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Návrh na uznesenie: 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 p r e r o k o v a l o 
„Návrh východiskových ukazovateľov do Návrhu rozpočtu na rok 2022“ 
 
s ch v a ľ u j e 
Východiskové ukazovatele (príjmy a objemy výdavkov)  do Návrhu 
rozpočtu na rok 2022 podľa predloženého návrhu 
 
ukladá prednostovi 
 
predložiť informatívnu správu o zámeroch na predaj prebytočného 
majetku mesta do najbližšieho zasadnutia mestského zastupiteľstva. 
 
 
 
 

 
 
Podpis predkladateľa: 
 

 



 

 

Úvod 

 
    Návrh východiskových ukazovateľov do návrhu rozpočtu na rok 2022 bol spracovaný 
v zmysle Pravidiel zostavovania rozpočtu mesta na rok 2022, ktoré schválilo mestské 
zastupiteľstvo uznesením č. 206/2021 – MZ zo dňa 24.6.2021. 
Východiskovými ukazovateľmi sú návrh príjmovej časti rozpočtu, návrh základných 
požiadaviek a ostatných požiadaviek rozpočtu spolu s navrhovanými  objemami výdavkov pre 
jednotlivé rozpočtové kapitoly a limitu príspevku pre príspevkové organizácie zriadené 
mestom.  
Návrh príjmov do rozpočtu na rok 2022 bol spracovaný na základe dostupných informácií, ktoré 
sú v súčasnosti k dispozícii. Do obdobia schvaľovania rozpočtu /december 2021/ je predpoklad 
vývoja návrhu príjmovej časti rozpočtu. Jedná sa najmä o aktuálnejší údaj MF SR 
o prerozdelení dane z príjmov fyzických osôb.  
 
Návrh základných a ostatných požiadaviek je spracovaný za každú kapitolu rozpočtu /útvaru 
resp. odboru úradu/ a za organizácie zriadené mestom. Základné požiadavky vyplývajú zo 
záväzných predpisov /zákony, VZN, vyhlášky,.../, z platných uznesení MZ a z uzatvorených 
zmlúv, u ktorých je predpoklad platnosti v nasledujúcom roku a zahŕňajú aj ďalšie výdavky 
nevyhnutne potrebné na zabezpečenie plynulého chodu mestského úradu a  organizácií mesta. 
Objemy výdavkov sú navrhnuté tak, aby všetky zákonné povinnosti mesta boli 
v budúcoročnom rozpočte finančne pokryté.  
Materiál obsahuje sumárnu tabuľku, v ktorej sú skompletizované základné a ostatné 
požiadavky podľa rozpočtových kapitol a organizácií, návrh objemu celkových výdavkov 
a výšky príspevkov pre príspevkové organizácie v porovnaní so schváleným a upraveným 
rozpočtom na rok 2021.    
 
Materiál bol predložený na rokovanie MZ dňa 14.10.2021 a v zmysle uznesenia č. 322/2021-
MZ bol po prerokovaní mestským zastupiteľstvom vrátený na dopracovanie v zmysle diskusie 
(Príloha č.1). V zmysle uvedeného predkladáme dopracovaný materiál opätovne na schválenie 
mestského zastupiteľstva. 
 
Zmeny oproti pôvodne predloženému materiálu sú vyznačené farebne v priložených 
tabuľkových prílohách – v stĺpcoch označených: „Návrh na úpravu do MMZ“ (t.j. Návrh na 
úpravu do mimoriadneho mestského zastupiteľstva).  
 
V tabuľkovej prílohe obsahujúcej návrh východiskových ukazovateľov do rozpočtu 

príjmov sú navrhované nasledovné úpravy v rozpočtových položkách: 
1) daň z príjmov fyzických osôb – obsahuje navýšenie v zmysle poslednej zverejnenej 

predikcie MFSR vo výške +82 820 eur 
2) príjmy z parkovania – zníženie o sumu 82 820 eur, vyplývajúce podľa trendu plnenia 

v tomto roku 
3) zvýšenie príjmov z predaja kapitálových aktív o 500 tis. eur vychádza z podkladov 

odboru majetku ohľadom identifikácie vhodného majetku mesta a predikcie reálne 
možných príjmov z tohto majetku.  

