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Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Nitre 
p r e r o k o v a l o 
Návrh na nakladanie s majetkom Mesta Nitra (euroAWK, spol. s r. o.) 
 
s c h v a ľ u j e 
spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
 
1. zmenu uznesenia č. 53/2020-MZ zo dňa 25.02.2020 v znení uznesenia č. 72/2020-MZ zo dňa 

07.05.2020 (zámer nájmu a spolupráce pri výstavbe a údržbe autobusových prístreškov v Meste 
Nitra – spoločnosť euroAWK, spol. s r. o.) a to tak, že v schvaľovacej časti uznesenia sa vypúšťa 
pôvodné znenie v rozsahu: 

 
„ zámer ďalšej spolupráce so spoločnosťou euroAWK, spol. s r. o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, 
IČO: 35 808 683 v zastúpení Pavol Čery, za účelom výmeny, výstavby a údržby prístreškov mestskej 
hromadnej dopravy na území mesta Nitra, a to za nasledovných podmienok: 
aa)  zmluva o spolupráci bude uzatvorená na dobu 15 rokov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti 

s možnosťou predĺženia doby o ďalších 5 rokov za podmienky dodržania všetkých zmluvných 
podmienok zo strany spoločnosti euroAWK, spol. s r. o. a predchádzajúceho súhlasu Mestského 
zastupiteľstva v Nitre; 

a) po skončení doby platnosti novej zmluvy o spolupráci, budú všetky autobusové prístrešky 
vybudované spoločnosťou euroAWK, spol. s r. o., prevedené do majetku Mesta Nitra       za 
symbolickú cenu 1,-€/1 autobusový prístrešok s výnimkou citylight vitrín v nich umiestnených, 
za podmienky, že pri prípadnej demontáži predmetných citylight vitrín     zo strany euroAWK, 
spol. s r. o. nedôjde k poškodeniu samotných autobusových prístreškov, 

b) vymenených bude len 72 ks už existujúcich autobusových prístreškov + maximálne 30ks nových 
podľa dohody a požiadavky Mesta Nitra; 

c) poradie výmeny jednotlivých autobusových prístreškov bude dohodnuté vopred; 
d) nové autobusové prístrešky budú obsahovať: uzamykateľné vitríny na umiestnenie 

príchodov/odchodov autobusov v zadnej časti, iba jeden citylight v smere odchodu autobusov a 
každá zastávka bude viditeľne označená názvom danej zastávky; 

e) počet samostatne stojacich citylightov bude korešpondovať počtu novopostavených autobusových 
prístreškov MHD (1ks autobusový prístrešok = 1ks samostatne stojaci citylight), pričom ich 
umiestnenie bude podliehať odsúhlaseniu Útvarom hlavného architekta; 

f) do mesta nebudú umiestnené zastávky s vegetačnými strechami; 
g) spoločnosť euroAWK, spol. s r. o. poskytne Mestu Nitra jednorazovú investíciu v hodnote 60tis.€ 

viazanú účelom ich použitia: na mobiliár, prvky detských ihrísk a techniku, stroje, prístroje a 
náradia určené pre Mesto Nitra, Mestské organizácie a školy a škôlky v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Nitry, ktoré preinvestuje do majetku Mesta Nitra do štyroch rokov od podpisu 
riadnej zmluvy o spolupráci; 

h) spoločnosť euroAWK, spol. s r. o. prevezme celkovú údržbu a opravy už existujúcich prístreškov 
vo vlastníctve Mesta Nitra, avšak bez zodpovednosti za ich technický stav, pričom spoločnosť 
euroAWK, spol. s r. o. bude povinná informovať Mesto Nitra o zlom technickom stave 
autobusových prístreškov vo vlastníctve Mesta Nitra; 

i) spoločnosť euroAWK, spol. s r. o.  poskytne Mestu Nitra 400 plagátomesiacov/rok podľa 
vlastného výberu mesta, pričom spoločnosť euroAWK, spol. s r. o. na vlastné náklady zabezpečí 
pre Mesto Nitra aj tlač a inštaláciu reklamných plagátov; 

j) spoločnosť euroAWK, spol. s r. o.  bude za každý postavený prístrešok MHD + citylight vitrínu 
hradiť nájomné vo výške 1,-€/rok;  

k) spoločnosť euroAWK, spol. s r. o.  zabezpečí zameranie všetkých existujúcich a plánovaných 
umiestnení prístreškov MHD a samostatne stojacich citylightov; 

l) v prípade umiestnenia zastávok a citylightov, ktoré nie sú na pozemkoch vo vlastníctve mesta 
Nitra bude spoločnosť euroAWK, spol. s r. o. postupovať v zmysle príslušných ustanovení 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov; 
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m) pred uzatvorením novej zmluvy o spolupráci spoločnosť euroAWK, spol. s r. o. odstráni z územia 
mesta Nitra 8 ks reklamných stavieb typu ,,Billboard“ a 3 ks reklamných stavieb typu ,,citylight“ 
na základe vydaných rozhodnutí o odstránení reklamných stavieb.; 

n) pred realizáciou stavby – zastávky je spoločnosť euroAWK, spol. s r. o. povinná ohlásiť 
stavebnému úradu uskutočnenie stavby v súlade s    ust. 55 ods. 2 písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, 

