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Návrh na uznesenie: 
 

 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
prerokovalo 
Návrh na zrušenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 345/2014-MZ zo 
dňa 20.11.2014 (Diskusia) 
 
ruší 
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 345/2014-MZ zo dňa 
20.11.2014 (Diskusia) 
 
 
 

 
Podpis predkladateľa: 
 

 
 
 
 
 



  

Dôvodová správa 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznesením č. 345/2014-MZ zo dňa 20.11.2014 uložilo prednostovi 
mestského úradu pripraviť na rokovanie mestského zastupiteľstva podrobnú analýzu, vypracovanú 
nezávislým odborným auditom o financovaní (príjmy a výdavky) mestskej hromadnej dopravy za 
posledné 4 roky v meste Nitra s návrhom opatrení smerujúcich k zníženiu straty za poskytovanie 
služieb vo verejnom záujme voči dopravcovi ARRIVA Nitra 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre na svojom zasadnutí dňa 30.4.2015 uznesením č. 149/2015-MZ 
schválilo zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 345/2014-MZ zo dňa 20. 11. 2014 tak, 
že v ukladacej časti sa vypustilo celé pôvodné znenie „pripraviť na rokovanie mestského 
zastupiteľstva podrobnú analýzu, vypracovanú nezávislým odborným auditom o financovaní (príjmy a 
výdavky) mestskej hromadnej dopravy za posledné 4 roky v meste Nitra s návrhom opatrení 
smerujúcich k zníženiu straty za poskytovanie služieb vo verejnom záujme voči dopravcovi ARRIVA 
Nitra“  a nahradilo sa znením „zapracovať do návrhu rozpočtu mesta na rok 2016 náklady na 
spracovanie podrobnej analýzy, (nezávislého odborného auditu) o financovaní mestskej hromadnej 
dopravy v celom rozsahu príjmov a výdavkov za posledné 4 roky v meste Nitra s návrhom opatrení 
smerujúcich k zníženiu straty za poskytovanie služieb vo verejnom záujme voči dopravcovi ARRIVA 
Nitra“.  
Uvedená požiadavka bola evidovaná ako ostatné požiadavky v rozpočte mesta Nitry na rok 2016 
v kapitole Odboru komunálnych činností a životného prostredia. V roku 2016 nebolo mestským 
zastupiteľstvom schválené finančné krytie na obstaranie predmetnej analýzy. 
Náklady na spracovanie analýzy vypracovanej nezávislým odborným auditom o financovaní mestskej 
hromadnej dopravy za posledné 4 roky v meste Nitra s návrhom opatrení smerujúcich k zníženiu straty 
za poskytovanie služieb vo verejnom záujme sú na úrovni cca 10 tis. EUR bez DPH. 
 
Mestská rada v Nitre súčasne na svojom zasadnutí dňa 15.12.2015 uznesením č. 767/2015-MR 
odporučila pod bodom 2/ pripraviť návrh úsporných opatrení v mestskej autobusovej doprave vo 
výške 500 tis. EUR. Tento návrh bol spolu s dopravcom spracovaný a Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
na svojom zasadnutí dňa 28.4.2016 uznesením č. 105/2016-MZ schválilo úpravy tarify v mestskej 
autobusovej doprave s účinnosťou od 1.7.2016. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre na svojom zasadnutí dňa 28.7.2016 uznesením č. 230/2016-MZ 
prerokovalo a schválilo zámer vytvorenia vlastného dopravného podniku mesta Nitry zabezpečujúceho 
výkony mestskej autobusovej dopravy s možnosťou spolupráce alebo kapitálového vstupu niektorého 
z prepravcov. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre na svojom zasadnutí dňa 8.9.2016 uznesením č. 250/2016-MZ 
prerokovalo a zobralo na vedomie Informatívnu správu o zabezpečení služieb vo verejnom záujme 
v mestskej autobusovej doprave – zámer vytvorenia vlastného dopravného podniku mesta Nitry 
s možnosťou spolupráce alebo kapitálového vstupu niektorého z dopravcov. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre na svojom zasadnutí dňa 25.10.2016 uznesením č. 336/2016-MZ 
prerokovalo návrh na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave po 
31.5.2017 a schválilo predĺženie platnosti Zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme v MAD 
s dopravcom do 31.12.2019 a uskutočnenie verejnej súťaže na obstaranie dopravcu na obdobie 10 
rokov. Uznesenie č. 230/2016-MZ bolo zrušené. 
 
Na základe vyššie uvedeného tohto času prebieha príprava na proces verejného obstarávania dopravcu 
MAD na licenčné obdobie 10 rokov. 
 
Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí dňa 11.4.2017 prerokovala kontrolu plnenia k uvedenému 
uzneseniu a odporučila uznesenie č. 345/2014-MZ zrušiť. 