 
V tabuľkových prílohách obsahujúcich návrh východiskových ukazovateľov objemu 
výdavkov sú navrhované nasledovné úpravy v rozpočtových položkách: 



1) Odbor životného prostredia - zníženie výdavkov o 381 500 eur. Zníženie výdavkov na 
komunálny odpad do výšky predpokladaných príjmov (5 519 tis. eur) Úprave tejto 
položky predchádzali rokovania s NKS, ktoré budú zohľadnené do pripravovaného 
dodatku k zmluve č. 1306251 zo dňa 1.7.2013 v znení jej platných dodatkov 1-6. 
O sumu 920 eur predpokladáme navýšenie podpory útulku pre psov.  

2) Odbor školstva, mládeže a športu - boli zaradené dotácie na podporu vzdelávania 
a podporu športovým klubom spolu vo výške 510 tis.  eur. 

3) Odbor sociálnych služieb – rozpočet odboru bol navýšený celkovo o 96 500 eur. 
Doplnili sa výdavky na dotácie v sociálnej oblasti, finančné príspevky akreditovaným 
subjektom transfer pre dobrovoľnícke aktivity a výdavky na III. Komunitný plán 
sociálnych služieb – I. etapa. Podrobné členenie je v tabuľkovej prílohe. 

4) Útvar hlavného architekta – zníženie výdavkov o 40 tis. eur. 
5) Projekty – navýšenie o 300 tis. na EHMK. V prípade  získania titulu Európske hlavné 

mesto kultúry - transfer na Záujmové združenie právnických osôb Nitra 2026 na činnosť 
k príprave podujatí a infraštruktúry. 

6) TIC – navýšenie o 15 tis. eur na dotácie pre cieľovú oblasť : Podpora a rozvoj 
cestovného ruchu v meste 

7) Odbor kultúry – zahrnutie výdavkov na dotácie na kultúru a kreatívny priemysel a 
dotácií  na kultúrne pamiatky a pamätihodnosti bez navýšenia objemu výdavkov danej 
kapitoly len presunom z iných požiadaviek na výdavky. Podrobný rozpis v tabuľkovej 
prílohe. 

8) Presun výdavkov na mzdy a odvody zamestnancov Strediska mestských služieb 
z rozpočtu Strediska mestských služieb do rozpočtu Vnútornej správy – spolu vo výške  
1 730 320 eur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Príloha č.1 

 

U z n e s e n i e, 

 všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia 

  z 32. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva  

v Nitre, konaného dňa 14. októbra 2021 

 
3. bod (mat. č. 973/2021) 
Návrh východiskových ukazovateľov do Návrhu rozpočtu na rok 2022 
 
U z n e s e n i e    číslo 322/2021-MZ 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
p r e r o k o v a l o 
Návrh východiskových ukazovateľov do Návrhu rozpočtu na rok 2022 a vracia materiál          na 
dopracovanie v zmysle diskusie 
 
 
 
 
 
V Nitre dňa 20.10.2021 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        
 
             Marek Hattas, v. r.                                         Mgr. Martin Horák, v. r. 
                     primátor                    prednosta 
                         mesta Nitra                                                   Mestského úradu v Nitre   
 
 
 
 



Návrh príjmov Rozpočet Návrh na úpravu ROK 2022 Rozpočet ROK 2021 Rozpočet k 30.6.2021

na rok 2022  schválený do MMZ 83 706 200 v € 88 353 260  po úpravách 103 451 750

111 Dane z príjmov 36 372 230 32 909 230 32 733 950
daň z príjmov fyzických osôb 36 289 410 82 820 32 909 230  32 733 950

121 Daň z nehnuteľností 11 860 000 11 505 000 11 505 000
z pozemkov 678 000 690 000  690 000
zo stavieb 10 350 000 9 990 000  9 990 000
z bytov 832 000 825 000  825 000

133 Dane za špecifické služby 6 102 900 6 047 900 6 047 900
za psa 69 000 69 000 69 000
za ubytovanie 150 000 150 000 150 000
za komunálne odpady 5 519 000 5 519 000 5 519 000
za užívanie verej.priestran. 105 000 50 000 50 000
za parkovacie karty 5 000 5 000 5 000
za predajné automaty 4 100 4 100 4 100
za nevýherné hracie prístroje 800 800 800
za rozvoj 250 000 250 000 250 000