- pred realizáciou reklamnej stavby typu ,,citylight“  je spoločnosť euroAWK, spol. s r. o. povinná 
ohlásiť stavebnému úradu uskutočnenie reklamnej stavby v súlade s ust. 55 ods. 2 písm. h) 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov, 

- pred realizáciou drobnej stavby - elektrickej prípojky k reklamnej stavbe typu ,,citylight“ je 
spoločnosť euroAWK, spol. s r. o. povinná ohlásiť stavebnému úradu uskutočnenie drobnej 
stavby v súlade s ust. 55 ods. 2 písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov; 

o) spoločnosť euroAWK, spol. s r. o. môže uskutočniť vyššie uvedené stavby, t.j. zastávku, 
reklamnú stavbu typu ,,citylight“ a elektrickú prípojku k reklamnej stavbe typu ,,citylight“ 
ohlásené podľa ust. § 57 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov len na základe písomných oznámení 
stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky. „ 

 
 
a nahrádza sa nasledovným znením: 
 

 

„ zámer nájmu a ďalšej spolupráce so spoločnosťou euroAWK, spol. s r. o., Bajkalská 19B, 821 01 
Bratislava, IČO: 35 808 683 v zastúpení Pavol Čery, za účelom výmeny, výstavby a údržby 
prístreškov mestskej hromadnej dopravy na území mesta Nitra, a to za nasledovných podmienok: 
aa)  zmluva o nájme a spolupráci bude uzatvorená na dobu 15 rokov, pričom doba nájmu začína 

plynúť odo dňa vydania posledného písomného oznámenia stavebného úradu, že proti 
uskutočneniu stavby (autobusového prístrešku resp. reklamnej stavby) podľa §57 ods. 2. zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov nemá námietky s možnosťou predĺženia doby o ďalších 5 rokov za podmienky 
dodržania všetkých zmluvných podmienok zo strany spoločnosti euroAWK, spol. s r. o. 
a predchádzajúceho súhlasu Mestského zastupiteľstva v Nitre; 

a) po skončení doby platnosti novej zmluvy o nájme spolupráci, má Mesto Nitra predkupné právo 
na odkúpenie autobusových prístreškov vybudovaných spoločnosťou euroAWK, spol. s r. o., za 
symbolickú kúpnu cenu 1,-€/1 autobusový prístrešok s výnimkou citylight vitrín v nich 
umiestnených, za podmienky, že pri prípadnej demontáži predmetných citylight vitrín zo strany 
euroAWK, spol. s r. o. nedôjde k poškodeniu samotných autobusových prístreškov; 

b) osadených bude celkom 86 ks nových autobusových prístreškov typu Geomere RAL 7016 a RAL 
5024, pričom ďalších 11 ks autobusových prístreškov mimo centrálnej mestskej zóny bude 
spoločnosť euroAWK, spol. s r. o. prevádzkovať nad rámec v pôvodnom stave, a to všetko podľa 
požiadavky odborných útvarov Mesta Nitra (dokopy 334 modulov); 

c) poradie osádzania jednotlivých autobusových prístreškov bude prebiehať v dvoch etapách, 
pričom poradie bude dohodnuté vopred; 

d) nové autobusové prístrešky budú obsahovať: minimálne jeden integrovaný citylight v smere 
odchodu autobusov alt. v zadnej časti autobusového prístrešku, lavičku, LED stropné osvetlenie, 
informačnú vitrínu o veľkosti 940x700x40 (8xA4) v zadnej časti autobusového prístrešku, 
viditeľné označenie názvu autobusovej zastávky a strechu z celomliečneho skla; 

e) počet samostatne stojacich citylightov bude v celkovom počte 102ks, pričom ich umiestnenie 
podlieha odsúhlaseniu Útvarom hlavného architekta; 

f) do mesta nebudú umiestnené zastávky s vegetačnými strechami; 
g) spoločnosť euroAWK, spol. s r. o. poskytne Mestu Nitra jednorazovú investíciu v hodnote 

