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Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 
 
Návrh dodatku č. 14 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 21/2009 o 
hospodárení s majetkom mesta v znení neskorších dodatkov 
 
s c h v a ľ u j e 
Dodatok č. 14 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 21/2009  o hospodárení 
s majetkom mesta v znení neskorších dodatkov v zmysle doplnenej prílohy 
 
 
u k l a d á 
vedúcej odboru majetku MsÚ v Nitre  
zabezpečiť:  
 
- prostredníctvom referátu klientskeho centra vyvesenie vydaného znenia Dodatku č. 14 

k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 21/2009  o hospodárení  s majetkom 
mesta v znení neskorších dodatkov na úradnej tabuli mesta Nitry 

 
 
        T: do 10 dní 
        K: referát organizačný 
 
 
- prostredníctvom referátu informačných technológií zverejnenie vydaného Dodatku č. 14 

k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 21/2009  o hospodárení  s majetkom 
mesta v znení neskorších dodatkov na webovom sídle mesta Nitry    

            
        

T: do 30 dní 
K: referát organizačný 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Návrh  

Dodatku č. 14 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 21/2009 o hospodárení 
s majetkom mesta v znení neskorších dodatkov 

   
      Odboru majetku MsÚ v Nitre boli adresované požiadavky o zmenu vo VZN č. 21/2009.  
 
     Návrh dodatku č. 14 k VZN č. 21/2009 je predkladaný z nasledovných dôvodov: 
  
K bodu 1.: 
Touto zmenou bola upravená suma za nesprávne vypočítanú cenu permanentky na tenis. kurtoch. 
 
K bodu 2.: 
Dodatkom č 14 k VZN č. 21/2009 navrhujeme aj doplniť sadzby za užívanie novo 
zrekonštruovanej telocvične Hlboká. 
Telocvičňa Hlboká bude daná do užívania a prevádzky po kolaudácii a predpokladaný termín je 
september 2019.  
Telocvičňa Hlboká bude využívaná od 8:00 – 16:00 hod. základnou školou Cabajská, na 
vyučovanie a krúžkovú činnosť.  
V čase od 16:00 – 19:00 hod. bude telocvičňa využívaná športovými klubmi (mládežníckymi).  
Po 19:00 hod. bude určená na komerčný prenájom, ktorý by mal tvoriť 2,5 hod. denne. Záujem 
využívať telocvičňu Hlboká by mali kluby - floorball, hádzaná a korfbal, ktorí by sa presunuli z 
Mestskej športovej haly na Klokočine. S klubmi je potrebné uzatvoriť nájomné zmluvy, resp. 
zmluvy o výpožičke, s presne určeným počtom hodín, pretože športová hala by v zmysle 
poskytnutej dotácie mala byť využívaná na komerčné účely max. 20% z využívaného času.  
Na spoločnom pracovnom stretnutí zástupcami vedenia mesta, odborných útvarov a budúceho 
správcu, ktoré sa týkalo prevádzky telocvične Hlboká bolo navrhnuté, aby kluby platili výšku 
nákladov na prevádzku energií a zároveň boli navrhnuté ceny pre telocvičňu Hlboká v rovnakej 
výške, ako sa platia na Mestskej hale na Klokočine.  
Zároveň boli touto zmenou rozdelené sadzby vstupov podľa času, kedy ku vstupu prišlo. 
 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre šport:  
stanovisko komisie zo dňa 04.09.2019 bude doložené priamo na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Nitre. 
 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku 

a podnikateľskú činnosť:  
na zasadnutí konanom dňa 15.8.2019 prerokovala predmetný materiál a uznesením č. 118/2019 
odporúča na rokovanie Mestskej rady v Nitre predložiť v prílohe č. 11 tabuľku sadzieb za vstup 
a užívanie športových a rekreačných objektov rozdelenú tak, aby telocvičňa Hlboká bola 
vyčlenená samostatne a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť Dodatok č. 14 
k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitra č. 21/2009 o hospodárení s majetkom mesta 
v znení dodatkov č.1 až 13 v takto upravenom znení. 
 
