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Úvod 
 
    Návrh východiskových ukazovateľov  do návrhu rozpočtu na rok 2018 bol spracovaný 
v zmysle Pravidiel zostavovania rozpočtu mesta na rok 2018, ktoré schválilo mestské 
zastupiteľstvo uznesením č. 213/2017-MZ zo dňa 29.6. 2017. 
Východiskovými ukazovateľmi sú návrh príjmovej časti rozpočtu, návrh základných 
požiadaviek a ostatných požiadaviek rozpočtu spolu s navrhovanými  objemami výdavkov pre 
jednotlivé rozpočtové kapitoly a limitu príspevku pre príspevkovú organizáciu zriadenú 
mestom.  
Návrh príjmov do rozpočtu na rok 2018 bol spracovaný na základe dostupných informácií, 
ktoré máme v súčasnosti k dispozícii. Do obdobia schvaľovania rozpočtu /december 2017/ je 
predpoklad vývoja návrhu príjmovej časti rozpočtu. Jedná sa najmä o aktuálnejší údaj MF SR 
o prerozdelení dane z príjmov fyzických osôb.  
 
Návrh základných a ostatných požiadaviek je spracovaný za každú kapitolu rozpočtu /útvaru 
resp. odboru úradu/ a za organizácie zriadené mestom. Základné požiadavky vyplývajú zo 
záväzných predpisov /zákony, VZN, vyhlášky,.../, z platných uznesení MZ a z uzatvorených 
zmlúv, u ktorých je predpoklad platnosti v nasledujúcom roku a zahŕňajú aj ďalšie výdavky 
nevyhnutne potrebné na zabezpečenie plynulého chodu mestského úradu a  organizácií mesta. 
Objemy výdavkov sú navrhnuté tak, aby všetky zákonné povinnosti mesta boli v budúco- 
ročnom rozpočte finančne pokryté. Návrh objemov výdavkov počíta aj s dotáciami do oblasti 
sociálnej, kultúry a športu.   
Materiál obsahuje sumárnu tabuľku, v ktorej sú skompletizované základné a ostatné 
požiadavky podľa rozpočtových kapitol a organizácií, návrh objemu celkových výdavkov 
a výšky príspevku pre príspevkovú organizáciu v porovnaní s tohtoročným schváleným 
a upraveným rozpočtom.    
 
 



základné z toho ostatné

požiadavky v € dotácia zo ŠR požiadavky

Vnútorná správa    7 341 100 500 000 7 341 100 6 353 100 6 943 869

VS   -  informatika 534 500 534 500 445 200 480 700

Mestský hasičský zbor 3 300 3 300 3 300 6 100

Matričný úrad 103 400 103 400 91 200 91 200
Odbor kom. čin.a ŽP (+SMsS) 10 507 150 468 980 10 507 150 11 178 760 11 626 930

Odbor  majetku (+ Výkon správy Službyt) 1 869 460 1 869 460 1 387 160 2 201 567

Odbor kultúry   387 000 20 000 387 000 372 500 438 468

Odbor školstva, mládeže a  športu 0

                   - prenesené kompetencie 9 598 360 9 598 360 8 891 360 9 983 276

                   - originálne kompetencie  5 672 840 5 672 840 3 938 400 5 468 329

                  -  neštáne  školy a zariad. 1 895 780 1 895 780 1 530 000 1 825 700

                  -  odbor,  predprimárne zar. 7 221 500 7 221 500 6 108 950 6 794 760

                 - oddelenie 8 000 8 000 8 000 31 810

                 - šport 887 300 887 300 954 000 939 110

                 - športové zariadenia 1 190 000 1 190 000 1 096 000 1 081 390

Odbor sociálnych služieb (bez SZSS) 665 720 665 720 717 090 848 199

SZSS                                          1 369 290       3 384 480 720 960        2 015 190 1 421 260 1 568 750

Útvar hlavného architekta 66 000 66 000 47 500 85 000

Projekty pre region. rozvoj 671 240 671 240 785 080 785 080

Útvar propagácie a cest. ruchu Nisys 180 000 7 500 180 000 155 100 187 100

Mestská polícia 1 974 800 69 700 1 974 800 1 807 430 1 853 230

Odbor investičnej výst.a rozvoja 1 151 460 1 151 460 5 304 460 15 427 657

Splátky úrokov 220 480 220 480 295 990 295 990

Splátky úverov 5 925 800 5 925 800 5 820 560 5 820 560
Podnikateľská činnosť 64 200 64 200 0 0
Výdavky rozpo čtu spolu: 61 523 870 60 154 580 58 712 400 74 784 775

1 369 290 1 066 180

schválený rozpo čet 
na rok  2017

upravený rozpo čet k 
30.6.2017

Návrh objemu výdavkov na rok 
2018 vlastné príjmy

návrh výdavkov 
na r. 2018 v €



Návrh príjmov  Rozpočet ROK 2018 Rozpo čet ROK 2017 Rozpo čet k 30.6.2017

na rok 2018  v € 60 154 580  schválený 58 712 400  po úpravách 74 784 775

Hlavná činnosť
111 Dane z príjmov 27 590 000 25 200 000 25 802 310

daň z príjmov fyzických osôb 27 590 000  25 200 000 25 802 310

121 Daň z nehnute ľností 8 655 500 8 600 500 8 600 500
z pozemkov 700 000  700 000 700 000
zo stavieb 7 325 000  7 275 000 7 275 000
z bytov 630 500  625 500 625 500

133 Dane za špecifické služby 3 574 850 3 549 570 3 549 570
za psa 70 000 71 000 71 000
za ubytovanie 140 000 100 000 100 000
za komunálne odpady 3 310 000 3 310 000 3 310 000
za užívanie verej.priestran. 35 000 50 000 50 000
za parkovacie karty 15 000 15 000 15 000
za predajné automaty 4 000 2 720 2 720
za nevýherné hracie prístroje 850 850 850

211 Príjmy z podnikania 520 000 550 000 550 000
dividendy 500 000 500 000 500 000
podiely zo zisku 20 000 50 000 50 000

212 Príjmy z vlastníctva /prenájom/ 3 019 560 3 250 720 3 250 720
  - z prenájmu pozemkov 100 000 190 000 190 000
 - z prenájmu hrobových miest 80 000 80 000 80 000
  - z prenájmu sklád.Katruša 32 000 31 000 31 000
  - z prenájmu budov,priestorov 460 000 395 000 395 000
  - z prenájmu Tržnice 330 000 330 000 330 000
  - z prenájmu zariadení Tržnica 140 000 140 000 140 000
  - zápočty nájomného s 
preinvestovanými prostriedkami 26 560 26 560 26 560
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Návrh príjmov  Rozpočet ROK 2018 Rozpo čet ROK 2017 Rozpo čet k 30.6.2017

na rok 2018  v € schválený   po úpravách  
 - z prenájmu bytov so štátnou 
podporou - Službyt Nitra, s.r.o. 524 000 514 000 514 000
 - fond opráv bytov so štátnou 
podporou - Službyt Nitra, s.r.o. 154 000 153 000 153 000
 - z prenájmu bytov Olympia - 
Službyt Nitra, s.r.o. 72 000 73 160 73 160
- z prenájmu Polikliniky - Službyt 
Nitra, s.r.o. 389 000 385 000 385 000
- z prenájmu bytov Dvorčanska - 
Službyt Nitra, s.r.o. 82 000 81 000 81 000
- z prenájmu bytov Krčméryho - 
Službyt Nitra, s.r.o. 25 000 25 000 25 000
 - z prenájmu nebytové priestory - 
Službyt Nitra, s.r.o. 447 000 624 000 624 000
 - z prenájmu komunálne byty - 
Službyt Nitra, s.r.o. 158 000 203 000 203 000

221 Administratívne poplatky 280 500 286 500 286 500
za vydanie povol.na výher.autom. 70 500 81 000 81 000
za zmenu rozhodnutia 1 000 1 000 1 000
za zvláštne užívanie MK 12 000 12 000 12 000
za potvrdenie o pobyte,dom.čís. 4 000 4 000 4 000
za staveb.a kolaud.rozhod. 100 000 100 000 100 000
za matričnú činnosť 20 000 20 000 20 000
za overenie písomností 55 000 50 000 50 000
za výruby stromov 2 000 1 500 1 500
za povolenie o umiestnenie rekl. 10 000 10 000 10 000
za predaj rybárskych lístkov 5 000 5 000 5 000
za vydanie stanoviska k HH 1 000 2 000 2 000
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Návrh príjmov  Rozpočet ROK 2018 Rozpo čet ROK 2017 Rozpo čet k 30.6.2017

na rok 2018  v € schválený   po úpravách  
222 Pokuty a penále 225 000 290 000 290 000

za priestupky 220 000 280 000 280 000
za porušenie staveb.zákona 5 000 10 000 10 000

223
Poplatky a platby z náhodného 
predaja a služieb 2 032 000 1 527 000 2 027 000
Ostatné služby - Tržnica 55 000 55 000 55 000
za vstupné športové zariadnia 350 000 350 000 350 000
za vstupné kultúrne zariadenia 25 000 25 000 25 000
za ubyt.Útulku pre bezd. a 
Zar.núdz.bývania 11 000 11 000 11 000
ostatné 5 000 5 000 5 000
rodičovský príspevok MŠ, MDJ 400 000 400 000 400 000
Príjem za parkovné 645 000 645 000 645 000
Cintorínske služby 11 000 11 000 11 000
réžia v školských účelových 
zariadeniach MŠ 1€/žiak 30 000 25 000 25 000
Príjmy za stravu ZŠS MŠ 500 000 0 500 000

229
Poplatok za znečistenie 
ovzdušia,vody 1 000 1 000 1 000

1 000 1 000 1 000

230
Príjem z predaja základných 
kapitálových aktív 746 240 3 973 000      5 280 118      
príjem z predaja budov 246 240 3 323 000 4 630 118
príjem z predaja bytov 500 000 650 000
príjem z predaja pozemkov 0 0 650 000

240
Úroky z domác.úverov, pôži čiek a 
vkladov 500 5 000 5 000
 - z bež.a termín.vkladov 500 5 000 5 000

290 Iné nedaňové príjmy 600 000 600 000 784 980
z výťažkov lotérií 600 000 600 000 600 000
ostatné 184 980
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Návrh príjmov  Rozpočet ROK 2018 Rozpo čet ROK 2017 Rozpo čet k 30.6.2017

na rok 2018  v € schválený   po úpravách  

310
Tuzemské bežné granty a 
transfery 10 895 230 10 186 910 11 411 670
granty
školstvo 9 598 360 8 891 360 9 598 360
matrika 103 400 91 200 91 200
stavebný úrad 85 200 91 110 85 200
ŠFRB 34 320 34 250 34 320
životné prostredie 7 260 7 340 7 260
školský úrad 40 000 40 000 40 000
evidencia obyvateľstva 25 630 25 860 25 630
na soc. zariadenia ZSS 869 280 890 880 890 880
výchova a vzdel. pre deti MŠ 131 780 114 910 114 910
ostatné  0 523 910