60tis.€, pričom ročne je spoločnosť euroAWK, spol. s r. o. povinná preinvestovať takú 
percentuálnu časť finančných prostriedkov, ktorá bude korešpondovať percentuálnej časti už 
postavených reklamných stavieb z celkového počtu dohodnutých, viazanú účelom ich použitia: na 
mobiliár, prvky detských ihrísk a techniku, stroje, prístroje a náradia určené pre Mesto Nitra, 
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Mestské organizácie a školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitra, ktoré 
preinvestuje do majetku Mesta Nitra do štyroch rokov od podpisu riadnej zmluvy o spolupráci;  

h) spoločnosť euroAWK, spol. s r. o. prevezme celkovú údržbu a opravy 40ks už existujúcich 
prístreškov vo vlastníctve Mesta Nitra, avšak bez zodpovednosti za ich technický stav, pričom 
spoločnosť euroAWK, spol. s r. o. bude povinná informovať Mesto Nitra o zlom technickom 
stave autobusových prístreškov vo vlastníctve Mesta Nitra; 

i) spoločnosť euroAWK, spol. s r. o.  poskytne Mestu Nitra 400 plagátomesiacov/rok podľa 
vlastného výberu mesta, pričom spoločnosť euroAWK, spol. s r. o. na vlastné náklady zabezpečí 
pre Mesto Nitra aj tlač a inštaláciu reklamných plagátov; 

j) spoločnosť euroAWK, spol. s r. o.  bude za každý postavený prístrešok hradiť nájomné za 
pozemok pod ním vo výške 1,-€/rok + nájomné vo výške 1,-€/rok za pozemok pod každou 
jednotlivou samostatne stojacou citylight vitrínou  a jednotlivým citylightom v autobusovom 
prístrešku vo výške 1,-€/rok;  

k) spoločnosť euroAWK, spol. s r. o.  zabezpečí zameranie všetkých existujúcich a plánovaných 
umiestnení prístreškov MHD a samostatne stojacich citylightov; 

l) v prípade umiestnenia zastávok a citylightov, ktoré nie sú na pozemkoch vo vlastníctve mesta 
Nitra bude spoločnosť euroAWK, spol. s r. o. postupovať v zmysle príslušných ustanovení 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov; 

m) pred uzatvorením novej zmluvy o spolupráci spoločnosť euroAWK, spol. s r. o. odstráni z územia 
mesta Nitra 8 ks reklamných stavieb typu ,,Billboard“ a 3 ks reklamných stavieb typu ,,citylight“ 
na základe vydaných rozhodnutí o odstránení reklamných stavieb.; 

n) pred realizáciou stavby – zastávky je spoločnosť euroAWK, spol. s r. o. povinná ohlásiť 
stavebnému úradu uskutočnenie stavby v súlade s    ust. 55 ods. 2 písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, 
- pred realizáciou reklamnej stavby typu ,,citylight“  je spoločnosť euroAWK, spol. s r. o. 

povinná ohlásiť stavebnému úradu uskutočnenie reklamnej stavby v súlade s ust. 55 ods. 2 
písm. h) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov, 

- pred realizáciou drobnej stavby - elektrickej prípojky k reklamnej stavbe typu ,,citylight“ je 
spoločnosť euroAWK, spol. s r. o. povinná ohlásiť stavebnému úradu uskutočnenie drobnej 
stavby v súlade s ust. 55 ods. 2 písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov; 

o) spoločnosť euroAWK, spol. s r. o. môže uskutočniť vyššie uvedené stavby, t.j. zastávku, 
reklamnú stavbu typu ,,citylight“ a elektrickú prípojku k reklamnej stavbe typu ,,citylight“ 
ohlásené podľa ust. § 57 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov len na základe písomných oznámení 
stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky. „ 

 

 
ukladá 
vedúcemu odboru majetku  
zabezpečiť postup stanovený zákonom  SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov  
 
 
          T: 31.12.2020 
          K: MR 
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2. nájom a ďalšiu spoluprácu so spoločnosťou euroAWK, spol. s r. o., Bajkalská 19B, 821 01 
Bratislava, IČO: 35 808 683 v zastúpení Pavol Čery, za účelom výmeny, výstavby a údržby 
prístreškov mestskej hromadnej dopravy na území mesta Nitra, a to za nasledovných podmienok: 
 

aa) zmluva o nájme a spolupráci bude uzatvorená na dobu 15 rokov, pričom doba nájmu začína 
plynúť odo dňa vydania posledného písomného oznámenia stavebného úradu, že proti 
uskutočneniu stavby (autobusového prístrešku resp. reklamnej stavby) podľa §57 ods. 2. zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov nemá námietky, s možnosťou predĺženia doby o ďalších 5 rokov za podmienky 
dodržania všetkých zmluvných podmienok zo strany spoločnosti euroAWK, spol. s r. o. 
a predchádzajúceho súhlasu Mestského zastupiteľstva v Nitre; 

