru pri zabezpečovaní 
a realizácii rozvojových a investičných aktivít mesta do roku 2020. 
Účelom výzvy je hľadanie vhodného partnera zo súkromného prostredia, ktorý disponuje odbornými, 
technickými a ekonomickými kapacitami a skúsenosťami pri realizácii PPP projektov. 
 
Uvedené riešenie má prispieť najmä: 

a) k realizácii projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP projektov) 
b) k realizácii dohovoru primátorov miest pre oblasť rozvoja samosprávy a podpory investícií 
c) k podpore zamestnanosti pri realizácii investičných projektov, vrátane súvisiacich edukačných 

aktivít. 
 
Záujemca o spoluprácu s mestom by mal preukázať jednak referencie o zrealizovaných investičných 
akciách, dostatočné vlastné personálne a technické zabezpečenie, ako aj prípadné finančné 
predpoklady pre realizáciu konkrétnych aktivít a projektov. 
 
Realizácia projektov rozvoja miestnej samosprávy by mohla výrazne napomôcť pri úspešnom čerpaní 
štrukturálnych fondov v nasledujúcom programovom období, t.j. v procese prípravy nového 
programového obdobia Kohéznej politiky EÚ pre roky 2014 – 2020. 
Uvedené postupy zohľadňuje aj štruktúra pripravovaných operačných programov na obdobie 2014 - 
2020 v podmienkach SR. V rámci jednotlivých operačných programov majú byť vytvorené 
mechanizmy, ktoré by umožňovali implementovať komplexné investičné stratégie.  
 
Z pohľadu Európskej komisie je najúčelnejšie využiť fondy Spoločného strategického rámca EÚ na 
podporu týchto oblastí:  
• podnikateľské prostredie priaznivé pre inovácie 
• infraštruktúra pre hospodársky rast a zamestnanosť 
• rozvoj ľudského kapitálu a zlepšenie účasti na trhu práce 
• trvalo udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov 
• moderná a profesionálna verejná správa.  
 
Prostriedky Kohéznej politiky ale neumožnia realizáciu všetkých aktivít strategického a integrovaného 
rozvoja mesta.  
 
Preto jednou z možností ako v nasledujúcom období zabezpečiť zdroje na realizáciu všetkých aktivít 
mestského rozvoja je využitie kombinácie štrukturálnych fondov, inovatívnych finančných nástrojov 
Európskej komisie, vlastných zdrojov samosprávy a súkromných zdrojov cestou PPP projektov. 
 


