
         mat. č.  1097/2017 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 209/2017 – MZ zo dňa 29. júna 2017 

 

K bodu: Správa o výsledku kontroly  príjmov úhrad za vstup a užívanie rekreačných 
a športových objektov. 

Kontrola na zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 01.03.2018 

 

I. 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
u k l a d á 
hlavnému kontrolórovi 
vykonať kontrolu plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou 
         Termín:   23.11.2017 
         NT:         31.01.2018 
         Kontrola: MZ 

 

II. 

Plnenie: 

Útvar hlavného kontrolóra vykonal kontrolu plnenia opatrení prijatých na odstránenie 
nedostatkov zistených kontrolou a zistil: 
 
Opatrenie č. 1 
Zavedenie elektronického rezervačného systému, ktorý by riešil problém evidencie 
využiteľnosti a obsadenosti športovísk a odstránil by komplikovaný doteraz používaný 
mechanizmus objednávok a evidencie využiteľnosti športovísk. 
Termín: 31.12.2017                                                                         Zodp.: Mgr. Róbert Šiška 
                                                                                                                    Mgr. Richard Civáň 
 
Elektronický rezervačný systém bol obstaraný mestom Nitra od konzorcia dodávateľov ako 
zmenová/doplňujúca požiadavka v rámci projektu „Elektronizácia služieb mesta Nitry“ a bol 
naištalovaný dňa 1.8.2017 pre športoviská v Mestskej hale Dolnočermánska ul. a Tenisovom 
areáli Ďumbierska 2. 
V súčasnosti sa riešia 
- kontroly registrovaných hráčov STZ do 15 r., ktorí nemajú vystavené preukazy a nevlastnia    
  občianske preukazy , 
- neohlásení hráči, ktorí si zaregistrujú športovisko, ale neprídu a tým blokujú kurt, 
- kontroly tržieb pri kúpe permanentiek a počte odohratých hodín, 
- rezervácia kurtov na meno, ktorú rieši firemná permanentka, 
- kombinované platby cez permanentku a hotovosť pri viac hodinových rezerváciách, 
- možnosť značenia spôsobu platby v platobnom systéme, 
- problémy s neplatičmi, ktorí nastúpia na kurt bez registrácie a nahlásenia. 



V budúcnosti mesto plánuje rezervačný systém pri objednávaní športoviska rozšíriť aj o 
možnosť elektronickej platby. Systém odstráni komplikovaný a neprehľadný spôsob 
objednávania a evidencie využiteľnosti športovísk. Ďalej mesto plánuje v budúcnosti rozšíriť 
možnosť využívania rezervačného systému aj pre odbor kultúry pri prenajímaní kultúrnych 
domov. 
Uvedené zmeny a doplnenia rezervačného systému je možné uskutočniť až na základe 
schválenia rozpočtového krytia v rozpočte mesta Nitry. 
 
Opatrenie sa plní. 
 
Opatrenie č. 2 
Zaradiť do VZN o hospodárení s majetkom mesta znenie čl. V odst. 4 Smernice primátora 
mesta č. 3/2014 ohľadne zníženia resp. oslobodenia od úhrad za užívanie športových 
a rekreačných objektov. 
Termín: 30.9.2017                                                                    Zodp.: PaedDr. Mária Orságová 
                                                                                                             JUDr. Veronika Števková 
 
 
Predmetné ustanovenie smernice obsahuje exemplifikatívny výpočet prípadov, kedy môže 
primátor Mesta rozhodnúť o znížení, resp. oslobodení od úhrady za užívanie športových 
a rekreačných objektov Mesta. Začlenenie predmetného znenia do VZN č. 21/2009 by bolo 
duplicitné, nakoľko VZN č. 21/2009 a platné Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 
Mesta Nitra už stanovujú, že primátor mesta vo vzťahu k majetku mesta  samostatne 
rozhoduje: 