320
Tuzemské kapitálové granty a 
transfery 0 0 0 208 660 208 660

330 Zahrani čné granty 0 0 0 0 0

453
Zostatok prostriedkov z 
predchádzajúceho roka 0 0 0 883 950 883 950

454 Prevod prostr. z pe ňaž. fondov 0 0 0 2 664 410 2 664 410

456 Zábezpeky na nájomné byty so 0 0 0 600 000 600 000

513 Bankové úvery 0 0 0 6 639 220 6 639 220

Podnikateľská činnosť 64 200 0 0

223
Poplatky a platby z náhodného 
predaja a služieb 64 200 0 0

Príjmy RO 1 950 000 1 950 000 692 200 692 200 1 949 167 1 949 167
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Rozpočtová kapitola základné program. Zdôvodnenie  základných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu 
VNÚTORNÁ SPRÁVA požiadavky štruktúra ( uviesť č. zmluvy,  uznesenia  MZ resp.  právneho predpisu, z ktorého vyplývajú,

v € návrh VMČ, komisie MZ, správcu kapitoly ... a pod. )

Bežné výdavky : 7 261 100
Mzdy 

Mzdy MsÚ      
3 279 500 16

Poriadok odmeňovania (mzdy, životné jubileá,  prípratky za smennosť, riadenie, ostatné príplatky - nočné , soboty, 
nedele, sviatky, nadčas, pracovná pohotovosť) + mzdy koordinátorov

Mzdy - stredisko mestských  služieb 979 000
Poriadok odmeňovania (mzdy, životné jubileá,  prípratky za smennosť, riadenie, ostatné príplatky - nočné , soboty, 
nedele, sviatky, nadčas, pracovná pohotovosť)

Odvody

Odvody MsÚ
1 203 500 16

odvody v zmysle platných predpisov zo miezd, jubileí, odchodného, odmien pre poslanecký zbor,  doplnkové 
dchodkové poistenie v zmysle kolektívnej zmluvy + odvody koordinátorov

Odvody - stredisko mestských služieb 342 000
odvody v zmysle platných predpisov zo miezd, jubileí, odchodného, odmien pre poslanecký zbor,  doplnkové 
dchodkové poistenie v zmysle kolektívnej zmluvy

Cestovné náhrady 
Tuzemské 4 000 16 zákon o cestovných náhradách
Zahraničné 6 000 16 zákon o cestovných náhradách 
Energie 

Elektrická energia 65 000 3 4
Zmluva č. 2259/2013-Úpredn - budova MsÚ., 1967/2010 - výdajňa stravy, 1966/2010 - hasičská zbrojnica  
Dražovce, Zmluva č.j. 261/2002/SMM - NISYS

Teplo 90 000 3 4 Zmluva č. 865/2010-Úpredn. - dodávka teplej vody a vykurovanie, zmluva č.j. 261/2002/SMM - NISYS
Vodné, stočné 13 000 3 4 Zmluva č. 654/2005-Úpredn.- vodné, stočné, Zmluva č.j. 261/2002/SMM-NISYS
Poštové  služby  62 000 zmluva 
Telekomninikačné služby 80 000 3 6 2 Rámcová zmluva č.j. 333/2011-Predn. - pevné linky, mobilné služby, internetové pripojenie, mobilný internet
Materiál
Interiérové vybavenie 10 000 výmena opotrebovaných kancelárskych stoličiek a stolov 
Telekomunikačná technika 1 000 16 výmena, doplnenie nových telefónnych prístrojov

Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 10 000 3 4
výmena opotrebovaných a zastaralých prevádzkových strojov (mulitifunkčných, kopírovacích, scenerov, 
kalkulačky, kanvice..)

Všeobecný materiál
Kancelársky materiál 13 000 16 Zmluva na dodávku tovaru č.j. 226/2014-Úpredn.

Kancelársky papier 22 000 16
Zmluva na dodávku tovaru č.j. 1221/2007-Úpredn.(papierové utierky), Kúplna zmluva č. Z201611687_Z 
(kancelársky papier), Zmluva č.j. 93/2015/Predn.-zmluva na WC papier 

Nákup tlačív 3 000 Nákup tlačív 
Materiálne vybavenie výdajne stravy 2 000 16 výmena a doplnenie kuchynského vybavenia (taniere, príbory, misky, polievkové misy, servítky )
Lieky 500 16 dopĺňanie lekárničiek 
Archiválie 500 16 archívne krabice a štítky
Kvety, vence 1 000 16 zabezpečnie kladenia vencov, smútočných a prietnych udalostí
Vlajky, zástavy, štátne symboly 5 000 16 zabezpečnie vlajok, zástav, štátnych symbolov podľa potrieb - označenie v zmysle zákona
Deratizácia 1 500 16 vykonávanie deratizácie priebežne a podľa potrieb
Čistiace prostriedky 9 000 16 Zmluva na dodávku čistiacich prostriedkov 479/2013/ÚPredn.
Monočlánky, fólie 2 500 16 Zabezpečenie monočlákov, laminovacie fólie pre parkovacie karty a potreby MsÚ
Tonery 14 500 16 Zmluva na dodávku tonerov č.j. 735/2014
Domové čísla a označenie ulíc 3 000 Zabezpečenie jednotného označenia budov, domov, ulíc a mámestí vyplývajúceho zo zákona 
Špeciálny materiál 500 3 6 2 zabezpečenie materiálu podľa potreby pre CO kryty a CO sklady 

Knihy, časopisy, noviny, učebnice.. 8 000 3 6 2 úhrada predplatného denníkov, týždeníkov, mesačníkov, zbierok zákonov, odborných časopisov a literatúry 
Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 2 000 3 6 2 Smernica - Poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov zamestnancom 

Základné požiadavky do návrhu  rozpo čtu mesta Nitry na rok 2018



Reprezentačné 
Posedenia s občanmi VMČ 9 400 16 stretnutia s občanmi jednotlivých mestských častí
Organizačné výdavky VMČ 2 100 16 zabezpečenie organizačných výdavkov výborov mestských častí
Reprezentačné výdavky - starovanie - poslanci 2 300 16 zabezpečenie obedov a občerstvenia počas rokovaní mestskej rady a mestského zastupiteľstva 
Reprezentačné výdavky - prednosta , vedúci, 
komisie 6 800 16

zabezpečenie občerstvenia počas porád, rokovaní na úrovni prednostu, rokovania na úrovni vedúcich 
pracovníkov a rokovania odborných komisií pre mestskom zatupiteľstve 

Reprezentačné výdavky -  primátor, viceprimátori 14 000 16 zabezpečenie občerstvenia porád, rokovaní, prijatí, stretnutí na úrovni primátora a viceprimátorov 
Dopravné 
Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny - MsÚ 15 000 3 8 Zmluva na dodávku pohonných hmôt č. Z201617607_Z

Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny - SMS 110 000 3 8
Zmluva na dodávku pohonných hmôt č.j. 1695/2016/Predn.-SMS, Zmluva na dodávku prevádzkových kvapalín č.j. 
1217/2016/Predn.-SMS

Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené 27 000 3 8
zabezpečenie pravidelného servisu a opráv vozového parku podľa potreby, montáž GPS do priemyselných 
vozidiel strediska ms. Služieb

Poistenie 28 000 3 8

Úrazové poistenie - 1498/2015/Predn./HS, Havarijné poistenie č.j. 462/2015/Predn., Hravarijné poistenie č.j. 
461/2015/Predn., Povinné zmluvné poistenie ,  2104/2009/Úpredn./HS, Havarijné poistenie č.j. 973/2013/Úpredn., 
Havarjné poistenie č.j. 1272/2011/Predn. 

Prepravné a nájom dopravných prostriedkov 1 000 3 8 úhrada prepravného v prípade potreby 
Karty, známky, poplatky 1 300 3 8 úhrada diaľničných známok a poplatkov
Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 300 3 8 Smernica - Poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov vodičom
Rutinná a štandardná údržba
Interiérového vybavenia 500 16 oprava stoličiek a nábytku
Údržba prevádzkových strojov.. 
kotolne 1 000 3 4 údržba a opravy v  kotolni
výťahov 3 000 3 4 Servisná zmluva 1526/2012/Predn./HS
elektrospotrebičov,multifunkčných a kopírovacích strojov 10 000 3 4 Servisná zmluva č. 597/2014/Predn./HS
kanalizácie 1 000 3 4 Servisná zmluva č.j. 743/2010/Predn./HS - čistenie kanalizácie a lapača mastných odpadových vôd
klimatizácie 13 000 3 4 Servisná zmluva č. 1481/2013/Predn./HS
vzduchotechniky 2 000 3 4 Servisná zmluva č. 1481/2013/Predn.-
hasiacich prístrojov, hydrantov 500 3 4 servis a údržba hasiacich prístrojov a hydrantov
automatických dverí 3 000 3 4 Servisná zmluva č. j. 903/2013/Predn. 
telefónna ústredňa 2 000 3 4 Servisná zmluva 147/2008/HS
vodovodov 200 3 4 údržba vodovodu
elektroinštalácie 1 500 3 4 údržba a opravy elektrorozvodov, elektroinštalácie
výmenníkovej stanice 1 000 3 4 údržba a opravy výmenníkovej stanice
kompresorov 1 500 3 4 údržba a oprava kompresorov
chladenia 2 000 3 4 Servisná zmluva č.j. 238/2010/Predn./HS
Údržba špeciálnych  strojov..
PSN, EPS, prístupový systém, parkovací systém, vyvolávací 
systém 8 000 3 4

Servisná zmluva 147/2008/HS, údržba + lístky do uzáverového systému parkoviska pred budovou MsÚ, lístky a 
údržba vyvolávacieho systému pre stránky v klientskom centre 

Údržba budov 
budova MsÚ 60 000 3 4 údržba, opravy v budove MsÚ 
skladov a krytov 1 000 3 4 bežná údržba v CO krytoch a v CO skladoch
rekreačného zariadenia 2 000 3 4 údržba a opravy súvisiace s prevádzkou rekreačného zariadenia
výdajne stravy 500 3 4 údržba o opravy súvisice s prevádzkou výdajne stravy 
tabúľ VMČ 500 3 4 údržba informačných tabúľ VMČ - maľovanie, zasklievanie, výmena výplní
Nájomné za nájom 
Nájomné pozemkov 5 000 3 4 Zmluva o nájme pozemku č. j. 514/2010/Úpredn./HS

Nájomné prevádzkových strojov 15 000 3 4
Zmluva o nájme kopírovacích strojov č.j. 700/2005/RVS, 9/2005/RVS + Dodatky č. 1 - 4 , Zmluva č.j. 
625/2005/RVS + Dodatky č. 1 - 2



Služby 
Školenia, kurzy, semináre 8 000 školenia, kurzy a semináre pre zamestnacov v závislosti od meniacej s legislatívy 

Propagácia, reklama, inzercia 2 000 16 označenia v budove, inzercie - voľné miesta, akcie mesta...

