
Milí Nitrania, Mesto Nitra ako transparentná samospráva 
prináša už tretíkrát  informácie o najvýznamnejších aktivitách 
a investíciách v Nitre za obdobie rokov 2015-2016.
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NITRA JE MODERNÉ A OTVORENÉ MESTO PRE VŠETKÝCH

INVESTÍCIE A ROZVOJ MESTA
Nitra ako prvé mesto na Slovensku spustila od 1. ok-
tóbra 2015 projekt elektronizácie služieb Mesta Nit-
ry, ktorý umožňuje občanom vybavovať žiadosti 
elektronickou formou s maximálnou úsporou času 
vybavovania úradných záležitostí. 

Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD) v rám-
ci programu MunSEFF ocenila v roku 2016 Mesto 
Nitra za najúspešnejší projekt v kategórií: „Najaktív-
nejšia municipalita“. Program MUNSEFF (Municipal 
Sustainable Energy Finwance Facility) bol určený 
na podporu udržateľnej energie v municipálnom 
sektore. 

Rok 2015 bol pre Nitru významný ohlásením prí-
chodu svetového výrobcu luxusných automobi-
lov Jaguar Land Rover. Slovenská vláda podpísala 
so spoločnosťou dohodu o výstavbe nového vý-
robného závodu 11. decembra. Investičná zmluva, 
podpísaná s britskou automobilkou Jaguar Land 
Rover za takmer 1,5 miliardy eur, podporí ďalší roz-
voj Nitry a Slovenska vznikom nových pracovných 
miest nielen v automobilke, ale aj v ďalších subdo-
dávateľských firmách. S výrobou sa má začať od 
roku 2018. V Nitre získame 4 000 až 5 000 pra-
covných miest. Je to najväčšia priama investícia v 
rámci Európskej únie za posledných sedem rokov. 

V rokoch 2015-2016 sa Mesto Nitra podieľalo na re-
alizácii mnohých investičných akcií. V roku 2015 bol 
zateplený bytový dom Olympia a odovzdaných bolo 
54 štartovacích bytov. V tom istom roku bol zre-
konštruovaný Dom opatrovateľskej služby na Ulici 
Janka Kráľa, v ktorom je umiestnených 99 klientov. 
V septembri 2016 bola otvorená pre obyvateľov 
mesta bez prístrešia nová dvojpodlažná budova, 
výška nákladov dosiahla 769 000 €. V novej budove 
Útulku pre bezdomovcov môže využívať nízkopra-

hové sociálne služby 18 klientov v nocľahárni – dve 
izby, každá zvlášť pre mužov a ženy  a 50 klientov 
útulku s celodenným pobytom.

Začiatkom marca 2015 začala dopravná spoloč-
nosť ARRIVA s modernizáciou Autobusovej stani-
ce v Nitre a 1. etapa rekonštrukcie bola odovzdaná 
v roku 2016. Taktiež prebehla v rokoch 2015 a 2016 
rekonštrukcia zimného štadiónu   vo výške 13 740 € 
v roku 2015 a 840 000 € v roku 2016.

V roku 2015 bola dokončená prvá etapa napojenia 
mimoúrovňovej križovatky do  priemyselnej zóny 
Nitra – Mlynárce na R1, čím sa zlepšila dostupnosť 
do firiem, pôsobiacich na tomto mieste.

V Priemyselnom parku Juh v Nitre - Dolných Krš-
kanoch boli otvorené nové výrobné priestory spo-
ločnosti Mühlbauer Technologies. Mesto Nitra 
získalo na realizáciu tohto projektu nenávratný fi-
nančný príspevok vo výške 2,244 mil. eur, na re-
alizácii sa spolupodieľalo sumou vyše 167 000 €. 
 
Zrekonštruovaná bola aj budova niekdajšej ZŠ 
na Svätourbanskej ulici, kde vznikol moderný 
kultúrny dom v celkovej hodnote 1 154 000 €. 

Nové kultúrne centrum Zobor doplnilo sieť kultúr-
nych zariadení v mestských častiach Nitry. 