211 Príjmy z podnikania 420 000 320 000 320 000
dividendy 400 000 300 000 300 000
podiely zo zisku 20 000 20 000 20 000

212 Príjmy z vlastníctva /prenájom/ 2 789 640 2 872 700 2 872 700
  - z prenájmu pozemkov 127 000 143 000 143 000
 - z prenájmu hrobových miest 100 000 85 000 85 000
  - z prenájmu sklád.Katruša 0 0 0
  - z prenájmu budov,priestorov 407 000 416 000 416 000
  - z prenájmu Tržnice 240 000 300 000 300 000
  - z prenájmu zariadení Tržnica 70 000 100 000 100 000
  - zápočty nájomného s 
preinvestovanými prostriedkami 27 440

27 200 27 200
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Návrh príjmov  Rozpočet  Návrh na úpravu ROK 2022 Rozpočet ROK 2021 Rozpočet k 30.6.2021

na rok 2022  schválený do MMZ  v €  po úpravách  

Prenájom priestorov v športových 
areáloch 35 000 0 0
 - z prenájmu bytov so štátnou podporou 
- Službyt Nitra, s.r.o. 578 000 575 000 575 000
 - fond opráv bytov so štátnou podporou - 
Službyt Nitra, s.r.o. 157 000 157 000 157 000
 - z prenájmu bytov Olympia - Službyt 
Nitra, s.r.o. 68 000 68 000 68 000
- z prenájmu Polikliniky - Službyt Nitra, 
s.r.o. 393 000 386 000 386 000
- z prenájmu bytov Dvorčanska - Službyt 
Nitra, s.r.o. 77 500 77 500 77 500
- z prenájmu bytov Krčméryho - Službyt 
Nitra, s.r.o. 23 700 23 000 23 000
- z prenájmu bytov DOS - Službyt Nitra, 
s.r.o. 54 000
- z prenájmu bytov Orechov dvor - 
Službyt Nitra, s.r.o. 26 000
 - z prenájmu nebytové priestory - 
Službyt Nitra, s.r.o. 385 000 405 000 405 000
 - z prenájmu komunálne byty - Službyt 
Nitra, s.r.o. 21 000 110 000 110 000

221 Administratívne poplatky 172 000 197 000 197 000
za zvláštne užívanie MK 15 000 15 000 15 000
za potvrdenie o pobyte,dom.čís. 3 000 3 000 3 000

za staveb.a kolaud.rozhod. 110 000 110 000 110 000

za matričnú činnosť 15 000 20 000 20 000

za overenie písomností 20 000 40 000 40 000

za výruby stromov 2 000 2 000 2 000

za povolenie o umiestnenie rekl. 2 000 2 000 2 000

za predaj rybárskych lístkov 5 000 5 000 5 000
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Návrh príjmov  Rozpočet  Návrh na úpravu ROK 2022 Rozpočet ROK 2021 Rozpočet k 30.6.2021

na rok 2022  schválený do MMZ  v €  po úpravách  

222 Pokuty a penále 160 000 160 000 160 000
za priestupky 150 000 150 000 150 000
za porušenie staveb.zákona 10 000 10 000 10 000

223
Poplatky a platby z náhodného 
predaja a služieb 2 580 560 2 908 640 2 908 640
Ostatné služby - Tržnica 55 000 55 000 55 000
Vstupné za šport. z- Letné kúpalisko 140 000
Vstupné za šport. z- Mestský kúpel 70 000
Vstupné za šport. z- Tenisový areál 70 000
Vstupné za šport. z- Mestská hala 20 000 300 000 300 000
za vstupné kultúrne zariadenia 5 000 20 000 20 000
príjemv za ubyt. Útulok pre bezd. 20 000 20 000 20 000
príjem za ubyt. - útulok pre jednotliv. s 
deťmi 5 000
príjem za ubyt. - Nocľaháreň 3 000
ostatné 5 000 5 000 5 000

rodičovský príspevok MŠ, MDJ (72g) 483 380 626 000 626 000
Príjem za parkovné 1 200 000 -82 820 1 300 000 1 300 000
Cintorínske služby 30 000 20 000 20 000
réžia v školských účelových 
zariadeniach MŠ 2,5€/žiak 121 000 126 000 126 000
Príjmy za stravu ZŠS MŠ (72f) 386 000 386 640 386 640
Podnikateľská činnosť 50 000 50 000 50 000