Všeobecné služby
plánografické práce 1 000 zakreslovanie do projektových dokumentácii, štúdií

rozmnožovanie 1 000 16 rozmnožovanie dokumentov, ktoré nie je možné zabezpečiť v réžii úradu

výroba kľúčov, pečiatok 1 000 16 výroba kľúčov a pečiatok podľa potrieby 

Čistenie rohoží, pranie prádla 2 500 3 4
Zmluva č.j. 629/2012/ˇUpredn./HSčistenie čistiacej zóny pri vstupe do budovy úradu a pri vstupe do sobášnej siene, pranie a čistenie 
prádla - sekretariáty, výdajňa stravy, rekreačné zariadenie

Tlmočenie, preklady 100 3 1 tlmočnícke a prekladateľské služby podľa požiadaviek 

fotografické služby 100 3 1 fotografické služby
uskladnenie a odvoz nebezpečného odpadu, komunálny 
odpad 2 500 3 1 uskladnenie a likvidácia nebezpečného odpadu - žiarivky, batérie, autobatérie ...

stahovacie a manipulačné práce 1 000 3 1 stahovacie a manipulačné služby zabezpečované externe

Tlač tlačív 8 000 3 1 Zmluva č.j.233/2014/Predn. /HS

Príkazné zmluvy 15 000 1 4 1
Príkazná zmluva č. 2639/2012/Predn. + Dodatok 1 - 8, Príkazná zmluva č. 1487/2014/Predn.+Dodatok  1 - 4 - služba v budove momo 
pracovnej doby MsÚ

Mandátne zmuvy 15 000 1 4 1 externe zabezpečované služby 

revízie, kalibrácie 15 000 1 4 1
revízie v zmysle platných predpdisov, kalibrácia v zmysle predpisov, Zmluva 147/2008/Úpredn./HS + Dodatok 1 - 
2, Zmluva 1172/2010/CO, Zmluva č.j. 1406/2012/požiarne kontroly 

informačné tabule VMČ 500 3 1 výmena rozbitých sklenených dvierok a vnútorných výplní 
Špeciálne služby
Špeciálne služby 15 000 1 4 1 externe zabezpečované verejné obstarávanie, prieskumy, ...
Audit 10 000 1 4 1 Zmluva č.j. 95/2009-FO
Rating 2 000 1 4 1 zabezpečenie ratingového hodnotenia

Náhrady 10 000 16
Kolektívna zmluva - zabezpečenie rekondično-rehabilitačných pobytov, Rámcové zmluvy na dodanie služby č.j. 
546/2015/Predn., č.j. 548/2015/Predn., č.j. 547/2015/Predn.

Náhrady  mzdy a platu 4 000 16 náhrada mzdy za účasť na rokovaní mestského zastupiteľstva
Štúdie, expertízy, posudky 10 000 1 4 1 vypracovanie externých štúdií, posudkov a expertíz, lekárske posudky, posudky pri vyraďovaní majetku 
Poplatky 
Poplatky a odvody 16 000 3 2 úhrada poplatkov a odvodov v zmysle legislatívy  vrátane kolkových poplatkov
Správne, súdne a notárske poplatky 3 000 3 2 úhrada správnych poplatkov, súdnych a notárskych v zmysle platných predpisov
Exekúcie na daňové pohľadávky 1 500 3 2 v zmysle zákona 
Koncesionárske poplatky TV a Sro 2 000 3 6 2 v zmysle zákona
Stravovanie
Stravovanie - MsÚ 130 000 16 stravovanie pracovníkov MsÚ  - Zmluva č.j. 874/2008/Úpredn./HS
Stravovanie - SMS 47 000 16 stravovanie pracovníkov SMS - Zmluva č.j. 1104/2016/Predn.-SMS
Prídel do sociálneho fondu
Prídel do sociálneho fondu  - MSÚ 54 200 16 1,5 % hrubých miezd
Prídel do sociálneho fondu  - SMS 13 000 16 1,3 % hrubých miezd
Odmeny a príspevky poslanci 152 000 3 5 1 v zmysle zákona odmeny a príspevky pre poslancov, členov komisií, sekretárov VMČ, členov VMČ 

Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru
Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - 
MsÚ 10 000 1 4 1 zabezpečenie výlepných plôch - voľby do samosprávy, odborné hodnotenia projektov,  odborná spolupráca pri MAD
Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru  - 
SMS 10 500 1 4 1 sezónne práce  - polievanie, maliarske a natieračské práce
Dane 10 000 3 1 daň z úrokov na bankových účtoch 
Reprezentačné výdavky - Catering 6 000 16 reprezentačné výdavky - primátor 
Transfery jednotlivcom a neziskovým 
právnickýcm osobám 



Nitrianska komunitná nadácia 15 000 12 8 2 transfer pre Nitrianska komunitná nadácia

Členské príspevky 12 000 1 6
úhrada členského - ZMOS, Regionálny ZMOS, Asociácia prednostov, Asociácia ekonómov, Asociácia kontrolórov, 
Asociácia informačných centier ...

Na odstupné 15 000 16  zákonník práce 
Na odchodné 
Na odchodné - MsÚ 31 800 16 Zákonník práce + Kolektívna zmluva
Na odchodné - SMS 14 000 16 Zákonník práce +Kolektívna zmluva
Transfery nefinan čým subjektom, 
príspevkovým organizáciám ... 
Energetická agentúra 10 000 transfer  pre Energetickú agentúru

Kapitálové výdavky 80 000
Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, 
techniky a náradia 30 000 úpravňa vody pre chladenie a klimatizáciu 
Prípravná a projektová dokumentácia 20 000 PD elektroinštalácie, kúrenia, chladenia, vody - vstupná hala a 1.poschodie 

Rekonštrukcie a modernizácie - tieniaca technika 30 000 vonkajšie žalúzie (hlavný trakt - časť z ulice Coboriho)
Spolu: 7 341 100



Ostatné požiadavky do návrhu  rozpo čtu mesta Nitry na rok 2018

Rozpočtová kapitola ostatné program. Zdôvodnenie  ostatných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu 
VNÚTORNÁ SPRÁVA požiadavky štruktúra (návrh VMČ, komisie MZ, správcu rozpočtovej kapitoly ... a pod. )

v €
Bežné výdavky : -               

Kapitálové výdavky : 500 000       
717002 Rekonštukcie a modernizácie - interiér 500 000           rekonštrukcia vstupnej haly na prízemí a 1. poschodí v budove MsÚ 

Spolu: 500 000       



Základné požiadavky do návrhu  rozpo čtu mesta Nitry na rok 2018

Rozpočtová kapitola základné program. Zdôvodnenie  základných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu 
Vnútorná správa - informatika požiadavky štruktúra ( uviesť č. zmluvy,  uznesenia  MZ resp.  právneho predpisu, z ktorého vyplývajú,

v € návrh VMČ, komisie MZ, správcu kapitoly ... a pod. )

Bežné výdavky : 405 500
Energie, voda a komunikácie

Komunika čná infraštruktúra

informatika - internetové pripojenie 8 000 3 6 1
Zmluva č. 983/2008/Úpredn./INF  - internetový prístup - zabezpečenie internetového prístupu; mobilný internet, Zmluva č.j. 
1127/2016/Predn.-SMS, č.j. 1128/2016/Predn.-SMS. 

informatika - prístup k portálu i - samospráva
1 000 3 6 1

internetový prístup k portalu i-samosprava, poskytujúceho aktuálne zmeny a informácie vo všetkých oblastiach vrámci 
kompetencií samosprávy

informatika - prístup k portálu VO 
1 500 3 6 1

internetový prístup k portálu verejného obstarávania poskytujúceho aktuálne zmeni a informácie,  vrátane  konzultácií v 
oblasti obstarávania

informatika - prístup k portálu katastrálne územia SR 400 3 6 1 internetový prístup k portálu katastrálnych území Slovenskej republiky

informatika - domény + webhosting 1 000 3 6 1
poplatky za domény Mesta Nitry a webhosting (nitra.sk, nitra.eu, nisys.sk, msunitra.sk, mspnitra.sk,  emsnr.sk,  emsnitra.sk, 
nitrasmart.sk)

Materiál

Výpočtová technika

informatika - nákup počítačov 15 000 3 6 1 nákup počítačových staníc  a tlačiarní ako náhrada morálne zastaraných, nákup techniky podľa porieb odborov

Všeobecný materiál

informatika - nákup tonerov do tlačiarní a ich renovácia 5 000 3 6 1 nákup tonerov do tlačiarní

informatika - všeobecný materiál 3 000 3 6 1 nákup CD, DVD, obálok, USB kľúčov a materiálu súvisiaceho s informtikou

Softvér

informatika - asistenčný program e - aukcie 3 000 3 6 1 Zmluva č. 1546/2011/Predn. - aktualizácia programu e-aukcie + konzultácie pri zadávaní a opisu zákaziek 

informatika - licencia VEMA 2 000 3 6 1 Licenčná zmluva č.j. 13726 za licenciu programu práce a mzdy pre pedagogických a nepedagogických pracovníkov

Rutinná a štandardná údržba

Výpočtovej techniky 

informatika - údržba VT po záruke 3 000 3 6 1 nákup materiálu potrebného na údržbu počítačového parku

informatika - serverovňa pozáručný servis 3 000 3 6 1 nákup materiálu potrebného na údržbu serverov

Softvéru

informatika - aktualizácia bezpečnostného projektu 2 000 3 6 1 aktualizácia bezpečnostného projektu v súvislosti s novou legislatívou

informatika - aktualizácia správa pohrebísk 2 500 3 6 1 Licenčná zmluva č.j. 1242/2016/Predn.-SMS na správu pohrebísk

informatika - aktualizácia EPI 3 000 3 6 1 Zmluva č. 2148/2011/Predn.- na prístupy on-line EPI produkty

informatika - aktualizácia dochádzkového systému 2 500 3 6 1 Servisná zmluva  2473/2016/Predn.

informatika - aktualizácia PaM,PER,BAN 5 000 3 6 1 Licenčná zmluva č. 1402H184+ dodatky na používanie programu Softip na spracovanie PaM, PER, BAN

informatika - aktualizácia CENKROS 2000 3 6 1 Aktualizácia programu CENKROS na tvorbu cenových kalkulácií

informatika - aktualizácia BOZP 300 3 6 1 Zmluva č. 846/2009/Úpredn.-Ing. - aktualizácia programu BOZP



informatika - OPIS - zmenové požiadavy 44 000 3 6 1

rozšírenie elektronických služieb v zmysle nových požiadaviek - notifikácie o zmenách na webovom portáli - aktiviy v 
diskusných fórach, informácie o zverejnení obsahu na Úradnej tabuli, Informácie o zverejnení obsahu pre difinovanú skupinu 
pracovníkov úradu

informatika - rozšírenie rezervačného systému 25 000 3 6 1
rozšírenie rezervačného systému o úhrady prenájmu cez internet - platobná brána 20.000 €, identifikácia využitých rezervácií 
cez QR kód 5.000 €

Služby v oblasti informa čno - komunika čných 
technológií

informatika - servisné služby 110 000 3 6 1 Servisné služby Informačného systému samosprávy

informatika - stránka EHMŠ 4 000 3 6 1 úprava a tvorba webstránky Európskeho mesta športu 

informatika - stránka NISYS 4 000 3 6 1 úprava webstránky NISYS

informatika - stránka SMART CITY 4 000 3 6 1 úpraa a tvorba webstránky SMART CITY

informatika - servisné služby konferenčého zariadenia 
H.E.R. 1 200 3 6 1 servisná zmluva konferenčných zariadení slúžiacich pre mestského zastupiteľstvo - káblové a pre mestskú radu - rádiová
informatika - zabezpečenie funkčnosti IS a HV - podpora 
projektu OPIS 150 100 3 6 1 Servisná zmluva č.j. 12389/2014-Predn./Prim. - elektronické služby OPIS 