V rámci výjazdového zasadnutia vlády SR 
v  Nitre sa rozhodlo o vyčlenení takmer 8 milió-
nov eur pre Nitriansky kraj. Získané finančné 
prostriedky sa využili na renováciu opláštenia nit-
rianskeho Zimného štadióna v  sume 150 000 €, 
rekonštrukciu benediktínskeho kláštora na Zobo-
re v  sume 15 000 €, prípravu budovania vzdelá-
vacieho centra v Nitre v celkovej výške 50 000 €. 
 
V roku 2016 sa realizoval projekt Obnova verejné-
ho osvetlenia v Nitre s cieľom modernizácie, re-
konštrukcie a optimalizácie verejného osvetlenia 

  2015 2016
Debarierizácia chodníkov a prechodov:  19 750 € 20 500 €
Energetická efektívnosť v municipálnych budovách:  4 806 000 € 1 126 000 €
Opravy školských budov:  519 000 € 435 000 €
Opravy športovísk:  65 000 € 147 000 €
Súvislé opravy komunikácií:  81 000 € 1 123 000 €
Lokálne opravy miestnych komunikácií (výtlkov) v hodnote:  286 272 € 211 813 €
Súvislé opravy chodníkov:  175 000 € 398 000 €
Bezpečné priechody na cestách:  57 000 € 103 000 €  
V roku 2015 boli vybudované detské ihriská v hodnote:   104500 €  
Doplnenie hracích prvkov a dopadových plôch na detských ihriskách:  35 250 € 18 705 €
Doplnenie a rekonštrukcia lavičiek v rámci mesta v celkovej hodnote:  4 860 € 10 939 €
Obnova vodorovného a zvislého dopravného značenia v celkovej hodnote: 172 583 €
V roku 2016 bolo vybudovaných 14 autobusových  prístreškov v celkovej hodnote: 80 000 €

Mesto Nitra počas dvoch rokov pokračovalo aj v rekonštrukciách základných a materských škôl,  
v rekonštrukciách športovísk a budov, pokračovalo sa v súvislých opravách chodníkov a komunikácií,  
v budovaní detských ihrísk, chodníkov, parkovísk, kanalizácie, v revitalizácii parkov a debarierizácii chodníkov.



Komplexne bola zrekonštruovaná ZŠ Škultétyho 
a MŠ Nedbalova. V septembri 2016 dalo mesto do 
užívania nové pavilóny ZŠ Tulipánová.

Taktiež sa rekonštruovala ZŠ kráľa Svätopluka, 
ZŠ Topoľová, ZŠ Beethovenova, ZŠ Na Hôrke, ZŠ 
kniežaťa Pribinu a v ZŠ Fatranská – oprava ume-
lého trávnika. V súlade s národným projektom 
Podpora polytechnickej výchovy sa vybudovali od-
borné učebne v ZŠ Fatranská a v ZŠ Nábrežie mlá-
deže. Koncom roka 2016 sa začala v rámci IROP 
rekonštrukcia knižníc, odborných učební a jazyko-
vých laboratórií aj v ostatných základných školách.

V rokoch 2015 - 2016 sa do projektu STEM v rám-
ci programu EU Erasmus+  zapojila ZŠ Škultétyho.

Žiaci ZŠ Benkova sa po víťazstve na úrovni národ-
ného kola aj tento rok zúčastnili na medzinárod-
nom finále v programovaní  Baltie 2016 v Poľsku.

ZŠ kniežaťa Pribinu sa zúčastnila na medzinárod-
nom programe Comenius, zameranom na integrá-
ciu, spolupôsobenie a spolunažívanie v kontexte 
rôznych kultúr a jazykov, ktorý pomáha rozvíjať 
jazykovú výučbu na škole.

V spolupráci s UKF Nitra v rámci projektu  Hráme 
sa na Einsteina deti z MŠ Štefánikova a MŠ Párov-
ská získali základné vedomosti z fyziky a prírod-
ných vied.

Projekt International Kindergarten – dva-
ja zahraniční študenti z Egypta a Grécka pô-
sobili v MŠ Za Humnami a MŠ Piaristická, v 
roku 2016 dvaja študenti z Číny a Indoné-

zie na MŠ Nedbalova a MŠ Ľudovíta Okánika. 
MŠ Štiavnická sa v rámci predsedníctva SR v EÚ 
zapojila do výtvarného projektu Eurorozprávky. 
 