Mestská rada v Nitre: 
prerokovala predmetný materiál dňa 20.08.2019 a odporúča MZ schváliť Dodatok č. 14 
k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitra č. 21/2009 o hospodárení s majetkom mesta 
v znení dodatkov č.1 až 13 v zmysle doplnenej prílohy 

 

 Na základe vyššie uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 
na prerokovanie návrh Dodatku č. 14 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 21/2009 
o hospodárení s majetkom mesta v znení neskorších dodatkov VZN č. 21/2009, ako je uvedené 
v návrhu na uznesenie. 
 



 

Dodatok č. 14 

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 21/2009 
o hospodárení s majetkom mesta Nitry 

 
 Mestské zastupiteľstvo v Nitre (ďalej len „mestské zastupiteľstvo“) v súlade s § 6 
ods. 1 a § 11 ods. 4. písm. g) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
zmien a doplnkov, ako aj v súlade s § 9 ods. 1 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov sa uznieslo na vydaní tohto Dodatku č. 13 k Všeobecne záväznému 
nariadeniu mesta Nitry č. 21/2009 o hospodárení s majetkom mesta zo dňa 24.09.2009 
v znení dodatku č. 1 zo dňa 16.12.2010, dodatku č. 2 zo dňa 08.09.2011, dodatku č. 3 zo dňa 
05.04.2012, dodatku č. 4 zo dňa 18.10.2012, dodatku č. 5 zo dňa 12.12.2013, dodatku č. 6 zo 
dňa 15.05.2014, dodatku č. 7 zo dňa 09.10.2014, dodatku č. 8 zo dňa 28.04.2016, dodatku č. 9 
zo dňa 13.10.2016, dodatku č. 10 zo dňa 16.02.2017, dodatku č. 11 zo dňa 25.01.2018, 
dodatku č. 12 zo dňa 13.09.2018 a dodatku č. 13 zo dňa 30.05.2019.  
 
 
 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nitry o hospodárení s majetkom mesta č. 
21/2009 v znení dodatku č. 1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 a 13 sa mení a dopĺňa 
nasledovne: 
 
1. V Prílohe č. 11 Sadzby úhrad za vstup a užívanie športových a rekreačných objektov sa 

v časti Tenisové kurty - Chrenová - vstupy sú na 1 hodinu, oddiely Permanentné vstupy 
mení sadzba úhrad za Vstupné tenis - 10 vstupov/hala – celodenne z pôvodnej výšky 
270,00 € na novú sadzbu 144,00 €. 
 

2. V Prílohe č. 11 Sadzby úhrad za vstup a užívanie športových a rekreačných objektov sa 
pôvodný text:  
 
 
Mestská hala     

Činnosť 
Cena so šatňou v € za časovú 

jednotku 

  6:30 - 15:30 15:30 - 22.00 

Vstupné tréningy - pravidelný tréningový proces -  

vybrané športové kluby v meste Nitra + 1 šatňa 10,00 10,00 

Vstupné zápasy - vybrané športové kluby v meste 

Nitra /domáce zápasy/ + 2 šatne + 1 šatňa 

rozhodcovia 30,00 30,00 

Vstupné turnaj /súťaž/ -mládež do 18 r. + 6 šatní        

+ 1 šatňa rozhodcovia 300,00 

Vstupné turnaj /súťaž/ - dospelí + 6 šatní + 1 šatňa 

rozhodcovia  420,00 

Vstupné telocvik / základné školy v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Nitra/ 5,00 