Kapitálové výdavky : 129 000 3 6 1
Nákup pozemkov a nehmotných aktív

Softvéru

informatika - upgrade ISS 42 000 3 6 1 Servisné služby realizáciu upgrade v súvislosti s legislatívnymi zmenami

informatika - softvérové licencie 17 000 3 6 1
Exchange Server Standard 2016 OLP NL Government - 600 €, Exchange Standard CAL 2016 OLP NR Government User 
CAL - 16.100 €

inštalácia softvéru 10 000 3 6 1 inštalácia softvéru

Poštový server 60 000 3 6 1 Poštový server

Spolu: 534 500



Základné požiadavky do návrhu  rozpo čtu mesta Nitry na rok 2018

Rozpočtová kapitola základné program. Zdôvodnenie  základných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu 
Mestský hasi čský zbor požiadavky štruktúra ( uviesť č. zmluvy,  uznesenia  MZ resp.  právneho predpisu, z ktorého vyplývajú,

v € návrh VMČ, komisie MZ, správcu kapitoly ... a pod. )

Bežné výdavky : 3 300
Všeobecné služby 1 000 5.4. Zmluva o spolupráci s veliteľom MHZ Ing. Ferenczi a členom MHZ p. Gajdoš

Špeciálny hasičský materiál 550 5.4. Príprava na mimoriadne krízové situácie (hasičské hadice, prúdnice, hlavice a iné)

Servis, údržba hasičského motor. vozidla 350 5.4. STK, emisná kontrola, servisná prehliadka hasičského vozidla IVECO 

Palivo, mazadlá, špeciál. Kvapaliny 950 5.4. Pohonné látky (vozidlo IVECO, čerpadlá, motorové agregáty a ďalšia hasič. technika)

Reprezentačné výdavky 150 5.4. Súťaž dobrovoľných hasičských zborov o Pohár primátora mesta Nitry

Pracovné odevy 300 5.4. Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky

Kapitálové výdavky : 0

Spolu: 3 300



Základné požiadavky do návrhu  rozpo čtu mesta Nitry na rok 2018

Rozpočtová kapitola základné program. Zdôvodnenie  základných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu 
Matri čný úrad požiadavky štruktúra ( uviesť č. zmluvy,  uznesenia  MZ resp.  právneho predpisu, z ktorého vyplývajú,

v € návrh VMČ, komisie MZ, správcu kapitoly ... a pod. )

Bežné výdavky : 103 400
Mzdy 65 000 4.1. výdavky sú pokryté dotáciou zo ŠR

Odvody 25 000 4.1. v rovnakej výške je plánovaná dotácia zo ŠR

Prevádzka 13 400 4.1.

Kapitálové výdavky : 0

Spolu: 103 400



Základné požiadavky do návrhu  rozpo čtu mesta Nitry na rok 2018

Rozpočtová kapitola základné program. Zdôvodnenie  základných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu 
OKČaŽP (vrátane SMsS) požiadavky štruktúra ( uviesť č. zmluvy,  uznesenia  MZ resp.  právneho predpisu, z ktorého vyplývajú,

v € návrh VMČ, komisie MZ, správcu kapitoly ... a pod. )

Bežné výdavky : 10 287 150
Nakladanie s odpadmi

nakladanie s KO
3 300 000 6.1

v položke je zahrnuté: cyklický zvoz KO,  vývoz malých odpadových nádob,  vývoz psích exkrementov, jarné a jesenné 
upratovanie, likvidácia nelegálnych skládok odpadu, cyklický vývoz nádob na BIO, dočisťovanie stojísk, odvoz 
nadrozmerného odpadu, oprava a výmena MON; Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

zberový dvor 120 000 Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

poplatky za uloženie odpadu 150 000 Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

kuchynský biologický odpad zo ZŠS 8 000 Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

kompostovanie - prevádzka + NKS 200 000 6.4 zmluva č. 706/2016 a 707/2016

zabezpečenie pracovníkov na aktivačné práce 10 000 zmluva s ÚPSVaR

Ochrana prírody a krajiny 12.4

vodné Gazdovský dvor 100 Zákon č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti

nákup nových nádob na psie exkrementy 2 000 Zákon č. 282/2002 o držaní psov - zvýšená potreba výmeny v meste

dezinsekcia 8 000
Zákon č. 355/2007 o ochrane zdravia; Zákon č. 369/1990 o obecnom zriadení, vysoký výskyt kliešťov, ôs a komárov na území 
mesta a zariadení v správe mesta

deratizácia 17 000 Zákon č. 355/2007 o ochrane zdravia; Zákon č. 369/1990 o obecnom zriadení

psie výbehy - údržba, opravy 2 500 Zákon č. 282/2002 o držaní psov

prevádzka ZOO kútika 9 950 zmluva s dodávateľom; Zákon č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti

sanácia holubov 5 000 Zákon č. 355/2007 o ochrane zdravia;  Zákon č. 369/1990 o obecnom zriadení

zákazové tabuľky a informačný materiál 5 000 Zákon č. 282/2002 o držaní psov - prerábanie zákazových tabúľ v zmysle normy

vrecká na psie exkrementy 1 000 Zákon č. 282/2002 o držaní psov

PVC materiál pre chovateľov psov 2 000 Zákon č. 282/2002 o držaní psov

podpora útulku 700 Zákon č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti

Kultúrne služby

el. energia trhové mestečká 10 000 kultúrne podujatia

vodné stočné 200 kultúrne podujatia

dopravné - prepravné trhové mestečká 3 000 kultúrne podujatia

rutinná a štandardná údržba 2 000 kultúrne podujatia

údržba rozvodov a vodovod. zariadení 700 kultúrne podujatia

údržba rozvodov plynu a el. energie - stánky 10 500 kultúrne podujatia

údržba verejného a slávnost. osvetlenia 9 900 kultúrne podujatia

všeobecné služby - trhové mestečká 24 500 kultúrne podujatia

ochrana objektov 7 200 kultúrne podujatia

všeobecný materiál- trhoviská 1 000 kultúrne podujatia



vianočné stánky - montáž 20 000 kultúrne podujatia

Prenájom zariadení-  trhové mestečká 15 000 kultúrne podujatia

Doprava

mestská verejná doprava 3 000 000 8.1.1 zmluva č. 175/07/Okč. v znení dodatkov

Vodné plochy a toky

rozbor vody 3 000 12.9 zákon 354/2006 Z.z. o prameňoch 

dezinfekcia a úprava  prameňov v lokalite Zobor  3 000 12.9 zákon 354/2006 Z.z. o prameňoch  

Verejné osvetlenie

verejné osvetlenie el. energia 660 000 12.3 zmluva č. 343/2005/OKČ

údržba VO 279 500 12.3 zmluva č. 343/2005/OKČ - nárast svetelných bodov

Detské zariadenia a pieskoviská

monitoring hygieny pieskovísk 1 000 12.5
zákon 313/2006 Z.z.o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovné zariadenia a o náležitostiach ich prevádzkového 
poriadku  

pravidelné ročné kontroly detských ihrísk podľa 
STN EN1176, 1 - 10, I. etapa 5 000 12.5 vykonávanie ročnej kontroly detských ihrísk v zmysle STN EN 1176, 1 - 10 

úprava plochy pod hracími prvkami na jestvujúcich 
DI v zmyslen STN - tretia etapa 10 000 12.5 budovanie dopadových plôch na jestvujúcich detských ihriskách v zmysle STN 1176 - 7, druhá etapa 

Organizácia dopravy 7.4.

Prevádzkové náklady  na centrálu integrovaného 
systému riadenia CSS 5 000 7.4.1

zabezpečenie funkčnosti a komunikácie cestnej svetelnej signalizácie - v predchádzajúcom období v rozpočte ÚHA - úhrada 
pravidelných faktúr Slovak telekom 

údržba CSS 30 000 7.4.1 zmluva 343/2005 v znení dodatkov

PD pre návrhy a zmeny trvalého dopravného značenia 2 500 7.4.3 náklady na inžiniersku činnosť (vypracovanie návrhov a zmien dopravného značenia z podnetu mesta, VMČ, občanov a pod. )

údržba parkovacích automatov 70 000 7.4.2 zmluva č. 343/2005/OKČ

parkovacie automaty - odvod peňazí 20 000 7.4.2

odťah nepojazdných vozidiel 5 000 7.4.2

Verejná zele ň

Dotácia botanická záhrada 5 000 12.1

Stredisko Mestských Služieb
Nákladanie s odpadovými vodami

vodné, stočné+dažďové vody pre ZsVaK 500 000 6.3. zmluvy - vodné a stočné, zrážková voda ZsVaK

Správa a údržba MK

materiál
45 000

7.2
všeobecný materiál - asfaltová emulzia a ostatný stavebný materiál na opravu a údržbu komunikácií, koše, kontajnery, 
eliminovanie škôd vzniknutých z dôvodu poškodených komunikácí.  Požiadavky na nákup stavebného materiálu na lokálne 
opravy komunikácií. 

rutinná a štandardná údržba

300 000

Opravy komunikácií - zvýšené požiadavky na vykonanie lokálnych opráv miestnych komunikácií z dôvodu celkového 
nevyhovujúceho stavu veľkej časti plochy miestnych komunikácií, mostov,chodníkov, obrubníkov, prevádzkových budov a 
objektov, eliminovanie škôd vzniknutých z dôvodu poškodených komunikácií, významný vplyv zmeny klimatických 
podmienok. Nové realizácie vznikajúce pri výstavbe domov v obyt. súboroch, parku a pod.) objednávky a ostatné nevyhnutné 
výdavky s tým spojené                                      

Čistenie MK a priestranstiev



materiál 111 500 7.3. všeobecný materiál - posypový  materiál (soľ, drva na zimnú údržbu komunikácií),  kartáče k zametacím vozidlám... 

servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené
100 000

náhradné diely na vozidlá, batérie, pneumatiky, opravy a údržba vozidiel, emisné kontroly a STK - v súlade s legislatívou 
(zastaralý vozový park vyvoláva zvýšené výdavky na opravy vo vlastnej réžii), údržba vozidiel a mechanizmov

služby

30 000

Zimná údržba miestnych komunikácií, nárast výdavkov v súvislosti s uložením a lkvidáciou odpadu: uloženie a likvidácia 
odpadu z čistenia mesta, likvidácia čiernych skládok a nadrozmerného odpadu, zber a likvidácia odpadu z košov, zber a 
likvidácia organického odpadu (konáre), výplety kartáčov k zametacím vozidlám, revízie a kontroly zariadení v súlade s 
legislatívou

Dopravné zna čenie a zariadenia

rutinná a štandardná údržba 190 000 7.4.3 Údržba a obnova vodorovného dopravného značenia - zmluvy, objednávky a ostatné nevyhnutné výdavky s tým spojené

informačný uličný systém (II.etapa) 60 000
Autobusové prístrešky

rutinná a štandardná údržba 18 000 8.1.2 Údržba autobusových prístreškov - zmluvy, objednávky a ostatné nevyhnutné výdavky s tým spojené