a) po skončení doby platnosti novej zmluvy o nájme a spolupráci, má Mesto Nitra predkupné právo 
na odkúpenie autobusových prístreškov vybudovaných spoločnosťou euroAWK, spol. s r. o., za 
symbolickú kúpnu cenu 1,-€/1 autobusový prístrešok s výnimkou citylight vitrín v nich 
umiestnených, za podmienky, že pri prípadnej demontáži predmetných citylight vitrín zo strany 
euroAWK, spol. s r. o. nedôjde k poškodeniu samotných autobusových prístreškov; 

b) osadených bude celkom 86 ks nových autobusových prístreškov typu Geomere RAL 7016 
a RAL 5024, pričom ďalších 11 ks autobusových prístreškov mimo centrálnej mestskej zóny 
bude spoločnosť euroAWK, spol. s r. o. prevádzkovať nad rámec v pôvodnom stave, a to všetko 
podľa požiadavky odborných útvarov Mesta Nitra (dokopy 334 modulov); 

c) poradie osádzania jednotlivých autobusových prístreškov bude prebiehať v dvoch etapách, 
pričom poradie bude dohodnuté vopred; 

d) nové autobusové prístrešky budú obsahovať: minimálne jeden integrovaný citylight v smere 
odchodu autobusov alt. v zadnej časti autobusového prístrešku, lavičku, LED stropné osvetlenie, 
informačnú vitrínu o veľkosti 940x700x40 (8xA4) v zadnej časti autobusového prístrešku, 
viditeľné označenie názvu autobusovej zastávky a strechu z celomliečneho skla; 

e) počet samostatne stojacich citylightov bude v celkovom počte 102ks, pričom ich umiestnenie 
podlieha odsúhlaseniu Útvarom hlavného architekta; 

f) do mesta nebudú umiestnené zastávky s vegetačnými strechami; 
g) spoločnosť euroAWK, spol. s r. o. poskytne Mestu Nitra jednorazovú investíciu v hodnote 

60tis.€, pričom ročne je spoločnosť euroAWK, spol. s r. o. povinná preinvestovať takú 
percentuálnu časť finančných prostriedkov, ktorá bude korešpondovať percentuálnej časti už 
postavených reklamných stavieb z celkového počtu dohodnutých, viazanú účelom ich použitia: na 
mobiliár, prvky detských ihrísk a techniku, stroje, prístroje a náradia určené pre Mesto Nitra, 
Mestské organizácie a školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry, ktoré 
preinvestuje do majetku Mesta Nitra do štyroch rokov od podpisu riadnej zmluvy o spolupráci;  

h) spoločnosť euroAWK, spol. s r. o. prevezme celkovú údržbu a opravy 40ks už existujúcich 
prístreškov vo vlastníctve Mesta Nitra, avšak bez zodpovednosti za ich technický stav, pričom 
spoločnosť euroAWK, spol. s r. o. bude povinná informovať Mesto Nitra o zlom technickom 
stave autobusových prístreškov vo vlastníctve Mesta Nitra; 

i) spoločnosť euroAWK, spol. s r. o.  poskytne Mestu Nitra 400 plagátomesiacov/rok podľa 
vlastného výberu mesta, pričom spoločnosť euroAWK, spol. s r. o. na vlastné náklady zabezpečí 
pre Mesto Nitra aj tlač a inštaláciu reklamných plagátov; 

j) spoločnosť euroAWK, spol. s r. o.  bude za každý postavený autobusový prístrešok hradiť 
nájomné za pozemok pod ním vo výške 1,-€/rok + nájomné vo výške 1,-€/rok za pozemok pod 
každou jednotlivou samostatne stojacou citylight vitrínou a jednotlivým citylightom 
v autobusovom prístrešku vo výške 1,-€/rok;  

k) spoločnosť euroAWK, spol. s r. o.  zabezpečí zameranie všetkých existujúcich a plánovaných 
umiestnení prístreškov MHD a samostatne stojacich citylightov; 

l) v prípade umiestnenia zastávok a citylightov, ktoré nie sú na pozemkoch vo vlastníctve mesta 
Nitra bude spoločnosť euroAWK, spol. s r. o. postupovať v zmysle príslušných ustanovení 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov; 

m) pred uzatvorením novej zmluvy o spolupráci spoločnosť euroAWK, spol. s r. o. odstráni z územia 
mesta Nitra 8 ks reklamných stavieb typu ,,billboard“ a 3 ks reklamných stavieb typu ,,citylight“ 
na základe vydaných rozhodnutí o odstránení reklamných stavieb.; 
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n) pred realizáciou stavby – zastávky je spoločnosť euroAWK, spol. s r. o. povinná ohlásiť 
stavebnému úradu uskutočnenie stavby v súlade s ust. §55 ods. 2. písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, 