Neoddeliteľnou súčasťou života v Nitre je špor-
tové dianie. Určite najvýznamnejším bolo tretie 
miesto nitrianskych hokejistov v Tip sport lige v 
sezóne 2014/2015. Nitriansky klub brazílskeho 
jiu-jitsu sa tešil z titulu majstra Európy. Získal ho 
Martin Buday na európskom šampionáte v Ríme. 
Taktiež nitrianska tenistka Tereza Mihalíková sa 
stala víťazkou dvojhry na antukovom turnaji ITF 
v Káhire.

Nitran Matej Tóth triumfoval 29. augusta 2015 na 
atletických majstrovstvách sveta v Pekingu, kde 
pre Slovensko vybojoval premiérové zlato v sólo-
vých pretekoch v chôdzi na 50 km. 

Nitriansky kulturista Adrián Körmöczi sa 5. de-
cembra 2015 stal vicemajstrom sveta na šampio-
náte v Barcelone. 

Rok 2016 bol bohatý na významné športové úspe-
chy nitrianskych športovcov. 

Matej Tóth sa stal olympijským víťazom v chôdzi 
na 52 km.

Hokejisti HK Nitra získali majstrovský ti-
tul v najvyššej domácej hokejovej súťa-
ži. Volejbalový klub  Bystrina SPU Nitra sa stal 
majstrom v najvyššej domácej volejbalovej  
súťaži a Mestský futsalový klub Nitra potešil Nit-
ranov tretím miestom v najvyššej domácej súťaži. 

13 základných škôl 

1 centrum voľného času 

1 základná škola s materskou školou 

26 materských škôl 

1 základná umelecká škola 

1 centrum zdravia 

v zriaďovateľskej pôsob-

nosti Mesta Nitry

KVALITA ŽIVOTA V MESTE

V roku 2015 
Školská jedáleň 
pri ZŠ Benkova 
dosiahla titul 

Najlepšia školská 
jedáleň na 
Slovensku.

zameranej na zníženie energetickej náročnosti. 
Celkové náklady na projekt predstavovali 750 000 €, 
z toho výška nenávratného finančného príspevku 
predstavovala 338 670 €.

Na základe požiadaviek občanov a výborov mest-
ských častí Nitry sa priebežne doplňuje verejné 
osvetlenie v meste Nitra. V roku 2015 sa do tejto ob-
lasti investovala suma 6 286 €. Vďaka usporeným fi-
nanciám sa táto suma výrazne navýšila v roku 2016 
a to až do výšky 49396 €, pribudli svetelné body na 
Škultétyho, Novomeského, Hviezdoslavovej, Lesnej, 
Hlbokej, Kmeťovej, Rýnskej ulici a tiež na Viničkách. 

Novinkou roku 2016 je zavedenie SMS par-
kovania v Nitre. Cieľom služby je poskyt-
núť vodičom, parkujúcim v zóne s plateným 
státím, možnosť zaplatiť za parkovanie cez mobil-
ný telefón a to zaslaním SMS na krátke číslo 2200. 

Čiastočné rekonštrukcie v týchto škôlkach:

MŠ Golianova, MŠ Platanova, MŠ Dolnočermánska, MŠ Párovská, 

MŠ Benkova, MŠ Nábrežie mládeže, MŠ Topoľová, MŠ Štiavnická, 

MŠ Štefánikova, MŠ Piaristická, MŠ Okružná, MŠ Beethovenova, 

MŠ Zvolenská, MŠ Dražovce, MŠ Za Humnami, MŠ Bazovského, 

MŠ Čajkovského, MŠ Staromlynská, MŠ Ľ. Okánika, MŠ Vansova.

V roku 2016 bola 
vybudovaná  kanalizácia 

v Nitre - Krškanoch 
a  dobudovanie kanalizač-

ných odbočení 
v hodnote 390 000 €, 
s termínom dokonče-

nia v roku 2017.