Verejná zele ň

materiál 30 000 12.1 všeobecný materiál

rutinná a štandardná údržba

619 000

12.1
Údržba verejnej zelene - zmluvy, objednávky a ostatné nevyhnutné výdavky s tým spojené, údržba verejnej zelene v majetku 
mesta plôch nezaradených do pravidelnej údržby (plochy bez sadových úprav - rumoviská, nové realizácie vznikajúce pri 
výstavbe domov v obyt. súboroch, parku a pod.), údržba drevín v mestskom parku v súvislosti so zmenenými klimatickými 
podmienkami, výruby v neprístupnom teréne, ktoré nedokážeme urobiť vlastnou technikou.                                      

Cintoríny

energie 35 000 12.2
zmluvy - elektrická energia, zmluvy - zemný plyn (na základe harmonogramu budúcich platieb), zmena klimatických 
podmienok najmä v zimnom období, nevyhovujúci stav prevádzkových budov a objektov

vodné, stočné 5 000 zmluvy - vodné a stočné (spotreba vody, zalievanie zelene a stromov),zrážková voda ZsVaK

materiál 20 000 všeobecný materiál, práce budú vykonávané svojpomocne, nákup materiálu

rutinná a štandardná údržba 13 000 Údržba cintorínov (údržba zelene, komunikácií, drevín, oprava chodníkov)

nájomné za nájom 3 500 Nájomné WC Kynek a Mlynarce

služby 25 000
Čistenie cintorínov, zimná údržba, likvidácia odpadu z čistenia cintorínov, likvidácia čiernych skládok, zber a likvidácia odpadu 
z košov, zber a likvidácia organického odpadu (konáre), ošetrenie a výrub stromov cintoríny

Regulácia živo číchov meste

služby 10 400 12.4.1 odchyt túlavých zvierat a holubov

Detské zariadenia a pieskoviská

materiál 31 100 12.5 všeobecný materiál

rutinná a štandardná údržba 20 900 Údržba detských zariadení, ihrísk, lavičiek - zmluvy, objednávky a ostatné nevyhnutné výdavky s tým spojené                                      

Fontány

energie 13 000 12.6 zmluvy - elektrická energia (na základe harmonogramu budúcich platieb)

vodné, stočné 16 000 zmluvy - vodné a stočné

materiál 6 000 vodoinštalačný materiál, elektroinštalačný materiál, čistiace prostriedky...

rutinná a štandardná údržba 10 000 údržba fontán

Verejné WC

energie 10 000 12.7 zmluvy - elektrická energia (na základe harmonogramu budúcich platieb)



vodné, stočné 1 500 zmluvy - vodné a stočné

materiál 9 000 vodoinštalačný materiál, elektroinštalačný materiál, čistiace a hygienické prostriedky do WC...

rutinná a štandardná údržba 10 000 údržba WC

Kapitálové výdavky : 220 000
nákup techniky - SMS 200 000
oprava WC - Jurkovičova 20 000

Spolu: 10 507 150



Ostatné požiadavky do návrhu  rozpo čtu mesta Nitry na rok 2018
Rozpočtová kapitola ostatné program. Zdôvodnenie  ostatných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu 

OKČaŽP (vrátane SMsS) požiadavky štruktúra (návrh VMČ, komisie MZ, správcu rozpočtovej kapitoly ... a pod. )

v €
Bežné výdavky : 158 980
Všeobecný materiál - ZOO kútik 2 000 nákup drobného spotrebného materiálu na drobné opravy ( zámky, spojovací materiál a pod.)

doprava 1 000 doprava, preprava sena, steliva pre zvieratá v Mestskom parku

Rozvoz sáčkov na psie exkrementy 2 000 požiadavka občanov na pravidelné dopĺňanie sáčkov

Výcvik psov - osveta pre chovateľov 2 000 požiadavka občanov na zvýšenú potrebu osvety pre chovateľov psov

Oprava a budovanie stojísk na KO a SZ 16 000
zákazové tabule odpady 3 000
lavičky na sídliská 10 000 požiadavky VMČ a občanov

lavičky do Mestského parku tretia etapa 10 000 požiadavka VMČ Staré mesto

malé odpadové nádoby do Mestského parku 5 000 požiadavka VMČ a OKČ a ŽP

doplnenie hracích prvkoch na jestvujúce DI 15 000 požiadavky VMČ a občanov

vybudovanie DI na Priemyselnej ulici 10 000 požiadavka VMČ Staré mesto

doplniť hracie prvky na DI Park Vašinova 3 000 požiadavka občanov a VMČ Chrenova
nákup malých odpadových nádob pre mestské 
časti a zastávky MHD 10 000 požiadavky občanov, VMČ a OKČ a ŽP

rekonštrukcia DI Novomeského - indiánske ihrisko 5 000 požiadavka VMČ Klokočina, zabezpečenie bezpečnosti na hracích prvkoch

aktualizácia pasportizácie lavičiek mesta 3 000
prekládka a doplnenie VO v meste 10 000 požiadavky  VMČ a občanov

doplnenie VO Kláštorská-Nemocnica Zobor návrh riešiť cez odbor výstavby a rozvoja, ktorý  vyčíslil svoju sumu, požiadavka VMČ Zobor
výmena drevených stĺpov a vedenia na Jeleneckej 
ulici 17 500 návrh prevádzkovateľa VO
výmena drevených stĺpov a vedenia na Červeňovej 
ulici 12 480 návrh prevádzkovateľa VO

vianočná výzdoba 10 000 požiadavka OKČaŽP

psie záchody 4 000
obnova gazdovského dvoru a obory 8 000
Kapitálové výdavky : 310 000
nákup techniky - SMS 150 000
nákup vianočných stánkov 160 000

Spolu: 468 980

požiadavky VMČ a obyvateľov mesta 



Základné požiadavky do návrhu  rozpo čtu mesta Nitry na rok 2018

Rozpočtová kapitola základné program. Zdôvodnenie  základných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu 
Odbor majetku požiadavky štruktúra ( uviesť č. zmluvy,  uznesenia  MZ resp.  právneho predpisu, z ktorého vyplývajú,

v € návrh VMČ, komisie MZ, správcu kapitoly ... a pod. )

Bežné výdavky : 1 492 900
Energie 9 000 3.3 Na základe zmluvy BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o,. Č.j. 2259/2013/Prim  CO kryty, NP-byt na Dvorčanská 63, 

Vodné, stočné 1 500 3.3 WC Sihoť Zmluva č.j. 847/08/OM), Sihoť Zvieratká č.j. 2616/2016/OM

Prevádzkovanie vodovod. a 
kanal.elektroenergetického diela 3 000 3.3

prevádzkovanie energetických diel - zmluvy ZSE, Enermont s.r.o. 

Nájomné  budov, priestorov, objektov, častí
48 500 3.3

na základe zmlúv: Gabaš - č.j.160/2009/OM, Dodatok č.1 č.j. 1565/2011/OM, Šebo-MŠ Štefániková, č.j.662/2010/OM, Dodatok č.1 č.j. 
2094/2015/OM, Dodatok č.2 č.j. 2391/2016/OM, Racko cintorín č.j. 592/2008/OM, p.Broďanská č.j. 1502/2014/OM, L.K.P. Dvorčanská -
otočisko ,RK cirkev, Dolnomestský komposesorát

Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku 65 200 3.3 v zmysle postnej zmluvy č.6816047474/4419005018, č.j.2148/2014/OM a jej dodatkov č.5-13 (pripoistenia + tech.zhodnotenia)

Prevádzka Tržnice 80 000 3.3 na základe zmlúv ZSE Energia a.s., NTS a.s., ZsVS a.s., NKS s.r.o.

Štúdie, expertízy, znalecké posudky 25 000 3.3

Geometrické plány 15 000 3.3

Poplatky a odvody, Kolkové známky 3 000 3.3

Poplatky a odvody - súdne 3 000 3.3

Správa budov SMsS 50 000 3.3 630-energie, vodné stočné, prenájom...

Zabezpečenie budov - PCO 24 000 3.3 zabezpečenie budov vo vlastníctve mesta (PCO- pult centrálnej ochrany)

Výkon správy Službyt Nitra s.r.o., spolu 1 165 700
Energie 160 700 3.9

Údržba 420 900 3.9

Služby 272 100 3.9

144 000 Mandátna zmluva č.j. 2560/2016/OM-odmena mandatára 

Výdavky hradené z Fondu opráv a údržby 153 000 14.2 byty s podporou ŠFRB

Poplatky za správu CO kryty 13 500 5.5 na základe zmlúv (navýšenie cien do fondu opráv-odsúhlasené SVB)

Náklady spojené s predajom bytov-Mandátna zmluva 1 500 3.3 na základe zmluvy - Mandátna zmluva č. 209/2003/PM a jej dodatkov

Kapitálové výdavky : 376 560

Zápočet nákladov na opravy prenaj. objektov 26 560 3.3
zápočet nákladov Ševt (Službyt)NZ č.j. 25/2003/OSM, polikliniky Chrenová-Zmluva o NP + Dodatok č.1 č.j. 1738/08/OM, Dodatok č.2 č.j. 
1208/2011/OM

Výkup nehnuteľností 350 000 3.3 Gabaš - č.j.160/2009/OM, Dodatok č.1 č.j. 1565/2011/OM, výkup pozemkov starý Chrenovský cintorín

Spolu: 1 869 460

Výkon správy Službyt Nitra s.r.o.: Komunál. byty, BD Dvorčanská, Polikliniky, BD Olympia, DS Krčméryho,nebytové priestory, byty s podporou ŠFRB



Základné požiadavky do návrhu  rozpo čtu mesta Nitry na rok 2018

Rozpočtová kapitola základné program. Zdôvodnenie  základných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu 
Odbor školstva, mládeže a športu požiadavky štruktúra ( uviesť č. zmluvy,  uznesenia  MZ resp.  právneho predpisu, z ktorého vyplývajú,

v € návrh VMČ, komisie MZ, správcu kapitoly ... a pod. )

Bežné výdavky : 26 333 780
Prenesené kompetencie 9 598 360 V zmysle č. 597/2003 Z.z. o financovaní ZŠ,  SŠ a školských zariadení

Originálne kompetencie 5 582 840
z toho: - školský klub deti 1 251 200 V zmysle Nariadenia vlády 202/2017, zvýšenie počtu žiakov a počtu oddelení ŠKD

            - zariadenia škols. stravovania ZŠ 984 900 V zmysle Memoranda o úprave platových pomerov z 1.12.2016 a zvýšenie počtu žiakov

          - CVČ na ZŠ 44 890

            - opatrovateľky 16 200

            - asistenti učiteľa 89 650

            - MŠ pri ZŠ Novozámocká 69 600 V zmysle Nariadenia vlády 202/2017

            - MŠ Orechov dvor 40 900 V zmysle Nariadenia vlády 202/2017

            -  ZUŠ Rosinského 826 800 V zmysle Nariadenia vlády 202/2017a Memoranda o úprave platových pomerov z 1.12.2016  a zvýšenia počtu detí 

            - CVČ Štefánikova ul. 308 700 V zmysle Nariadenia vlády 202/2017 a Memoranda o úprave platových pomerov z 1.12.2016 

            - výdavky z vlastných príjmov RO 1 950 000

Neštátne školy a školské zariadenia 1 895 780 V zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

z toho: - súkromné 1 325 780

            - cirkevné 570 000

Predprimárna starostlivos ť - MŠ a DJ 7 171 500

            Mzdy - Spolu 5 401 980 V zmysle Nariadenia vlády 202/2017 a Memoranda o úprave platových pomerov z 1.12.2016 

mzdy, platy a ostatné osob.vyrov. 4 002 930 odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 553/2003 Z.z.

