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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. 1 k Cenníku mesta Nitra 
s c h v a ľ u j e 
Dodatok č. 1 k Cenníku mesta Nitra  
u k l a d á 
vedúcej odboru majetku MsÚ v Nitre  
zabezpečiť:  
 
- prostredníctvom referátu klientskeho centra vyvesenie vydaného znenia Dodatku č. 1 

k Cenníku mesta Nitra na úradnej tabuli mesta Nitra 
 
 
        T: do 10 dní 
        K: referát organizačný 
 
 
- prostredníctvom referátu informačných technológií zverejnenie vydaného Dodatku č. 1 

k Cenníku mesta Nitra na webovom sídle mesta Nitra    
            
        

T: do 30 dní 
K: referát organizačný 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh 
Dodatku č. 1 k Cenníku mesta Nitra 

 
Návrh dodatku č. 1 k Cenníku mesta Nitra je predkladaný z nasledovných dôvodov: 
  
K bodu 1.:  
Touto zmenou sa dopĺňa peňažná mena sadzby. 
K bodu 2.: 
Touto zmenou sa opravuje zrejmá chyba v písaní. 
K bodu 3.: 
Touto zmenou sa dopĺňa peňažná mena sadzby. 
K bodu 4.: 
Touto zmenou sa upravuje znenie podľa vydaného Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Nitra č. 13/2019 o nakladaní s majetkom mesta Nitra. 
K bodu 5.: 
Touto zmenou sa dopĺňa možnosť prenájmu pozemkov v majetku mesta za účelom aj 
vzdelávacej činnosti zameranej na deti a mládež. 
K bodu 6.:  
Touto zmenou sa dopĺňa možnosť prenájmu pozemkov v majetku mesta za účelom aj 
vzdelávacej činnosti zameranej nielen na deti a mládež. 
K bodu 7.: 
Touto zmenou sa dopĺňa peňažná mena vstupného. 
K bodu 8.: 
Touto zmenou sa dopĺňa sadzba vstupného na 1 beachvolejbalové ihrisko v areáli Letného 
kúpaliska v Nitre 6,- €/hod. a sadzba za nájom volejbalovej lopty 1,- €. 
Spoločnosť Službyt Nitra, s.r.o. má v zmysle komisionárskej zmluvy č. j. 75/2020/OM zo dňa 
28.01.2020 vo výkone správy Letné kúpalisko v Nitre.  
Súčasťou areálu kúpaliska sú aj 4 beachvolejbalové ihriská. Nakoľko nebola pôvodne 
v Cenníku mesta Nitra uvedená sadzba za vstup a užívanie týchto ihrísk, pretože ihriská boli 
v dlhodobom zmluvnom nájme, táto sadzba sa dopĺňa do cenníka. 
K bodu 9. a 10.: 
Touto zmenou sa upravuje pôvodné číslovanie bodov z dôvodu vloženia 2 nových bodov. 

 
Mestská rada v Nitre: stanovisko bude predložené na zasadnutí Mestského 

zastupiteľstva v Nitre. 
  

Na základe vyššie uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 
na prerokovanie návrh Dodatku č. 1 k Cenníku mesta Nitra tak, ako je uvedené v návrhu 
na uznesenie. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Dodatok č. 1 

k Cenníku mesta Nitra 
 

 Mestské zastupiteľstvo v Nitre (ďalej len „mestské zastupiteľstvo“) v súlade s § 11 
ods. 4 pís. a) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
a na základe § 5 ods. 2 pís. ii) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nitra 
v znení neskorších dodatkov schválilo tento Cenník mesta Nitra v zmysle dodatku č.1.  
 
 Cenník mesta Nitra sa mení a dopĺňa nasledovne: 
 
1. V Prílohe č. 1 Sadzby obvyklého ročného nájomného za užívanie nebytových priestorov 

v majetku mesta v odseku 1. sa v prvom riadku štvrtom stĺpci tabuľky pôvodné znenie: 
„Sadzba rok/m2“ nahrádza novým znením: „Sadzba €/m2/rok“. 
 

2. V prílohe č. 1 Sadzby obvyklého ročného nájomného za užívanie nebytových priestorov 
v majetku mesta v odseku 4. sa v texte pod tabuľkou pôvodné znenie: „všeobecne 
záväzným nariadením“ nahrádza novým znením: „Cenníkom mesta Nitra“. 

 
3. V Prílohe č. 2 Sadzby obvyklého ročného nájomného za užívanie pozemkov v majetku 

mesta v odseku 1. sa v prvom riadku štvrtom stĺpci tabuľky pôvodné znenie: „Sadzba 
m2/rok“ nahrádza novým znením: „Sadzba €/m2/rok“. 

 
4. V Prílohe č. 2 Sadzby obvyklého ročného nájomného za užívanie pozemkov v majetku 

mesta v odseku 1. pís. d) sa pôvodné znenie: „pozemku určeného na výstavbu prístupovej 
cesty v iných prípadoch ako je uvedené v § 3 ods. 13 tohto VZN, prípadne pozemku 
užívaného na prístupovú cestu“ nahrádza novým znením: „pozemku určeného na 
výstavbu prístupovej cesty, prípadne pozemku užívaného na prístupovú cestu“. 
 

5. V Prílohe č. 2 Sadzby obvyklého ročného nájomného za užívanie pozemkov v majetku 
mesta v odseku 1. pís. h) sa pôvodné znenie: „športovej činnosti zameranej na deti 
a mládež“ nahrádza novým znením: „športovej a vzdelávacej činnosti zameranej na deti 
a mládež“. 
 

6. V Prílohe č. 2 Sadzby obvyklého ročného nájomného za užívanie pozemkov v majetku 
mesta v odseku 1. pís. i) sa pôvodné znenie: „športovej činnosti zameranej nielen na deti 
a mládež“ nahrádza novým znením: „športovej a vzdelávacej činnosti zameranej nielen 
na deti a mládež“. 

 
7. V Prílohe č. 3 Sadzby úhrad za vstup a užívanie športových a rekreačných objektov 

v prvom riadku treťom stĺpci tabuľky sa pôvodné znenie: „Vstupné“ nahrádza novým 
znením: „Vstupné v €“. 

 
8. V Prílohe č. 3 Sadzby úhrad za vstup a užívanie športových a rekreačných objektov sa 

v časti Letné kúpalisko za pôvodný bod č. 44. vkladajú nové body, a to: 
 
45. Vstupné - 1 beachvolejbalové ihrisko 6,00/hod. 
46. Príplatok - volejbalová lopta 1,00 

 



9. V Prílohe č. 3 Sadzby úhrad za vstup a užívanie športových a rekreačných objektov sa 
v časti Tenisové kurty – Chrenová – vstupy sú na 1 hodinu pôvodné body č. 45. – 67. 
prečíslovávajú na body č. 47. – 69. 

 
10. V Prílohe č. 3 Sadzby úhrad za vstup a užívanie športových a rekreačných objektov sa 

v časti Permanentné vstupy pôvodné body č. 68. – 76. prečíslovávajú na body č. 70. – 
78.  
 

Na vydaní dodatku č. 1 k Cenníku mesta Nitra sa Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznieslo dňa 
29.06.2020 uznesením č. ............/2020-MZ a tento dodatok nadobúda účinnosť 01.07.2020. 
 
 
 
 
 
 
 

   
  Marek Hattas                          Martin Horák 
      primátor                               prednosta 

            Mesta Nitra               Mestského úradu v Nitre  
 

 