- pred realizáciou reklamnej stavby typu ,,citylight“  je spoločnosť euroAWK, spol. s r. o. povinná 
ohlásiť stavebnému úradu uskutočnenie reklamnej stavby v súlade s ust. §55 ods. 2. písm. h) 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov, 

- pred realizáciou drobnej stavby - elektrickej prípojky k reklamnej stavbe typu ,,citylight“ je 
spoločnosť euroAWK, spol. s r. o. povinná ohlásiť stavebnému úradu uskutočnenie drobnej 
stavby v súlade s ust. §55 ods. 2. písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov; 

o) spoločnosť euroAWK, spol. s r. o. môže uskutočniť vyššie uvedené stavby, t.j. zastávku, 
reklamnú stavbu typu ,,citylight“ a elektrickú prípojku k reklamnej stavbe typu ,,citylight“ 
ohlásené podľa ust. § 57 ods. 1. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov len na základe písomných oznámení 
stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky.  

 
 
Dôvodom osobitného zreteľa je skutočnosť, že spoločnosť euroAWK, spol. s r. o., vlastní na území 
mesta Nitra aktuálne 73ks autobusových prístreškov MHD, vybudovaných v súlade so Zmluvou 
o nájme a spolupráci v oblasti výstavby a údržby autobusových prístreškov MHD zo dňa 23.08.2000, 
v zmysle ktorej má spoločnosť euroAWK, spol. s r. o. prednostné právo na predĺženie doby trvania 
tejto zmluvy. Doba použiteľnosti väčšiny už existujúcich autobusových prístreškov sa končí, čo 
spôsobuje zvyšovanie nákladov na ich údržbu a opravy preto je potrebné ich postupne vymieňať za 
nové, modernejšie. Zároveň je potrebné regulovať počty reklamných citylightov v zastávkach podľa 
požiadaviek príslušných odborov MsÚ Nitra. Predmetné autobusové prístrešky budú formou takejto 
spolupráce postavené vo verejnom záujme pre potreby obyvateľov mesta bez zaťaženia rozpočtu 
Mesta Nitra. 
 
 
ukladá 
vedúcemu odboru majetku  
zabezpečiť uzatvorenie Zmluvy o nájme a spolupráci podľa bodu 2. schvaľovacej časti uznesenia  
 

T: 31.12.2021  
K: MR       
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Návrh na nakladanie s majetkom Mesta Nitra (euroAWK, spol. s r. o.) 

 
V súlade s ustanovením § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov a VZN č. 13/2019 o hospodárení s majetkom mesta Nitra v znení neskorších dodatkov 
predkladáme návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra. 

 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre: 

 
Uznesením č. 53/2020-MZ zo dňa 25.02.2020 (zámer spolupráce pri výstavbe a údržbe autobusových 
prístreškov v Meste Nitra – spoločnosť euroAWK, spol. s r. o.) v znení uznesenia č. 72/2020-MZ zo 
dňa 07.05.2020  
schválilo 
spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov 
„ zámer ďalšej spolupráce so spoločnosťou euroAWK, spol. s r. o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, 
IČO: 35 808 683 v zastúpení Pavol Čery, za účelom výmeny, výstavby a údržby prístreškov mestskej 
hromadnej dopravy na území mesta Nitra, a to za nasledovných podmienok: 
 
aa)  zmluva o spolupráci bude uzatvorená na dobu 15 rokov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti 

s možnosťou predĺženia doby o ďalších 5 rokov za podmienky dodržania všetkých zmluvných 
podmienok zo strany spoločnosti euroAWK, spol. s r. o. a predchádzajúceho súhlasu Mestského 
zastupiteľstva v Nitre; 

a) po skončení doby platnosti novej zmluvy o spolupráci, budú všetky autobusové prístrešky 
vybudované spoločnosťou euroAWK, spol. s r. o., prevedené do majetku Mesta Nitra       za 
symbolickú cenu 1,-€/1 autobusový prístrešok s výnimkou citylight vitrín v nich umiestnených, 
za podmienky, že pri prípadnej demontáži predmetných citylight vitrín     zo strany euroAWK, 
spol. s r. o. nedôjde k poškodeniu samotných autobusových prístreškov, 

b) vymenených bude len 72 ks už existujúcich autobusových prístreškov + maximálne 30ks 
nových podľa dohody a požiadavky Mesta Nitra; 