Poistenie a príspevok do poisťov. 1 399 050 odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 553/2003 Z.z.

           Tovary a služby - Spolu 1 732 000

Energie,voda,telekomunikácie,internet 663 000 ZSE Nitra, NTS Nitra, SPP Nitra,ZVaK, Slovak telecom,Slovenská pošta,Obecné siete-internet, BCF - elektr. Energia

Nákup výpočtovej techniky 15 000 dotácia predškoláci zo ŠR

Prevádzkové stroje, prístroje 50 000 nákup prístrojov a zariadení pre MŠ (kosačky, vysávače, tepovače.....) a ZŠS (chladničky, mrazničky, sporáky, malé roboty......)

Všeobecný materiál 110 000 nákup čistiacich,hygienických prostriedkov, drobné vybavenie MŠ (z dotácie ŠR) a ZŠS (taniere,poháre,príbory), údržbársky materiál

Knihy,učebné pomôcky 100 000 nákup učebných pomôcok, didaktické pomôcky, kníh a časopisov - dotácia  predškolác zo ŠR

Pracovné odevy, obuv, detské posteľné prádlo 20 000 nákup pracovného oblečenia, nákup obliečok pre všetky MŠ , MDJ

Výdavky na potraviny ZŠS 500 000 sledovanie výdavkov na potraviny ZŠS pri MŠ (poplatok za stravu detí v MŠ od rodičov)

Softvér 3 500 zmluva na program pre vedúce ZŠS a licencia na ESET pre všetky zariadenia

Údržba PC 4 000 firma Adis - údržba všetkých PC na MŠ,ZŠS a MDJ

Údržba budov, zariadení a strojov 160 000 Službyt fond opráv- MŠ Mostná, údržba všetkých budov a vybavenia MŠ, ZŠS, MDJ

Nájomné za prenájom budov 1 500 SPU - MŠ Hospodárska

Všeobecné služby (revízie a odbor.prehliad.) 35 000 kontrola has. prístrojov,tlač tlačív, ciachovanie váh, deratizácie, kotrola komínov, revízie a odborné prehl. prístr. a zar. v budovách MŠ



Stravovanie 20 000 Vaša stravovacia - strava zamestnanci, strava ZŠS, ZŠ Beethovenova, ZŠ Topoľová

Prídel do sociálneho fondu 50 000 povinný prídel SF 1,25 %

             Bežné transfery - Spolu 37 520

Na odchodné 26 600 Odchodné do starobného dôchodku

Odstupné 10 920

Oddelenie 8 000

           Materiál 5 000

           Dotácia-osveta, výchova, vzdelávanie 3 000

Šport 2 077 300

športové zariadenia 1 190 000

          Službyt - správa športovísk 750 000 Zabezpečenie prevádzky športových zariadení

          Transfery nefinančným subjektom 440 000 Transfer na mzdy v zmysle zmluvy 920/2014/Sluz.

športové a rekrea čné služby 15 000

          športové akcie 1 000 pitný režim, cattering

          všeobecné služby 14 000 Šport pre všetkých (Dni športu, Nitracaching, Šarkaniáda, Deň ZŠ a Deň MŠ, Školská liga, akcie pre deti a iné) - organizovanie

Transfery jednotlivcom a neziskovým 
právnickým osobám 872 300

        dotácia na podporu vrcholového športu 132 000

       dotácia na podporu mládežníckeho športu 190 000

       dotácia na športové podujatia 50 000

       dotácia športovým klubom na energie a prenájom 215 000

       športové kluby partnerstvá 20 000

      Šport 22 000
      dotácia športovým klubom na prenájom - NI 220 000

      prenájom Rolby - Zimný štadión 23 300

Kapitálové výdavky : 140 000
z toho: - nákup prevádzkových strojov a zariadení

              školským jedálňam ZŠ 75 000

          - nákup prevádzkových strojov a zariadení

              školským jedálňam ZŠS pri MŠ 50 000

            - nákup nástrojov pre ZUŠ 15 000

Spolu: 26 473 780



Základné požiadavky do návrhu  rozpo čtu mesta Nitry na rok 2018

Rozpočtová kapitola základné program. Zdôvodnenie  základných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu
Odbor sociálnych služieb požiadavky štruktúra ( uviesť č. zmluvy,  uznesenia  MZ resp.  právneho

v € predpisu,  z ktorého vyplývajú)

Bežné výdavky : 665 720

Zdravotná posudková činnosť 14 000 13.4.6 zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a v zmysle zmluvy č. 263/09/ÚSÚ

Monitorovanie signalizácia potreby pomoci 2 500 13.2 zákon č 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a v zmysle zmluvy č. 917/2014/OSS
Finančný príspevok pre neverejných 
poskytovateľov  - opatrovateľská služba 140 000 13.4.3 zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a v zmysle zmluvy č. 1091/2009/ÚSÚ

Činnosť odľahčovacej služby 4 000 13.4.5 zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Príspevok po priznaní nároku na starobný 
dôchodok 50 000 13.8.4 Smernica primátora č. 4/2007
Transfer pre MNO 10 000 Smernica primátora č.12/2015 

Transfer na dobrovoľnícke aktivity 12 000 13.18.
Príspevok pri narodení dieťaťa 65 000 13.7.1 Smernica primátora č. 4/2007
Jednorazová dávka pre rodiny s deťmi 5 000 13.7.2 zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
Úprava a obnova rodinných pomerov 5 000 13.7.3 zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele

Jednorazová dávka pre jednotlivcov 6 000 13.8.1 zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 
vyrovnania zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
útulok pre bezdomovcov 76 670 13.1.1
útulok pre jednotlivcov s deťmi 54 470 13.1.2

Poistné a príspevok do pois ťovní
útulok pre bezdomovcov 26 830 13.1.1
útulok pre jednotlivcov s deťmi 19 100 13.1.2

Energie, voda a komunikácie
útulok pre bezdomovcov 18 600 13.1.1
útulok pre jednotlivcov s deťmi 8 800 13.1.2

Materiál
útulok pre bezdomovcov 14 250 13.1.1
útulok pre jednotlivcov s deťmi 5 000 13.1.2

Rutinná a štandardná údržba
útulok pre bezdomovcov 15 000 13.1.1
útulok pre jednotlivcov s deťmi 15 000 13.1.2

Služby
útulok pre bezdomovcov 8 000 13.1.1
útulok pre jednotlivcov s deťmi 3 000 13.1.2
Pochovávanie bezdomovcov 3 000 13.8.3 zákon č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve



Dotácie 20 000 VZN č. 1/2001 o dotáciách z rozpočtu mesta Nitry
z toho:    Ochrana a podpora zdravia, pomoc 
postihnutým ľuďom 13.10. VZN č. 1/2001 o dotáciách z rozpočtu mesta Nitry
              Sociálna oblasť 13.9. VZN č. 1/2001 o dotáciách z rozpočtu mesta Nitry
Transfer: Finančný príspevok pre neverejného 
poskytovateľa - nízkoprahové denné centrum 39 500 zákon č. 448/2008 o sociálnych službách
Komunitné centrum Orechov dvor (energie, 
materiál) 20 000 zákon č. 448/2008 o sociálnych službách

Zdravé mesto 5 000 13.17.

Kapitálové výdavky : 0

S p o l u: 665 720



Základné požiadavky do návrhu  rozpo čtu mesta Nitry na rok 2018

Rozpočtová kapitola základné program. Zdôvodnenie  základných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu 
Správa zariadení sociálnych služieb požiadavky štruktúra ( uviesť č. zmluvy,  uznesenia  MZ resp.  právneho predpisu, z ktorého vyplývajú,

v € návrh VMČ, komisie MZ, správcu kapitoly ... a pod. )

Bežné výdavky : 3 356 480

610 Mzdy
1 643 730

v zmysle pracovných zmlúv a schválenej organizačnej štruktúry,4% navýšenie v zmysle zákona, 2% memorandum

620 Odvody 574 480 zákonné odvody zamestnávateľa z miezd, zmluvy DDP

630 Tovary a služby: 1 138 270
cestovné náhrady 600 vyučtovanie cestovných príkazov

tepelná energia (plyn) 94 000 zmluvy ZSE, NTS, Službyt, Vemex s.r.o.

elektrická energia 60 000 zmluva ZSE, Energy Europe s.r.o.

vodné, stočné 24 000 zmluva ZsVS

poštovné a telekomunikačné služby,infraštr. 12 000 zmluvy Slovak Telekom, Slovenská pošta, komunikačná infraštruktúra - internet

interiérové vybavenie 5 000 výmena opotrebovaného a znehodnoteného nábytku v jednotlivých prevádzkach-Zobor, Baničová,Olympia

výpočtová technika 3 500 výmena morálne a fyzicky opotrebovaných počítačov a tlačiarní

stroje, prístroje a zariadenia 15 500
nevyhnutná výmena pokazeného a opotrebeného vybavenia na jednotlivých prevádzkach- Baničová, 
Zobor,Olympia,klimatizácia - Zobor

kancelárske potreby 23 150 rámcová zmluva

čistiace a dezinfekčné prostriedky 49 850 rámcová zmluva

pracovné odevy a obuv 15 700 zákon č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia

potraviny Zobor 175 000 nákup potravín pre klientov, uzatvorené rámcové zmluvy s dodávateľmi potravín

potraviny Baničova 145 000 nákup potravín pre klientov, uzatvorené rámcové zmluvy s dodávateľmi potravín

potraviny Olympia 80 000 nákup potravín pre klientov, uzatvorené rámcové zmluvy s dodávateľmi potravín

pohonné hmoty 16 000 spotreby PHM služobné automobily (Fuel trades s.r.o.), rozvoz stravy, sociálne taxíky

servis služobných áut 14 800 servisné prehliadky a opravy automobilov, výmena pneumatík,GPS,pracov.odev a obuv

poistenie áut, PZP, havarijné, úraz,poplatky 6 500 poistné zmluvy

servis prevádz.strojov,prístrojov,zar. 7 000 servis, oprava prístrojov, zariadení

výpočtová technika a údržba softvéru 2 200 ročné poplatky softvér - kuchňa Zobor, Baničova, Olympia, antivirus

rutinná a štandartná údržba objektov 49 000
maľovanie - DOS, Olympia, Zobor, Baničová- v zmysle prevádzkového poridku, úprava chodníkov  v ZSS Zobor, 
protiplesňová úprava  stien medziposchodia v ZSS Zobor

nájom softvéru 5 000 dochádzkový systém, sociálny modul zmluva IreSoft

povinné revízie zariadení 32 800
revízie - výťahy, agregát, vzduchotechnika, plyn. zariadenia, tlakové zariadenia, elektr. spotrebiče, hasiace prístroje, požiarne 
hydranty, komíny, servis kotlov a horákov