756 prvákov 
v šk. roku 2014/2015 

v základných školách 
v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Nitry

730 prvákov 
v šk. roku 2015/2016 

v základných školách 
v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Nitry

2532 detí 
v šk. roku 2014/2015 
v materských školách 

 
2598 detí 

v šk. roku 2015/2016 
v materských školách



Čestné občianstvo 
mesta Nitry bolo v roku 

2016 udelené 
 

Antonínovi Stavjaňovi 
za rozvoj športu v Nitre a výrazný podiel pri 

získaní prvenstva HK Nitra v celoslovenskej súťaži

Matejovi Tóthovi 
za získanie zlatej medaily na XXXI. Letných 

olympijských hrách v Riu de Janeiro, 
reprezentáciu Slovenska a Nitry 

vo svetovom meradle

Roky 2015 - 2016 sa niesli v znamení príprav a re-
alizácie podujatí venovaných téme slovenského 
predsedníctva v Rade Európskej únie SK PRES s 
ambíciou dôstojne prispieť k prezentácii Sloven-
ska na regionálnej úrovni.   

Mesto Nitra formou členského príspevku z rozpoč-
tu Útvaru propagácie a cestovného ruchu vyčle-
nilo pre Nitriansku organizáciu cestovného ruchu 
(NOCR) ročne 20 000 €.  V spolupráci s Nitrian-
skou organizáciou cestovného ruchu sa realizoval 
projekt „Budovanie partnerstva samospráv naprieč 
Európou diskusia o budúcnosti Európy a podpo-
ra účasti európskych občanov na verejnom živo-
te spoločenstva v Nitre“ s partnerskými mestami 
Nitry v rámci programu Európa pre občanov.  
Partnermi projektu boli 4 partnerské mestá Nit-
ry – Veszprém (Maďarsko), Zielona Góra (Poľ-
sko), Kroměříž (ČR) a Báčky Petrovec (Srbsko). 
 

Mesto Nitra aj v rokoch 2015 - 2016 pokračovalo 
v dlhoročnej koncepcii postupného reštaurovania 
umeleckých artefaktov v jeho vlastníctve. V tej-
to fáze sa podarilo obohatiť sumár obnovených 
diel o viaceré sochy, ktoré sú súčasťou verejného 
priestoru a dotvárajú charakter Nitry v celkovej 
hodnote 57 000 €.

Naďalej pokračovali záchranné práce na národnej  
kultúrnej pamiatke – strážnej veži, tzv. „tureckej 
varte“ na vrchu Borina, kde boli vykonané práce 
na konzervácii a reštaurovaní  omietok 
v  celkovej  hodnote  5300 €.  
 
Vlastníkov kultúrnych pamiatok a pamätihod-
ností podporuje Mesto Nitra prostredníctvom 
dotačného systému, v rámci ktorého  boli poskyt-
nuté finančné prostriedky na obnovu a zachova-
nie kultúrneho dedičstva v Nitre v roku 2015 vo 
výške 12 000 €, v roku 2016 vo výške 10 000 €. 
Venované boli najmä na obnovu  areálu Nit-
rianskeho hradu, revitalizáciu Zoborského 
kláštora, opravu historických budov a sôch v 
podhradí, v Starom meste a na údržbu areálu 
židovského cintorína v Nitre.  

Významné športové podujatia

Nitracaching (máj / jún) 

Hokejbalový turnaj Stumpel cup - júl

Chodecká Nitra 

Nitrianske mestské behy - september 

Night run - september

Šarkaniáda - október 

Večerný beh Nitrou - november

Štvrťstoročie 
svojej existencie 

dovŕšili dva 
medzinárodné festivaly, 

v roku 2015 Medzinárodný 
festival sakrálnej hudby 

Musica sacra a v roku 2016 
Medzinárodný divadelný 

festival 
Divadelná Nitra. Významné kultúrne podujatia: 

Nitrianske fašiangy - február

Nitrianska hudobná jar - marec / apríl

Festival chutí Nitrianskeho kraja - jún

Nitra, milá Nitra - júl

Nitrianske kultúrne leto - jún - august

Vianočná Nitra - december

Mesto Nitra 
opäť podporilo vý-

znamné kultúrne poduja-
tia formou dotácie v celkovej 
výške 35 100 € v roku 2015, 

40 000 € v roku 2016.