c) poradie výmeny jednotlivých autobusových prístreškov bude dohodnuté vopred; 
d) nové autobusové prístrešky budú obsahovať: uzamykateľné vitríny na umiestnenie 

príchodov/odchodov autobusov v zadnej časti, iba jeden citylight v smere odchodu autobusov 
a každá zastávka bude viditeľne označená názvom danej zastávky; 

e) počet samostatne stojacich citylightov bude korešpondovať počtu novopostavených 
autobusových prístreškov MHD (1ks autobusový prístrešok = 1ks samostatne stojaci 
citylight), pričom ich umiestnenie bude podliehať odsúhlaseniu Útvarom hlavného architekta; 

f) do mesta nebudú umiestnené zastávky s vegetačnými strechami; 
g) spoločnosť euroAWK, spol. s r. o. poskytne Mestu Nitra jednorazovú investíciu v hodnote 

60tis.€ viazanú účelom ich použitia: na mobiliár, prvky detských ihrísk a techniku, stroje, 
prístroje a náradia určené pre Mesto Nitra, Mestské organizácie a školy a škôlky 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry, ktoré preinvestuje do majetku Mesta Nitra 
do štyroch rokov od podpisu riadnej zmluvy o spolupráci; 

h) spoločnosť euroAWK, spol. s r. o. prevezme celkovú údržbu a opravy už existujúcich 
prístreškov vo vlastníctve Mesta Nitra, avšak bez zodpovednosti za ich technický stav, pričom 
spoločnosť euroAWK, spol. s r. o. bude povinná informovať Mesto Nitra o zlom technickom 
stave autobusových prístreškov vo vlastníctve Mesta Nitra; 

i) spoločnosť euroAWK, spol. s r. o.  poskytne Mestu Nitra 400 plagátomesiacov/rok podľa 
vlastného výberu mesta, pričom spoločnosť euroAWK, spol. s r. o. na vlastné náklady 
zabezpečí pre Mesto Nitra aj tlač a inštaláciu reklamných plagátov; 

j) spoločnosť euroAWK, spol. s r. o.  bude za každý postavený prístrešok MHD + citylight 
vitrínu hradiť nájomné vo výške 1,-€/rok;  

k) spoločnosť euroAWK, spol. s r. o.  zabezpečí zameranie všetkých existujúcich a plánovaných 
umiestnení prístreškov MHD a samostatne stojacich citylightov; 

l) v prípade umiestnenia zastávok a citylightov, ktoré nie sú na pozemkoch vo vlastníctve mesta 
Nitra bude spoločnosť euroAWK, spol. s r. o. postupovať v zmysle príslušných ustanovení 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov; 
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m) pred uzatvorením novej zmluvy o spolupráci spoločnosť euroAWK, spol. s r. o. odstráni z 
územia mesta Nitra 8 ks reklamných stavieb typu ,,Billboard“ a 3 ks reklamných stavieb typu 
,,citylight“ na základe vydaných rozhodnutí o odstránení reklamných stavieb.; 

n) pred realizáciou stavby – zastávky je spoločnosť euroAWK, spol. s r. o. povinná ohlásiť 
stavebnému úradu uskutočnenie stavby v súlade s    ust. 55 ods. 2 písm. b) zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov, 

- pred realizáciou reklamnej stavby typu ,,citylight“  je spoločnosť euroAWK, spol. s r. o. 
povinná ohlásiť stavebnému úradu uskutočnenie reklamnej stavby v súlade s ust. 55 ods. 2 
písm. h) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov, 

- pred realizáciou drobnej stavby - elektrickej prípojky k reklamnej stavbe typu ,,citylight“ je 
spoločnosť euroAWK, spol. s r. o. povinná ohlásiť stavebnému úradu uskutočnenie drobnej 
stavby v súlade s ust. 55 ods. 2 písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov; 

o) spoločnosť euroAWK, spol. s r. o. môže uskutočniť vyššie uvedené stavby, t.j. zastávku, 
reklamnú stavbu typu ,,citylight“ a elektrickú prípojku k reklamnej stavbe typu ,,citylight“ 
ohlásené podľa ust. § 57 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov len na základe písomných oznámení 
stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky.  