špeciálne služby 12 700 revízie - EPS, kamerových systémov

bankové poplatky 2 500
zmluvy s bankami o bežných účtoch - Slovenská sporiteľňa, Primabanka, zmluva Slovenská pošta - spracovanie poštových 
poukazov

stravovanie zamestnancov 70 000 príspevok zamestnávateľa 55% stravnej jednotky v zmysle zákona

poistné majetku 1 600 poistné majetku refakturované Mestom Nitra v zmysle zmluvy č. 6810748122/4419000352 č.j. 1858/2011/OM



prídel do sociálneho fondu 17 870 1,5% odvod do SF z funkčných platov

povinné lekárske prehliadky 300 povinné lekárske prehliadky - zamestnanci pracujúci v nočných smenách

dohody o vykonaní práce 7 500 uzatvorené dohody na rozvoz stravy a výdaj stravy

vratky 75 000 za neobsadené miesta- vplyv novely zákona o soc. Službách

odchodné,odstupné 20 000 odchodné pri odchode do dôchodku v zmysle zákona, odstupné v zmysle zákona

výdavky podnikateľská činnosť 94 200 predpokladaný rozpočet výdavkov na  podnikateľskú činnosť

Kapitálové výdavky : 28000
713-nákup strojov, prístrojov, zariadení a techniky 12000 konvektomat, mrazničky  a iná technologia - Zobor, Baničova, Olympia

714-nákup dopravných prostriedkov 16000 užítkový automobil

Spolu: 3 384 480



Základné požiadavky do návrhu  rozpo čtu mesta Nitry na rok 2018

Rozpočtová kapitola základné program. Zdôvodnenie  základných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu 
Odbor kultúry požiadavky štruktúra ( uviesť č. zmluvy,  uznesenia  MZ resp.  právneho predpisu, z ktorého vyplývajú,

v € návrh VMČ, komisie MZ, správcu kapitoly ... a pod. )

Bežné výdavky : 387 000
Energie, voda a komunikácie 42 000 11.1. energie v kultúrnych zariadeniach
Materiál 18 000 11.1. interierové vybavenie KZ, všeobecný materiál, reprezentačné
Dopravné 3 000 11.1. prepravné účinkujúcich na kultúrne podujatia
Rutinná a štandardná údržba 40 000 11.2. oprava pamiatok a umel. artefaktov, strojov, prístrojov a zariadení
Nájomné za nájom 4 000 11.1. nájom budov na realizáciu podujatí / mestský ples, ples seniorov/

Služby 11.1.
občianske obrady, ocenenia, kultúrne podujatia, všeobecné služby, poplatky SOZA, LITA, prísp.na 
úpravu zovňajšku sobášiacich, reprezentačné výdavky

 - kultúrne podujatia 170 000
 - občianske obrady a ocenenia 4 500
 - všeobecné služby 21 500
 - štúdie, expertízy a posudky 2 000
 - poplatky 9 000
 - poistné 1 000
 - odmeny a príspevky 4 000
 - repezentačné výdavky 18 000

Transfery 50 000 11.5.
dotácie pre cieľové oblasti rozvoj a ochrana duchovných hodnôt a záchrana a obnova kultúrnych 
pamiatok a pamätihodností

Kapitálové výdavky : 0

Spolu: 387 000



Ostatné požiadavky do návrhu  rozpo čtu mesta Nitry na rok 2018

Rozpočtová kapitola ostatné program. Zdôvodnenie  ostatných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu 
Odbor kultúry požiadavky štruktúra (návrh VMČ, komisie MZ, správcu rozpočtovej kapitoly ... a pod. )

v €
Bežné výdavky : 20 000
nákup strojov, prístrojov a zariadení -zvuková aparatúra 10 000 11.1. návrh OK- presun súčasnej do kultúrnych zariadení, nová aparatúra pre ext.mestské podujatia 

bronzové tabule osobnostiam 10 000 11.2. návrh OK- pokračovanie dlhoročného projektu, dvojjazyčná verzia 

Kapitálové výdavky : 0

Spolu: 20 000



Základné požiadavky do návrhu  rozpo čtu mesta Nitry na rok 2018

Rozpočtová kapitola základné program. Zdôvodnenie  základných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu 
Útvar hlavného architekta požiadavky štruktúra ( uviesť č. zmluvy,  uznesenia  MZ resp.  právneho predpisu, z ktorého vyplývajú,

v € návrh VMČ, komisie MZ, správcu kapitoly ... a pod. )

Bežné výdavky : 66 000

Aktualizácia PIS-KN 11 000 1.2.
Aktualizácia údajov katastra nehnuteľností poskytnutých v zmysle zmluvy č. 43/2014/ÚHA uzatvorenej medzi 
Mestom Nitra a GKÚ zo dňa 3.2.2014

Aktualizácia PIS UOC 7 000 1.2. dopracovanie parciálneho informačného systému parkovacích plôch  obyt. súborov -podklad pre aktualizáciu GIS

ÚPN CMZ Nitra - čistopis dokumentácie vrátane 
zmien a doplnkov č. 1 a 2 10 000 1.2.

obstaranie kompletnej, prehľadnej a ucelenej schválenej územnoplánovacej dokumentácie - čistopisu so 
zapracovaním zmien a doplnkov  č. 1 a č. 2 v 3 sadách- povinnosť obce vyplývajúca zo stavebného zákona  podľa 
§ 28 ods. 4).

ÚPN mesta Nitry - čistopis dokumentácie vrátane 
zmien a doplnkov 1 až 6 10 000 1.2.

obstaranie kompletnej prehľadnej a ucelenej schválenej  územno-plánovacej dokumentácie vrátane jej zmien a 
doplnkov  č. 1 až 6  v 3 sadách - povinnosť obce vyplývajúca zo stavebného zákona podľa    § 28 ods. 4)  

PD TDZ vylúčenie parkovania nákladných a 
úžtkových vozidiel MČ Čermáň 3000 1.2.

plnenie uznesenia č .172/2016-MZ zo dňa 23.06.2016 spracovanie projektovej dokumentácie osadenia trvalého 
dopravného značenia, vylúčenie parkovania vozidiel, ktorých dĺžka je viac ako 5m 

PD TDZ  Zóna zákazu státia nákladných vozidiel v 
meste Nitra 3000 1.2.

plnenie uznesenia č .172/2016-MZ zo dňa 23.06.2016 spracovanie projektovej dokumentácie osadenia trvalého 
dopravného značenia, zóna zákazu státia nákladných vozidiel na celom územý mesta Nitry

PIS - UPN 6000 1.2.
úprava podkladov ÚPN  -CMZ zmeny a doplnky 2 a ÚPN mesta Nitra zmeny a doplnky č. 6 pre potreby 
aktualizácie GMIS Mesta Nitra

PIS - reklamných stavieb 4000 1.2.
obstaranie porealizačných zameraní RS postavených v rozpore so stavebným povolením pre potreby odvolacích 
konaní - požiadavka OÚ OVaBP 

Dopracovanie čistopisu ÚPNZ                                          
- Párovské Háje 5000 1.2.

plnenie uznesenia č. 139/2006-MZ zo dňa 29.6.2006

Dopracovanie čistopisu ÚPNZ                                   
- Kynek Šúdol I. 7000 1.2.

plnenie uznesenia č. 65/2005-MZ zo dňa 17.3.2005

Kapitálové výdavky : 0

Spolu: 66 000



Základné požiadavky do návrhu  rozpo čtu mesta Nitry na rok 2018

Rozpočtová kapitola základné program. Zdôvodnenie  základných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu 
Projekty pre regionálny rozvoj požiadavky štruktúra ( uviesť č. zmluvy,  uznesenia  MZ resp.  právneho predpisu, z ktorého vyplývajú,

v € návrh VMČ, komisie MZ, správcu kapitoly ... a pod. )

Bežné výdavky : 0

Kapitálové výdavky : 671 240
Plán udržateľnej mobility funkčného územia 
krajského mesta Nitra: 41 620 Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % spolufinancovanie.

Cyklotrasa KLOKOČINA - BORINA - HOLLÉHO UL. 
- AS Nitra: 26 615 Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % spolufinancovanie.

Cyklotrasa Chrenová II. etapa, Tr. A. Hlinku – Dlhá 
ulica: 17 305 Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % spolufinancovanie.

Cyklistický chodník Nitra - Vráble, I. a II. Etapa: 60 785 Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % spolufinancovanie.

Cyklolávka cez rieku Nitra (prepoj Wilsonovo 
nábrežie - Nábrežie mládeže pri SPU): 68 335 Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % spolufinancovanie.

Cyklotrasa Wilsonovo nábrežie - (Univerzitný most) - 
Mostná ul. - Jesenského ul. (Park Sihoť): 21 610 Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % spolufinancovanie.

Materská škola, Na Hôrke 30, Nitra: 15 075 Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % spolufinancovanie.

Materská škola, Dobšinského 2885, Nitra: 48 240
Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % spolufinancovanie. Nezahŕňa 
identifikované neoprávnené výdavky vo výške 1 832 161,48 € 

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ 
Škultétyho 1, Nitra: 6 065 Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % spolufinancovanie.

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Na 
Hôrke 30, Nitra: 4 660 Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % spolufinancovanie.

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ 
Cabajská 2, Nitra: 1 510 Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % spolufinancovanie.

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ 
Benkova 34, Nitra: 935 Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % spolufinancovanie.

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ 
Beethovenova 1, Nitra: 4 550 Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % spolufinancovanie.

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ 
Fatranská 14, Nitra: 3 230 Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % spolufinancovanie.

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ 
Nábrežie mládeže 5, Nitra: 4 500 Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % spolufinancovanie.

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ 
kniežaťa Pribinu, Nitra: 3 655 Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % spolufinancovanie.

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Kráľa 
Svätopluka, Dražovská 6, Nitra: 2 310 Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % spolufinancovanie.

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ 
Topoľová 8, Nitra: 3 360 Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % spolufinancovanie.



Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ 
Tulipánová 1, Nitra: 3 175 Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % spolufinancovanie.

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry – Mestský 
park v Nitre, časť Nový park: 33 130 Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % spolufinancovanie.

Regenerácia vybraných vnútroblokov - obytný súbor 
Párovce, Nitra: 11 820 Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % spolufinancovanie.

Revitalizácia mestského lesa – Borina v Nitre: 7 530 Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % spolufinancovanie.

REGENERÁCIA VNÚTROBLOKU POPRADSKÁ – 
KMEŤOVA, NITRA: 3 350 Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % spolufinancovanie.

BREZOVÝ HÁJ v Nitre – budovanie prvkov zelenej 
infraštruktúry: 15 000 Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % spolufinancovanie.

Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina 73 775 Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % spolufinancovanie.

Cyklotrasa Autobusová stanica - Štúrova ul., Nitra 11 180 Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % spolufinancovanie.

Cyklotrasa Nitra – Dražovce 13 245 Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % spolufinancovanie.