229 Poplatok za znečistenie ovzdušia,vody 2 000 2 000 2 000
2 000 2 000 2 000

230
Príjem z predaja základných 
kapitálových aktív 2 630 000      1 058 000 1 058 000
príjem z predaja budov 2 130 000 500 000 1 058 000 1 058 000
príjem z predaja bytov 0 0 0
príjem z predaja pozemkov 0 0 0

290 Iné nedaňové príjmy 50 000 100 000 143 400
z výťažkov lotérií 50 000 100 000 100 000
ostatné 43 400
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Návrh príjmov  Rozpočet  Návrh na úpravu ROK 2022 Rozpočet ROK 2021 Rozpočet k 30.6.2021

na rok 2022  schválený do MMZ  v €  po úpravách  

310 Tuzemské bežné granty a transfery 16 329 970 15 876 760 17 681 710
granty 0 0 700
školstvo 13 390 510 13 146 290 13 390 510
matrika 139 700 126 400 126 400
stavebný úrad 132 860 132 860 132 860
ŠFRB 34 600 34 550 34 600
životné prostredie 7 500 7 200 7 500
školský úrad 45 110 45 110 45 110
evidencia obyvateľstva 25 300 25 300 25 300
na soc. zariadenia ZSS 1 007 180 1 116 550 1 116 550
transfer na soc. zariadenia OSS 178 920 0 0
výchova a vzdel. pre deti MŠ 147 000 147 000 147 000
ostatné 0 0 1 548 090
Dotácia na stravu MŠ(predškoláci) 0 175 500 175 500
Dotácia na stravu ZŠ 0 920 000 931 590
Projekt Kreatívne centrum 1 221 290

320
Tuzemské kapitálové granty a 
transfery 0 0 0 0 927 980 927 980

330 Zahraničné granty 0 0 0 0 0 0

411
Splátky návratných finančných 
výpomocí 0 0 0 0 0 0

453
Zostatok prostriedkov z 
predchádzajúceho roka 0 0 0 0 1 516 470 1 516 470

454 Prevod prostr. z peňaž. fondov 2 600 000 2 600 000 0 0 8 610 990 8 610 990

456 Zábezpeky na nájomné byty so ŠP 0 0 0 0 0 0

513 Bankové úvery 0 0 13 236 600 13 236 600 14 000 000 14 000 000

514 Ostatné úvery (ŠFRB) 0 0 0 0 1 323 710 1 323 710

Príjmy RO 1 636 900 1 636 900 1 159 430 1 159 430 1 442 300 1 442 300
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Návrh na Návrh na

Návrh na 

úpravu

Návrh na 

úpravu

úpravu BV úpravu KV MMZ - BV MMZ- KV

Vnútorná správa 10 522 360 10 387 360 135 000 500 000 -1 207 090 -50 000 1 730 320 10 995 590 10 335 650 10 372 256

Matričný úrad 139 700 139 700 0 139 700 139 700 126 400 126 400

Odbor životného prostredia 8 915 920 8 880 920 35 000 450 000 -952 000 -30 000 -381 500 7 552 420 7 326 200 8 160 950

Odbor dopravy 8 404 000 8 214 000 190 000 -1 720 000 -190 000 6 494 000 5 086 000 9 734 330

Stredisko mestských služieb 5 375 390 5 375 390 0 -941 070 0 -1 730 320 2 704 000 2 897 000 4 615 000

Odbor  majetku 3 703 700 3 586 500 117 200 300 000 -10 000 3 693 700 3 855 700 4 402 480

Odbor kultúry (bez KC) 877 150 777 150 100 000 -127 150 -100 000 650 000 470 800 642 000

Odbor školstva, mládeže a  športu 0

                   - prenesené kompetencie 13 390 510 13 390 510 0 13 390 510 13 390 510 13 146 290 13 390 510

                   - originálne kompetencie + ost. 7 121 290 7 121 290 0 7 121 290 7 285 600 8 485 345

                  -  neštátne školy a zariad. 2 758 370 2 758 370 0 2 758 370 2 631 370 2 631 370

                  -  predprimárne zar.+DJ+ZŠSMŠ 9 335 530 9 335 530 147 000 70 000 9 335 530 9 596 170 10 304 961