Vstupné tréningy - ostatné športové kluby + 1 šatňa 26,00 35,00 

Vstupné zápasy -   ostatné športové kluby + 2 šatne 

+ 1 šatňa rozhodcovia 80,00 110,00 

Vratná kaucia pri organizácii turnaja 500,00 

Prenájom vestibul, predajné miesto ( do 10 m2) 100,00 



Vstupné - využitie VIP miestnosti /Press centrum/ 25,00   

Prenájom cvičebne č.1 20,00   

Prenájom cvičebne č.2 15,00   

Kultúrno - spoločenské akcie     

Vstupné / prenájom?/  hracia plocha, hľadisko, 

vestibul, šatne max 6 120,00 

prenájom pódia max 120 m2 /na  podujatie/ 1000,00 

Vstupné - využitie VIP miestnosti /Press centrum/ 25,00   

Prenájom plastovej stoličky  1,00   

Prenájom čalúnenej stoličky 2,00   

Prenájom vestibul, predajné miesto ( do 10 m2) - 

počas podujatia 100,00   

Vratná kaucia pri kultúrno - spoločenskom podujatí 1000,00   

Prenájom cvičebne č.1 20,00   

Prenájom cvičebne č.2 15,00   

Činnosť, priestor, pomôcka 

Cena za 

časovú 

jednotku v Eur 

Vstupné - bedminton kurt 10,00 

 Permanentný vstup - bedminton 90,00 

 Vstupné - príplatok - bedmintonová raketa 2,00 

 Vstupné - príplatok - bedmintonový košíček 1,00 

 Vstupné - stolný tenis , stôl 10,00 

 Permanentný vstup - stolný tenis 90,00 

 Príplatok - stolnotenisová raketa 1,00 

 Vstupné - squash, kurt 13,00 

 Permanentný vstup - squash 117,00 

 Príplatok - squashová raketa 2,00 

 Príplatok - squashová loptička 1,00 

 Poškodenie/strata rakety 20,00 

 Poškodenie/strata loptičky/košíčka 2,00 

  
 
nahrádza novým znením: 
 

 
 Mestská hala       

 
Činnosť 

Časová 
jednotka 

Cena so šatňou v € 
za časovú jednotku 

 
  

  
6:30 - 
15:30 

15:30 - 
22.00 

1.  Vstupné tréningy - pravidelný tréningový proces -  
vybrané športové kluby v meste Nitra + 1 šatňa 1 hod 10,00 10,00 

2.  Vstupné zápasy - vybrané športové kluby v meste 
Nitra /domáce zápasy/ + 2 šatne + 1 šatňa 
rozhodcovia max 3 hod. 30,00 30,00 

3.  Vstupné turnaj /súťaž/ -mládež do 18 r. + 6 šatní        
+ 1 šatňa rozhodcovia 

16 hod /6.00 
- 22.00 hod/ 300,00 



4.  Vstupné turnaj /súťaž/ - dospelí + 6 šatní + 1 šatňa 
rozhodcovia  

16 hod /6.00 
- 22.00 hod/ 420,00 

5.  Vstupné telocvik / základné školy v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitra/ 1 hod 5,00   

6.  Vstupné tréningy - ostatné športové kluby + 1 
šatňa 1 hod 26,00 35,00 

7.  Vstupné zápasy -   ostatné športové kluby + 2 
šatne + 1 šatňa rozhodcovia max 3 hod. 80,00 110,00 

8.  Vratná kaucia pri organizácii turnaja   500,00 
9.  Prenájom vestibul, predajné miesto ( do 10 m2) deň 100,00 
10.  Vstupné - využitie VIP miestnosti /Press centrum/ 1 hod 25,00 
11.  Prenájom cvičebne č.1 1 hod. 20,00 
12.  Prenájom cvičebne č.2 1 hod. 15,00 