Podpora rozvoja športu v meste Nitra 54 760 Predložená žiadosť o dotáciu z Úradu vlády SR

Kreatívne centrum Nitra 251 305

Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Predpokladaná výška výdavkov v prvom roku prevádzky 
"Virtuálneho kreatívneho centra" sa predpokladá vo výške 5 026 087 €. Celková výška nákladov dosiahne výšku 22 850 743 € z toho je 
spolufinancovanie vo výške 5% 1 142 537,15 €

Spolu: 671 240



Základné požiadavky do návrhu  rozpo čtu mesta Nitry na rok 2018

Rozpočtová kapitola základné program. Zdôvodnenie  základných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu 
Útvar propagácie a cestovného ruchu požiadavky štruktúra ( uviesť č. zmluvy,  uznesenia  MZ resp.  právneho predpisu, z ktorého vyplývajú,

v € návrh VMČ, komisie MZ, správcu kapitoly ... a pod. )

Bežné výdavky : 180 000
634 Dopravné

634004 Prepravné a nájom dopr. prostriedkov

Preprava 8 000 výdavky súvisiace so zabezpečením prepravy v rámci zahraničnej spolupráce

635 Rutinná a štandardná údržba

635004 oprava a údržba informačných  zar. 500 výdavky súvisiace s opravou a údržbou informačných zariadení 

637 Služby

637003 Propagácia, reklama a inzercia

Podpora cestovného ruchu 8 000 výdavky na realizáciu podujatí v CR - Sv. deň sprievodcov CR, Otvorenie tur. sezóny, Sv. deň CR

2 000 Účasť na výstavách CR 

3 000 prenájom zariadení

Propagačné materiály a predmety 30 000  výdavky na grafické spracovanie a tlač propagačných materiálov - propagácia podujatí (kultúra, šport, 

cestovný ruch, sociálne, ostatné) 

10 000 zabezpečenie outdoorovej reklamy

10 000 tlač brožúr pre potreby TICu a CR

3 500 VMČ - položka na propagáciu a merkantil

20 000 propagácia projektov a nákup merkantilu

2 000 tlač knihy / kráľovské výsady mesta

Printové médiá 25 000 Inzercia v regionálnom týždennom

637004 Všeobecné služby 

externí sprievodcovia a tlmočníci NISYS 6 000 zabezpečenie prevádzky NISYS (externí spolupracovníci na základe zmlúv o spolupráci), reg. vzdelávanie 

Zahraničná spolupráca 8 000 výdavky súvisiace so zahraničnými návštevami v Nitre 

Tlač mesačníka Nitra 7 000 Tlač mesačníka Nitra

633036 Reprezentačné výdavky

projekty a recipročné výmeny v rámci zahr. spol. 5 000 výdavky súvisiace so  zahraničnými cestami a návštevami

637005 Špeciálne služby

Mediálna spolupráca 12 000 partnerstvá v regionálnych a celonárodných médiách, online marketing, Nitra - Európske mesto športu

642006

Oblastná organizácia cestovného ruchu 20 000 členský príspevok na rok 2018 

Kapitálové výdavky : 0

Spolu: 180 000



Ostatné požiadavky do návrhu  rozpo čtu mesta Nitry na rok 2018

Rozpočtová kapitola ostatné program. Zdôvodnenie  ostatných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu 
Útvar propagácie a cestovného ruchu požiadavky štruktúra (návrh VMČ, komisie MZ, správcu rozpočtovej kapitoly ... a pod. )

v €
Bežné výdavky : 7 500
Prevádzkovanie turistického vláčika 7 500 výdavky súvisiace s prevádzkovaním turistického vláčika na rok 2018

Kapitálové výdavky : 0

Spolu: 7 500



Základné požiadavky do návrhu  rozpo čtu mesta Nitry na rok 2018

Rozpočtová kapitola základné program. Zdôvodnenie  základných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu 
Mestská polícia požiadavky štruktúra ( uviesť č. zmluvy,  uznesenia  MZ resp.  právneho predpisu, z ktorého vyplývajú,

v € návrh VMČ, komisie MZ, správcu kapitoly ... a pod. )

Bežné výdavky : 1 924 800
Mzdy, platy 1 135 670 poriadok odmeňovania - 79 zamestnancov

Vernostné 7 000 poriadok odmeňovania 

Jubileá 2 560 kolektívna zmluva čl. 27

Odmeny - zmluvný plat 83 340 kolektívna zmluva 

Poistné a príspevok do poisťovní 464 190
Cestovné náhrady 250
Elektrina, plyn voda 29 500 mluva s BCF, s.r.o., SPP, Zsl. vodárne

Poštovné a telekom. služby 5 760 zmluva - Slovenská pošta, T-COM

ošetrovanie a krmivo pre psov 3 300 smernica č.8 o psovodoch

výstroj, výzbroj 37 810 smernica č.5 - výstrojný a výzbrojný materiál

zb. zákonov, odb. literatúra 800
výpočtová tech., foto, kanc. technika 7 400 obnova za zastaralé, nefunkčné, opotrebované

reprezentačné 800
spotrebný materiál 8 050 kancelárske a čistiace potreby, tonery, monočlánky, materiál na údržbu

vakcína, pitná voda 650 očkovanie proti hepatitíde v zmysle KZ

zákonné  poistenie, havarijné 3 720 Kooperatíva č.1330094243, Union

STK a emisné kontroly, karty 330 zákon o cestnej premávke

údržba vozidiel, pneumatiky 10 180
DDI údržba bicyklov 1 000
PHL 19 500 Breda s.r.o. č.1453/2016, Vaňo Motorgas č.1715/2016

SW - mzdy, evidencia pokút 700 Softip a.s. č.1402H327, 

výpočtovej techniky 1 200
údržba výstroje 500
údržba kotercov 300
údržba prevádz. zariadení 1 300 hasiace prístroj, voda, kanalizácia,klimatizácia

úrdžba špec. strojov, techniky 9 300 kamerový systém, pult ochrany,výzbrojný materiál

pozemku -psince 150 psince (SPU Nitra č.188/2000)

strelnica 850 zákon o zbraniach a strelive

trovy exekúcie 1 000 zo zákona-exekučný poriadok

poplatky banke 630 Slovenská sporiteľňa - zmluva o bežnom účte

prídel do sociálneho fondu 16 100 kolektívna zmluva čl.42

prevencia kriminality 1 400 materské a ZŠ, deň detí, motivačné matriály

lekárske prehliadky, rehabilitácia 11 800 kolektívna zmluva čl.33 a 35



pitný režim 4 400 kolektívna zmluva čl.32

čistenie odevov 2 850 smernica č.5 - výstrojný a výzbrojný materiál

príspevok na stravovanie 42 000 Zákonník práce

revízie,  3 000 zabezpečovacia signal.(Morez Nitra č. 2/MP/97,  plyn, kotolňa, hasiace prístroje, dréger 

obsluha kotolne 1 200 zml. 1664/2015

dane, konces.poplatky,  odpad 1 350 zákon o daniach, konc. poplatky (RTVS zákonč.68/2008), odpad (Mesto Nitra)

ostatné všeobecné služby 1 360 čistenie, pranie,veterinárne služby, tlač tlačív, foto

predĺženie platnosti zbr.preukazov 200 zákon o zbraniach a strelive

výcvik sebeobrany 1 400 zákon o obecnej polícii

Kapitálové výdavky : 50 000
Kamerový monitorovací systém 50 000

Spolu: 1 974 800



Ostatné požiadavky do návrhu  rozpo čtu mesta Nitry na rok 2018

Rozpočtová kapitola ostatné program. Zdôvodnenie  ostatných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu 
Mestská polícia požiadavky štruktúra (návrh VMČ, komisie MZ, správcu rozpočtovej kapitoly ... a pod. )

v €
Bežné výdavky : 69 700
údržba budovy 15 000 maľovanie vnútorných priestorov, poškodené a popraskané stropy po zateplovaní ,vnútorné špalety okien

neboli po výmene okien vymaľované

700 oprava výkvetov omietky a vymalovanie kotolne z dôvodu vysokej prašnosti

5 000 oprava podlahy v garáži (130 m2) - popraskaný povrch sa drolí, čo spôsobuje vysokú prašnosť

6-ti noví zamestnanci -mzdy a poistné 35 400 poriadok odmeňovania, KZ, odvody poistného

6-ti noví zamestnanci -ostatné výdavky 13 600 výstroj, výzbroj, stravovanie, odvod do SF, vydanie zbr. preukazu

Kapitálové výdavky : 0

Spolu: 69 700



Rozpočtová kapitola základné program. Zdôvodnenie  základných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu 
Odbor investi čnej výstavby a rozvoja požiadavky štruktúra ( uviesť č. zmluvy,  uznesenia  MZ resp.  právneho predpisu, z ktorého vyplývajú,

v € návrh VMČ, komisie MZ, správcu kapitoly ... a pod. )

Bežné výdavky : 773 000

Energie 8 000 3.3
zmluvy o pripojení  odberného zariadenia  Nový cintorín Nitra Chrenová -Levická (ZOD č.j. 
1240/2014/OVaR), MŠ Kasárne Zobor

Pripojovacie podmienky 3 000 3.3 v  zmysle stavebného zákona
Poplatky za vyjadrenie SPP, Orange , 
Telekom, TI... 11 000 v  zmysle stavebného zákona
Rozmnožovacie práce na súťaže VO 1 000 3.3
Opravy školských budov 450 000 9.2.1
Opravy športovísk 200 000 10.2
Prípravná a projektová dokumentácia 100 000 3.3

Kapitálové výdavky : 378 460
Útulok pre bezdomovcov 93 260 13.1.1  Zod č.j. 438/11/OVaR - EURO-BUILDING, a.s.
Rekonštrukcia Polikliniky Klokočina - 
spolufin. -Presun 80 200 3.3 ZnaUP zo dňa 09.07.2013 -  Novosedlík, spol. s r.o.
Prístrešky MAD 65 000 8.1.2
Výbočiská MAD 75 000
Bezpečné priechody 65 000

Spolu: 1 151 460



Základné požiadavky do návrhu  rozpo čtu mesta Nitry na rok 2018

Rozpočtová kapitola základné program. Zdôvodnenie  základných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu 
Splátky úverov s úrokov požiadavky štruktúra ( uviesť č. zmluvy,  uznesenia  MZ resp.  právneho predpisu, z ktorého vyplývajú,

v € návrh VMČ, komisie MZ, správcu kapitoly ... a pod. )

Bežné výdavky : 6 146 280
úroky spolu Splátky úverov a úrokov vyplývajú z uzatvorených zmlúv o poskytnutí
651002 splátky úrokov z úverov   87 500
651003 splátky úrokov z úveru ŠFRB      132 980

splátky istiny
821005 splátky istiny bank. úverov dlhodobých 5 562 810
821007 splátky z úveru ŠFRB 362 990

Kapitálové výdavky : 0

Spolu: 6 146 280



Základné požiadavky do návrhu  rozpo čtu mesta Nitry na rok 2018

Rozpočtová kapitola základné program. Zdôvodnenie  základných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu 
Podnikate ľská činnos ť požiadavky štruktúra ( uviesť č. zmluvy,  uznesenia  MZ resp.  právneho predpisu, z ktorého vyplývajú,

v € návrh VMČ, komisie MZ, správcu kapitoly ... a pod. )

Bežné výdavky : 64 200
Tovary a služby - podnikateľská činnosť 64 200

Kapitálové výdavky : 0

Spolu: 64 200