                 - obnova a údržba ZŠ, MŠ... 1 284 280 284 280 1 000 000 1 284 280 1 090 640 1 090 640

                 - oddelenie 132 500 132 500 0 -15 000 10 000 127 500 20 000 68 674

                 - šport 524 530 524 530 0 650 000 500 000 1 024 530 564 530 1 164 530

Odbor sociálnych služieb (bez SZSS) 1 332 750 1 332 750 0 178 920 48 300 -410 290 0 96 500 1 018 960 963 920 1 148 510

SZSS - PO                                         1 542 000 4 357 580 4 357 580 0 1 007 180 2 815 580 2 653 100 2 718 780

Útvar hlavného architekta 504 000 184 000 320 000 -200 000 -40 000 264 000 313 950 1 134 590

Projekty pre region. rozvoj 1 746 110 325 000 1 421 110 -300 000 -150 000 300 000 1 596 110 1 139 000 2 639 680

Kreatívne centrum 2 022 080 1 370 110 651 970 1 221 290 50 000 2 022 080 0 543 900

Kreatívne centrum - PO 1 000 1 100 1 100 0 100 4 000 100

Odbor komunikácie a propagácie 177 800 177 800 0 -52 800 0 125 000 135 000 145 000

Odbor TIC Nitra 170 000 143 000 27 000 -70 000 -27 000 15 000 88 000 76 300 128 900

Mestská polícia 2 556 890 2 556 890 0 211 200 -63 040 2 493 850 2 374 750 2 413 190

Odbor investičnej výstavby 276 000 36 000 240 000 267 000 -190 000 86 000 9 183 000 9 657 750

Splátky úrokov 186 520 186 520 0 186 520 185 970 185 970

Splátky úverov 5 688 580 5 688 580 0 5 688 580 6 841 920 7 495 940

Podnikateľská činnosť 50 000 50 000 0 50 000 50 000 50 000

Výdavky rozpočtu spolu: 91 554 640 87 317 360 4 237 280 2 546 500 -5 858 440 -947 000 500 000 0 88 353 260 103 451 756

1 543 000 83 706 200

Návrh objemu výdavkov na rok 

2022
vlastné 

príjmy

základné 

požiadavky 

spolu  v €

 základné 

požiadavky 

bežné +FO v 

€

základné 

kapitálové 

v €
ostatné 

požiadavky

schválený 

rozpočet na rok  

2021

upravený 

rozpočet k 

30.6.2021

návrh limitu 

výdavkov na r. 

2022 v €
štátne 

zdroje



program. Rozpočtová kapitola základné Návrh Návrh na Zdôvodnenie  základných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu 

štruktúra VNÚTORNÁ SPRÁVA požiadavky na úpravu do ( uviesť č. zmluvy,  uznesenia  MZ resp.  právneho predpisu, z ktorého vyplývajú,

v € úpravu MMZ návrh VMČ, komisie MZ, správcu kapitoly ... a pod. )

Bežné výdavky : 10 033 270 -1 207 090 1 730 320

Mzdy 5 676 710

16.1
Mzdy MsÚ      

5 146 290 -206 290
Poriadok odmeňovania (mzdy, životné jubileá,  prípratky za smennosť, riadenie, ostatné príplatky - nočné , soboty, 
nedele, sviatky, nadčas, pracovná pohotovosť)

Voľné pracovné miesta - MsÚ 530 420 -530 420 MsÚ

 16.2 Mzdy SMsS 1 260 000

Odvody 2 087 920

16.1
Odvody MsÚ

1 798 630 -72 200
odvody v zmysle platných predpisov zo miezd, jubileí, odchodného, odmien pre poslanecký zbor,  doplnkové dchodkové 
poistenie v zmysle kolektívnej zmluvy  + odvody z odmien poslancov 

Voľné pracovné miesta 185 380 -185 380
Odvody - odmena poslanci 59 420
Odvody - MsÚ 20 970
odvody - odchodné 13 030
odvody - odstupné 10 490