 Kultúrno-spoločenské akcie       
13.  Vstupné / prenájom?/  hracia plocha, hľadisko, 

vestibul, šatne max 6 1 hod 120,00 
14.  prenájom pódia max 120 m2 /na  podujatie/ 1 ks 1000,00 
15.  Vstupné - využitie VIP miestnosti /Press centrum/ 1 hod 25,00 
16.  Prenájom plastovej stoličky  1 ks 1,00 
17.  Prenájom čalúnenej stoličky 1 ks 2,00 
18.  Prenájom vestibul, predajné miesto ( do 10 m2) - 

počas podujatia deň 100,00 
19.  Vratná kaucia pri kultúrno-spoločenskom podujatí   1000,00 
20.  Prenájom cvičebne č.1 1 hod. 20,00 
21.  Prenájom cvičebne č.2 1 hod. 15,00 

 
Činnosť, priestor, pomôcka 

Časová 
jednotka 

Cena za časovú 
jednotku v Eur 

22.  Vstupné - bedminton kurt 1 hod. 10,00 
23.  Permanentný vstup - bedminton 10 x hod. 90,00 
24.  Vstupné - príplatok - bedmintonová raketa 1 hod. 2,00 
25.  Vstupné - príplatok - bedmintonový košíček 1 hod. 1,00 
26.  Vstupné - stolný tenis , stôl 1 hod. 10,00 
27.  Permanentný vstup - stolný tenis 10 x hod. 90,00 
28.  Príplatok - stolnotenisová raketa 1 hod. 1,00 
29.  Vstupné - squash, kurt 1 hod. 13,00 
30.  Permanentný vstup - squash 10 x hod. 117,00 
31.  Príplatok - squashová raketa 1 hod. 2,00 
32.  Príplatok - squashová loptička 1 hod. 1,00 
33.  Poškodenie/strata rakety   20,00 
34.  Poškodenie/strata loptičky/košíčka   2,00 

 
 
 
 
 
 



 Telocvičňa Hlboká       
 

Činnosť 
Časová 

jednotka 
Cena so šatňou v € 
za časovú jednotku 

 
  

  
6:30 - 
15:30 

15:30 - 
22.00 

1.  Vstupné tréningy - pravidelný tréningový proces -  
vybrané športové kluby v meste Nitra + 1 šatňa 1 hod 10,00 10,00 

2.  Vstupné zápasy - vybrané športové kluby v meste 
Nitra /domáce zápasy/ + 2 šatne + 1 šatňa 
rozhodcovia max 3 hod. 30,00 30,00 

3.  Vstupné turnaj /súťaž/ -mládež do 18 r. + 6 šatní        
+ 1 šatňa rozhodcovia 

16 hod /6.00 
- 22.00 hod/ 300,00 

4.  Vstupné turnaj /súťaž/ - dospelí + 6 šatní + 1 šatňa 
rozhodcovia  

16 hod /6.00 
- 22.00 hod/ 420,00 

5.  Vstupné telocvik / základné školy v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitra/ 1 hod 5,00   

6.  Vstupné tréningy - ostatné športové kluby + 1 
šatňa 1 hod 26,00 35,00 

7.  Vstupné zápasy -   ostatné športové kluby + 2 
šatne + 1 šatňa rozhodcovia max 3 hod. 80,00 110,00 

8.  Vratná kaucia pri organizácii turnaja   500,00 
9.  Prenájom vestibul, predajné miesto ( do 10 m2) deň 100,00 
10.  Vstupné - využitie VIP miestnosti /Press centrum/ 1 hod 25,00 

 
Do sadzby nájmu telocvične Hlboká v zmysle položky 77. až 80. a 82. a 83. tejto prílohy nie 
je zarátaná úhrada za médiá.  
 
 
 
Na vydaní dodatku č. 14 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 21/2009 o hospodárení 
s majetkom mesta Nitry sa Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznieslo dňa 05.09.2019 uznesením 
č. ............/2019-MZ a tento dodatok nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia 
na úradnej tabuli mesta Nitra, t. j. ........................... . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  Marek Hattas                           Ján Odzgan 
      primátor                               prednosta 

            Mesta Nitra               Mestského úradu v Nitre  
 