Pri príležitosti osláv Svetového dňa cestovné-
ho ruchu – príležitosť k zbližovaniu národov a kul-
túr v rámci SK PRES sa uskutočnil workshop 
„Nitra Európe“ s partnerskými mestami Nit-
ry. Cieľom workshopu s partnerskými mestami 
bolo pripraviť zážitkové balíčky na rok 2017. 
 
Medzi významné osobnosti, ktoré sme prija-
li na pôde Mestského úradu patrili:   prezident Slo-
venskej republiky Andrej Kiska, podpredseda 
vlády a minister zahraničných vecí a európskych 
záležitostí SR Miroslav Lajčák, minister školstva, 
vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan, pri-
mátor partnerského mesta Kroměříž, honorárni 
konzuli Slovenskej republiky, mimoriadni a spl-
nomocnení veľvyslanci Spojeného kráľovstva Veľ-
kej Británie a Severného Írska, Ruskej federácie, 
Gruzínskej republiky, štátu Izrael na Slovensku. 

Mesto Nitra opäť 
podporilo významné 

športové podujatia formou 
dotácie v celkovej výške: 

37 100 € v roku 2015  
a 39 968 €  

v roku 2016.

V Synagóge 
pribudla nová 

expozícia 
História a tradície 

Židov v Nitre.

V Synagóge 
pribudla nová 

expozícia 
História a tradície 

Židov v Nitre.



Rok 2016 sa niesol v znamení Svetového kongre-
su esperanta, pribudli propagačné materiály a  ja-
zyková mutácia webstránky Turistickej informačnej 
kancelárie mesta Nitry www.nisys.sk  v jazyku es-
peranto. Nitra počas posledného júlového týždňa 
hostila viac ako 1300 esperantistov z celého sveta. 
 
V rámci budovania imidžu mesta sa z finan-
cií NOCR v spolupráci s Mestom Nitra realizovala 
kampaň Stretneme sa v Nitre. Pred letnou sezónou 
2015 sa spustil predaj regionálnej turistickej karty 
(www.regionnitracard.sk).

Turisti aj obyvatelia Nitry majú možnosť od roku 2015 
navštíviť aj menej prístupné a doposiaľ nepoznané 
mestské lokality ako Martinský vrch a Zoborský kláš-
tor. Zvýšila  sa atraktivita týchto historických  loka-
lít vybudovaním Archeoparku na Martinskom vrchu 
a sprístupnením archeopieskoviska pre deti a rekon-
štrukciou eremitky na Zoborskom kláštore.   
 
Novinkou sprievodcovských služieb je prehliadka 
Nitry  v dobových kostýmoch, pribudli nové propa-
gačné materiály v  rôznych jazykových mutáciách 
a  v meste sa osadili 3 nové turisticko – informačné 
označníky lokalít:  Na Vŕšku, na Cyrilometodskom 
námestí a na pešej zóne. 

Mestský monitorovací kamerový systém bol v roku 
2015 rozšírený o 7 kamier. Finančné prostriedky 
boli získané na základe  schváleného predložené-
ho projektu „Šanca pre bezpečnosť“ formou štátnej 
dotácie Radou vlády SR pre kriminálnu prevenciu 
v celkovej sume 87 500 € a to 57 500 € na kon-
ci roka 2014 a 30 000 € v roku 2015. Z tých istých 
zdrojov bolo koncom roka 2016 odsúhlasených 
40 000 € na dobudovanie kamerového systému.  
 
Projekt Fit park pre všetky generácie  zvíťa-
zil v grantovej výzve cez Nadáciu Tesco s názvom 
„Vy rozhodujete, my pomáhame“. Prostriedky z 

grantu boli použité na zakúpenie exteriérového fit 
zariadenia v areáli Správy zariadení sociálnych slu-
žieb na Baničovej ulici.   Fit park slúži všetkým ge-
neráciám, ponúka pohyb na čerstvom vzduchu. 
 
Jednou z priorít je výstavba cyklodopravných 
komunikácií, ktoré po vybudovaní umožnia ob-
čanom mesta využívať ekologickejší spôsob do-
pravy. V roku 2016 bola mestským zastupiteľstvom 
schválená nová koncepcia rozvoja cyklistickej do-
pravy, ktorá sa stala podkladom pre projektovú prí-
pravu. Zámerom je do roku 2020 dobudovať cca  
28 km nových cyklotrás, ktoré zabezpečia prepo-
jenie obytných súborov s centrom mesta, výrobný-
mi závodmi a areálmi univerzít.  Mesto Nitra malo  
v roku 2016 vybudovaných 12,85 km cyklotrás. 