a) o jeho bezodplatnom prenechaní do užívania tretích osôb, t.j. o uzatvorení zmluvy 
o výpožičke, a to na dobu neurčitú alebo na dobu určitú do 2 rokov - § 5 ods. 4 písm. 
g) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Nitra, 

b) o nájme, ktorého trvanie s tým istým nájomcom neprekročí 10 dní v kalendárnom 
mesiaci. V tomto prípade primátor samostatne rozhoduje aj o výške nájomného, ktorá 
môže byť stanovená bez ohľadu na výšku sadzieb uvedených v prílohe č. 11 VZN 
č. 21/2009  –  § 9 ods. 2 VZN č. 21/2009 v nadväznosti na § 9a ods. 9 písm. b) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon 
o majetku obcí“).  

Vyššie uvedené ustanovenia VZN č. 21/2009 a Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Nitra 
sa vzťahujú aj na prenechanie športových a rekreačných objektov Mesta Nitra do užívania 
tretích osôb.  
Smernica primátora mesta č.3/2014 bude k účinnosti od 1.1.2018 v tomto zmysle upravená. 

Dodatok č. 3 k Smernici č. 3/2014 bol podpísaný 16.11.2017 a účinnosť nadobudol 1.1.2018. 

Opatrenie je splnené. 
 
Opatrenie č. 3 
Vypovedať existujúcu Zmluvu o nájme č. 526/016/2014 uzatvorenú s nájomcom Delfín Nitra 
s.r.o. a uzatvoriť novú nájomnú zmluvu na prenájom Mestského kúpeľa na účely plaveckých 
výcvikov v zmysle VZN č. 21/2009 o hospodárení s majetkom mesta. 
Termín: 31.10.2017                                                                 Zodp.: Ing. Pavol Bielik - riaditeľ 
                                                                                                             Službytu Nitra, s.r.o.                       
 



Existujúca zmluva s nájomcom Delfín Nitra s.r.o. bola vypovedaná dňa 6.9.2017. Plavecké 
kurzy v mestskom kúpeli  budú vykonávané v zmysle príslušných ustanovení  VZN č. 
21/2009, prílohy č. 11, schválené na rokovaní  Mestského  zastupiteľstva v Nitre dňa 
25.1.2018. 
  
Opatrenie sa plní. 
 
Opatrenie č. 4 
Ambulantný predaj na letnom kúpalisku povoľovať v zmysle VZN č. 21/2009 výhradne na 
základe písomnej objednávky resp. zmluvy. 
Termín: trvale                                                                     Zodp.: Ing. Miloš Dovičovič  
                                                                                                  vedúci OŠZ Službytu Nitra s.r.o.  
 
Vedúci OŠZ bol upozornený na povinnosť poskytovať možnosť ambulantného predaja na 
letnom kúpalisku iba na základe žiadosti/objednávky vedenej v spisovom registri spoločnosti 
a so súhlasom riaditeľa. 
 
Opatrenie sa plní. 
   
Opatrenie č. 5 
Vypracovať „Metodický pokyn“, ktorý bude upravovať jednotné vedenie dokumentácie 
a podkladov o obsadenosti rekreačných a športových objektov. 
Termín: 01.08.2017                                                 Zodp.: JUDr. Igor Kršiak – prednosta MsÚ 
 
 
Podľa písomného vyjadrenia prednostu MsÚ je metodický pokyn  rozpracovaný, pričom jeho 
dopracovanie je viazané na odstránenie všetkých problémov a doplnenia požiadaviek na 
funkčnosť rezervačného systému. Vzhľadom na nové problémy, ktoré nastali po zavedení 
elektronickej evidencie na tenisových kurtoch sa spolu s dodávateľom hľadajú riešenia 
a metodický pokyn  bude dopracovaný po odstránení nahlásených problémov. 

Opatrenie sa plní. 

 

Uznesenie sa plní  a navrhujeme nový termín kontroly plnenia.          NT:   30.06.2018. 

 

 

 

         Ing. Darina Keselyová, v.r. 

                                                                              hlavný kontrolór mesta Nitry 

 

 
V Nitre dňa 13.02.2018 