 
Dôvodom osobitného zreteľa je skutočnosť, že spoločnosť euroAWK, spol. s r. o., vlastní na území 
mesta Nitra aktuálne cca 72ks prístreškov MHD, vybudovaných v súlade so Zmluvou o nájme 
a spolupráci v oblasti výstavby a údržby prístreškov MHD zo dňa 23.08.2000, v zmysle ktorej má 
spoločnosť euroAWK, spol. s r. o. prednostné právo na predĺženie doby trvania tejto zmluvy. 
Doba použiteľnosti už existujúcich autobusových prístreškov sa končí, čo spôsobuje zvyšovanie 
nákladov na ich údržbu a opravy preto je potrebné ich postupne vymieňať za nové, modernejšie. 
Zároveň je potrebné regulovať počty reklamných citylightov v zastávkach podľa požiadaviek 
príslušných odborov MsÚ Nitra. Predmetné autobusové prístrešky budú formou takejto spolupráce 
postavené vo verejnom záujme pre potreby obyvateľov mesta bez zaťaženia rozpočtu Mesta Nitra. „ 
 
 
 V predmetnom zámere nájmu a spolupráce medzi Mestom Nitra a spoločnosťou euroAWK, 
spol. s r. o. boli zapracované všetky požiadavky dotknutých odborov Mesta Nitra v tom čase.  
 

Na základe schváleného zámeru uznesením č. 53/2020-MZ zo dňa 25.02.2020 v znení 
uznesenia č. 72/2020-MZ zo dňa 07.05.2020, spoločnosť euroAWK, spol. s r. o. splnila podmienky  
požadované Útvarom hlavného architekta t. j. odstránenie reklamných stavieb a zároveň počas doby 
jedného mesiaca kompletná sumarizácia, zameranie a kontrola existujúcich autobusových prístreškov 
na území mesta Nitra vo vlastníctve spol. euroAWK, spol. s r.o. v počte 73 ks.  

Na základe zistení z tvaromiestnych obhliadok, za účasti povereného zamestnanca odboru 
dopravy, spoločnosť euroAWK, spol. s r. o. predložila kompletnú passportizáciu autobusových 
prístreškov, ktorý zahŕňa geodetické zameranie autobusových prístreškov a ich typizáciu, 
fotodokumentáciu, polohovú diferenciáciu a zároveň stanovenie vlastníckych vzťahov k pozemkom 
pod autobusovými prístreškami. 

 
Následne, v priebehu ďalších mesiacov, a to v úzkej spolupráci s Útvarom hlavného 

architekta, Odborom dopravy, Odborom životného prostredia, Odborom majetku, Strediskom 
mestských služieb a vedením mesta Nitra, boli jednotlivo stanovené špecifické požiadavky na 
realizáciu nových autobusových prístreškov. Všetky požiadavky Mesta Nitra boli mnohokrát 
prerokovávané a upravované v priebehu času, nie len na osobných, ale aj online stretnutiach so 
spoločnosťou euroAWK, spol. s r. o.. 

 
Finálna sumarizácia všetkých podmienok, požiadaviek, finalizácia príloh a ich vzájomná 

akceptácia v súlade s technickými možnosťami spoločnosti euroAWK, spol. s r. o. bola, za účasti 
vedenia mesta Nitra a všetkých dotknutých odborov, prerokovaná na  konečnom stretnutí dňa 
02.06.2021. Na tomto stretnutí bola mestom Nitra odsúhlasená konečná vizualizácia nových 
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autobusových prístreškov, doriešený spôsob realizácie a výstavby nových autobusových prístreškov 
a taktiež odsúhlasená koordinácia jednotlivých prác medzi euroAWK, spol. s r. o. a jednotlivými 
odbormi mesta Nitra. V zmysle tohto stretnutia bol pripravený tento návrh na uznesenie. 

 
Z uvedeného dôvodu je potrebné upraviť aj zámer schválený uznesením č. 53/2020-MZ zo 

dňa 25.02.2020 v znení uznesenia č. 72/2020-MZ zo dňa 07.05.2020 kde v bode 1. schvaľovacej časti 
uznesenia nahrádzame pôvodné znenie a všetky nové skutočnosti sú vyznačené podčiarknutím.  

 
Ide o tieto zmeny zámeru z nasledovných dôvodov: 

 
V písm. aa): doba začatia plynutia doby nájmu „odo dňa nadobudnutia jej účinnosti“ sa nahrádza 

„vydanie oznámenia stavebného úradu, že proti uskutočneniu stavby (autobusového 
prístrešku resp. reklamnej stavby) podľa §57 ods. 2. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov nemá 
námietky“, a to z dôvodu potreby zjednodušenia účtovania nájomného, pretože 
predmetné stavby sa budú realizovať v dvoch etapách a taktiež oznámenia o realizácií 
predmetných drobných stavieb budú stavebnému úradu doručované v etapách, t.j. 
osobitne na autobusové prístrešky a zvlášť na citylighty; 

V písm. a):  sa spôsob nadobudnutia autobusových prístreškov z „budú všetky autobusové prístrešky 
vybudované spoločnosťou euroAWK, spol. s r. o., prevedené do majetku Mesta Nitra“  
mení na „má Mesto Nitra predkupné právo na odkúpenie autobusových prístreškov“ a to 
z dôvodu, aby Mesto Nitra po 15-20 rokoch po užívaní autobusových prístreškov malo 
možnosť výberu, či má záujem nadobudnúť predmetné autobusové prístrešky do majetku; 