V roku 2015 pribudli bicyklové stojany pred 
obchodným centrom Mlyny v centre mesta,   
ako aj na novovybudovanom odstavisku 
cyklotrasy Priemyselná.  
 
Mesto Nitra bolo úspešné pri získaní dotácie z En-
vironmentálneho fondu na likvidáciu čiernych 
skládok. V projekte bolo celkovo úspešných 219 sa-
mospráv, avšak dotácia pre Nitru bola zo všetkých 
miest a obcí najvyššia. Bolo zlikvidovaných 6 nele-
gálnych skládok  odpadu v sume 111 583 € pri spo-
lufinancovaní  5 873 € z rozpočtu mesta. Ďalších  5 
nelegálnych skládok zlikvidovalo mesto z  vlastné-
ho rozpočtu v roku 2015. V roku 2016 boli zlikvido-
vané 4 nelegálne skládky  odpadu v sume 60 992 € 
pri spolufinancovaní  10 992 € z rozpočtu mesta. 
 
V  rámci zazeleňovania mesta bolo vysadených 
130 ks stromov, 872 ks kríkov a 321 ks trvaliek 
v celkovej hodnote 16 200 € v roku 2015. V roku 
2016 bolo vysadených 103 ks stromov, 369 ks krí-

kov, 254 ks trvaliek a založený bol  trvalkový xerofit-
ný  záhon v celkovej hodnote  12 745 €. Skrášlilo sa 
aj okolie obľúbeného rekreačného miesta Zoborča-
nov - Zoborského jazierka v hodnote 6 739 €. 

V rámci podporeného projektu „Podpora sepa-
rovaného zberu pre zložky komunálneho odpa-
du v meste Nitra“ sa zaviedol v IBV v meste Nitra 
separovaný zber BIO odpadu prostredníctvom 
120 l nádob v roku 2015. Zber rastlinného odpa-
du z domácností sa začal prostredníctvom Nitrian-
skych komunálnych služieb v septembri 2015. 

Pre Stredisko mestských služieb sa v  roku 2016 
nakúpilo zametacie vozidlo, ako aj mulčovacie 
rameno a hlavica v hodnote 120 000 €.  
 
Milí  Nitrania,

predstavili sme niektoré zrealizované projek-
ty, ktoré vznikli aj na základe vašich podnetov. 
Mestské zastupiteľstvo vaše myšlienky podporilo 
schválením finančných prostriedkov. Vďaka tomu 
pribudli v našom krásnom meste nové objekty a 
zrealizovali sa aktivity, ktoré dnes slúžia svojmu 
účelu a robia naše mesto kvalitnejším, modernej-
ším a otvorenejším. 

Vedenie mesta Nitry spolu s poslancami mestské-
ho zastupiteľstva a pracovníkmi mestského úradu, 
je ústretové voči každému návrhu na zlepšenie, kto-
ré by sa bez finančnej podpory len ťažko dočkalo 
realizácie. Vážime si každú spoluprácu. 

Milí Nitrania, prosíme vás aj v budúcnosti o vašu 
iniciatívu, vďaka ktorej spoznáme vaše konkrét-
ne potreby. Spoločne takto môžeme urobiť naše 
mesto krajšie a život v ňom plnohodnotnejší.

V rámci projektu bolo 

zakúpených 8 500 ks 

120 litrových nádob a 2 zberové 

vozidlá na zber biologicky rozložiteľ-

ných odpadov pre rodinné domy 

celkovo v hodnote 

1 110 737 €.

V roku 2015 pribudli nové monitorované miesta
– Podzámska ulica  (parkovisko pred zimným štadiónom), 
– Sihoť (v mestskom parku), 
– križovatka Mariánskej a Párovskej ulice,
– križovatka Topoľčianskej a Sčasného ulice (mestská časť Dražovce), 
– Jurkovičova ulica (tržnica),
– križovatka na Bellovej a Čajkovského ulici,
– Staničná ulica (rozhranie autobusovej stanice a železničnej stanice).