 16.2 Odvody SMsS 437 540

Cestovné náhrady 11 000

16.1 Tuzemské 3 000 zákon o cestovných náhradách
16.1 Zahraničné 8 000 zákon o cestovných náhradách 

Energie 395 000

3 4 Elektrická energia 90 000
Zmluva č. 2259/2013-Úpredn - budova MsÚ., 1967/2010 - výdajňa stravy, 1966/2010 - hasičská zbrojnica  Dražovce, 
Zmluva č.j. 261/2002/SMM - NISYS

3 4 Teplo 100 000 Zmluva č. 865/2010-Úpredn. - dodávka teplej vody a vykurovanie, zmluva č.j. 261/2002/SMM - NISYS
3 4 Vodné, stočné 15 000 Zmluva č. 654/2005-Úpredn.- vodné, stočné, Zmluva č.j. 261/2002/SMM-NISYS

Poštové  služby  110 000 Zmluva o paušálnej platbe za poštovné služby 
3 6 2 Telekomunikačné služby 80 000 Rámcová zmluva č.j. 333/2011-Predn. - pevné linky, mobilné služby, internetové pripojenie, mobilný internet

Materiál 174 700

 3.4 Interiérové vybavenie 30 000 výmena opotrebovaných kancelárskych stoličiek a stolov 
 3.6.2 Telekomunikačná technika 1 000 výmena, doplnenie nových telefónnych prístrojov

3 4 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 8 000
výmena opotrebovaných a zastaralých prevádzkových strojov (mulitifunkčných, kopírovacích, scenerov, kalkulačky, 
kanvice..)

Všeobecný materiál
16 Kancelársky materiál 13 000 Zmluva na dodávku tovaru č.j. 226/2014-Úpredn.

16 Kancelársky papier 22 000
Zmluva na dodávku tovaru č.j. 1221/2007-Úpredn.(papierové utierky), Kúplna zmluva č. Z201611687_Z (kancelársky 
papier), Zmluva č.j. 93/2015/Predn.-zmluva na WC papier 

Nákup tlačív 3 000 Nákup tlačív 
16 Materiálne vybavenie výdajne stravy 2 500 výmena a doplnenie kuchynského vybavenia (taniere, príbory, misky, polievkové misy, servítky )
16 Lieky 500 dopĺňanie lekárničiek 
16 Archiválie 500 archívne krabice a štítky
16 Kvety, vence 1 000 zabezpečnie kladenia vencov, smútočných a prietnych udalostí
16 Vlajky, zástavy, štátne symboly 5 000 -600 zabezpečnie vlajok, zástav, štátnych symbolov podľa potrieb - označenie v zmysle zákona
16 Deratizácia 1 500 vykonávanie deratizácie priebežne a podľa potrieb
16 Čistiace prostriedky 10 000 Zmluva na dodávku čistiacich prostriedkov 479/2013/ÚPredn.
16 Monočlánky, fólie 2 500 Zabezpečenie monočlákov, laminovacie fólie pre parkovacie karty a potreby MsÚ



16 Tonery 14 500 Zmluva na dodávku tonerov č.j. 735/2014
 4.4.2 Domové čísla a označenie ulíc 4 000 Zabezpečenie jednotného označenia budov, domov, ulíc a mámestí vyplývajúceho zo zákona 
3 6 2 Špeciálny materiál 500 zabezpečenie materiálu podľa potreby pre CO kryty a CO sklady 
3 6 2 Knihy, časopisy, noviny, učebnice.. 8 000 -1 000 úhrada predplatného denníkov, týždeníkov, mesačníkov, zbierok zákonov, odborných časopisov a literatúry 
3 6 2 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 2 000 Smernica - Poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov zamestnancom 

Reprezentačné 
 3.5.2 Posedenia s občanmi VMČ 14 000 stretnutia s občanmi jednotlivých mestských častí (2000 €/VMČ)
 3.5.2 Organizačné výdavky VMČ 3 500 zabezpečenie organizačných výdavkov výborov mestských častí (500 €/VMČ)
 3.5.1 Reprezentačné výdavky - starovanie - poslanci 3 000 zabezpečenie obedov a občerstvenia počas rokovaní mestskej rady a mestského zastupiteľstva 

 1.1.2
Reprezentačné výdavky - prednosta , vedúci, 
komisie 12 000

zabezpečenie občerstvenia počas porád, rokovaní na úrovni prednostu, rokovania na úrovni vedúcich pracovníkov a 
rokovania odborných komisií pre mestskom zatupiteľstve 