V písm. b):  sa počet z pôvodných „len 72 ks už existujúcich autobusových prístreškov + maximálne 
30ks nových podľa dohody a požiadavky Mesta Nitra“  sa mení na „celkom 86 ks nových 
autobusových prístreškov typu Geomere RAL 7016 a RAL 5024, pričom ďalších 11 ks 
autobusových prístreškov bude spoločnosť euroAWK, spol. s r. o. prevádzkovať v 
pôvodnom stave, a to všetko podľa požiadavky odborných útvarov Mesta Nitra (dokopy 
334 modulov)“ a to z dôvodu, že Mesto Nitra žiadalo realizovať aj nové, doteraz 
neobsadené pozície autobusovcýh prístreškov na strategických a potrebných pozíciách, 
čím spoločnosť euroAWK, spol. s r. o. bude celkovo prevádzkovať ešte väčší počet 
autobusových prístreškov pre potreby Mesta Nitra, bez nároku na samostatne stojace 
citylight vitríny nad rámec pôvodne dohodnutého; 

V písm. c): doplnené dve etapy výstavby nových autobusových prístreškov na základe požiadavky 
odboru dopravy, pričom konkrétne pozície, ktoré sa budú realizovať v ktorej etape sa 
určia na základe vzájomnej dohody; 

V písm. d):  doplnená výbava autobusových prístreškov nad rámec pôvodného určenia a ich bližšia 
veľkostná špecifikácia; 

V písm. e): sa mení počet samostatne stojacich citylightov na „102ks“,  z pôvodných v zmysle 
zámeru nárokovateľných 111 ks (podľa vzorca „1ks autobusový prístrešok (3moduly) = 
1ks samostatne stojaci citylight“ t. j. 334 modulov : 3 = cca 111 samostatne stojacich 
citylightov);  
Poznámka: citylightov v autobusových prístreškov bude namiesto nárokovateľných 100ks 
iba 84ks (t. j. v prepočte 168 plôch); 

V písm. f): bez zmeny; 
V písm. g): doplnené „pričom ročne je spoločnosť euroAWK, spol. s r. o. povinná preinvestovať takú 

percentuálnu časť finančných prostriedkov, ktorá bude korešpondovať percentuálnej 
časti už postavených reklamných stavieb z celkového počtu dohodnutých“ z dôvodu 
ochrany oboch zmluvných strán a spravodlivosti; 

V písm. h):  doplnený počet „40 ks“ z dôvodu, že spoločnosť euroAWK, spol. s r. o. vie v rámci 
svojich technických možností takýto počet prístreškov udržiavať; Celkový počet 
autobusových prístreškov vo vlastníctve Mesta Nitra a na území mesta Nitra je 81 ks, 
pričom tento zoznam bol sfinalizovaný až v priebehu posledných rokovaní, a Stredisko 
mestských služieb  súhlasilo so starostlivosťou o zvyšný počet autobusových prístreškov 
v počte 41 ks; 

V písm. i): bez zmeny; 
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V písm. j): úhrada nájomného sa z pôvodného: „spoločnosť euroAWK, spol. s r. o.  bude za každý 
postavený prístrešok MHD + citylight vitrínu hradiť nájomné vo výške 1,-€/rok“ navyšuje 
na nasledovné „spoločnosť euroAWK, spol. s r. o.  za každý postavený autobusový 
prístrešok hradiť nájomné za pozemok pod ním vo výške 1,-€/rok + nájomné vo výške 1,-
€/rok za pozemok pod každou jednotlivou citylight vitrínou a jednotlivým citylightom v 
autobusovom prístrešku hradiť nájomné vo výške 1,-€/rok“; 

V písm. k): bez zmeny, spoločnosť euroAWK, spol. s r. o. túto podmienku už splnila; 
V písm. l): bez zmeny; 
V písm. m): bez zmeny, spoločnosť euroAWK, spol. s r. o. túto podmienku už splnila; 
V písm. n): bez zmeny; 
V písm. o):  bez zmeny. 
 
 
Mestská rada v Nitre: 
uznesenie Mestskej rady v Nitre zo dňa 31.08.2021 bude predložené priamo na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Nitre. 
 
 

Na základe vyššie uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Nitre na prerokovanie 
návrh na prenájom a ďalšiu spoluprácu pri výmene, výstavbe a údržbe autobusových prístreškov 
v Meste Nitra – spoločnosť euroAWK, spol. s r. o. tak, ako je uvedené v návrhu na uznesenie. 














































