
         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 13.09.2018 

 

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 
                                                                                                          NT:         30.06.2018 
         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. 
Uznesením č. 173/2018-MZ uložilo Mestské zastupiteľstvo v Nitre prednostovi Mestského 
úradu v Nitre predložiť mestskému zastupiteľstvu  informatívnu správu o využívaní 
rezervačného systému v Nitre. Správa bola spracovaná a predložená na rokovanie MZ v Nitre 
konaného dňa 21.6.2018. Mestské zastupiteľstvo v Nitre uzn. č. 180/2018-MZ správu 
prerokovalo a vzalo na vedomie. 
 
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 Dodatku č. 11  k  VZN č. 21/2009 
o hospodárení s majetkom mesta, schváleného na rokovaní  Mestského  zastupiteľstva v Nitre 
dňa 25.1.2018. Vo fiškálnej pokladnici Mestského kúpeľa bola v zmysle schváleného dodatku 
doplnená príslušná samostatná položka prenájmu plaveckej dráhy pre plavecké výcviky. 
  
Opatrenie je splnené. 
 
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. V letnej sezóne 2018 na Letnom kúpalisku v Nitre je vykonávaný 
ambulantný predaj na základe písomných  žiadostí evidovaných v registri došlej pošty so 
súhlasom riaditeľa. 
 
Opatrenie je splnené. 
   
Opatrenie č. 5 
Vypracovať „Metodický pokyn“, upravujúci jednotné vedenie dokumentácie a podkladov 
o obsadenosti rekreačných a športových objektov. 
Termín: 01.08.2017                                                 Zodp.: JUDr. Igor Kršiak – prednosta MsÚ 
 
 
„Metodický pokyn“, ktorý bude upravovať jednotné vedenie dokumentácie a podkladov 
o obsadenosti rekreačných a športových objektov bol v čase kontroly plnenia opatrenia 
vypracovaný a pripravený na podpis primátorovi mesta s účinnosťou od 1.9.2018. 
 
Opatrenie je splnené. 

 

Uznesenie je splnené. 

 

       Ing. Darina Keselyová, v.r. 

                                                                             hlavný kontrolór mesta Nitry 

 

 
V Nitre dňa 22.08.2018 