 1.1.1 Reprezentačné výdavky - primátor - rada seniorov 700 občerstvenie pre zasadnutia rady seniorov

 1.1.1 Reprezentačné výdavky -  primátor, viceprimátori 12 000 zabezpečenie občerstvenia porád, rokovaní, prijatí, stretnutí na úrovni primátora a viceprimátorov 

Dopravné 206 300

3 8 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 136 000 Zmluva na dodávku pohonných hmôt č. Z201617607_Z

3 8 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené 27 000 -13 000
zabezpečenie pravidelného servisu a opráv vozového parku podľa potreby, montáž GPS do priemyselných vozidiel 
strediska ms. Služieb

3 8 Poistenie 30 000

Úrazové poistenie - 1498/2015/Predn./HS, Havarijné poistenie č.j. 462/2015/Predn., Hravarijné poistenie č.j. 
461/2015/Predn., Povinné zmluvné poistenie ,  2104/2009/Úpredn./HS, Havarijné poistenie č.j. 973/2013/Úpredn., 
Havarjné poistenie č.j. 1272/2011/Predn. 

3 8 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov 4 000 úhrada prepravného v prípade potreby 
3 8 preprava - partnerské mestá 7 000 preprava v rámci zahraničnej spolupráce
3 8 Karty, známky, poplatky 2 000 úhrada diaľničných známok a poplatkov
3 8 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 300 Smernica - Poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov vodičom

Rutinná a štandardná údržba 366 000

 3.4 Interiérového vybavenia 500 oprava stoličiek a nábytku
Údržba prevádzkových strojov

3 4 kúrenie 50 000 výmena rozvodov ústredného kúrenia - I. + II. etapa - ležaté + zvislé  rozvody 
3 4 výťahov 3 000 Servisná zmluva 1526/2012/Predn./HS
3 4 elektrospotrebičov,multifunkčných a kopírovacích strojov 10 000 Servisná zmluva č. 597/2014/Predn./HS
3 4 kanalizácie 3 000 Servisná zmluva č.j. 743/2010/Predn./HS - čistenie kanalizácie a lapača mastných odpadových vôd
3 4 klimatizácie 30 000 Servisná zmluva č. 1481/2013/Predn./HS, potrebná výmena filtrov 
3 4 vzduchotechniky 4 000 Servisná zmluva č. 1481/2013/Predn.-
3 4 hasiacich prístrojov, hydrantov 500 servis a údržba hasiacich prístrojov a hydrantov
3 4 automatických dverí 10 000 Servisná zmluva č. j. 903/2013/Predn. 
3 4 telefónna ústredňa 4 000 Servisná zmluva 147/2008/HS
3 4 vodovodov 20 000 -20 000 údržba vodovodu - výmena stupačky v klientskom centre  - studená voda + TÚV
3 4 elektroinštalácie 10 000 údržba a opravy elektrorozvodov, elektroinštalácie
3 4 výmenníkovej stanice 5 000 údržba a opravy výmenníkovej stanice
3 4 kompresorov 5 000 údržba a oprava kompresorov
3 4 chladenia 4 000 Servisná zmluva č.j. 238/2010/Predn./HS

Údržba špeciálnych  strojov

3 4
PSN, EPS, prístupový systém, parkovací systém, vyvolávací 
systém 10 000 Servisná zmluva 147/2008/HS, údržba + doplenie požiarnych hlásičov 

Údržba budov 
3 4 budova MsÚ 65 000 údržba budovy
3 4 oprava zatekania strechy 50 000 -50 000 oprava zatekania strechy
3 4 oprava zatekajúcich svetlíkov 30 000 -30 000 oprava zakajúcich svetlíkov 
3 4 podhlad + osvetlenie stavebny urad 40 000 -40 000 vymnena podhladu + osvetlenia v časti budovy 



3 4 skladov a krytov 1 000 bežná údržba v CO krytoch a v CO skladoch
3 4 rekreačného zariadenia 5 000 údržba a opravy súvisiace s prevádzkou rekreačného zariadeniamaľovanie zariadenia a výmena podlahy
3 4 výdajne stravy 3 000 údržba o opravy súvisice s prevádzkou výdajne stravy 
3 4 tabúľ VMČ 3 000 údržba informačných tabúľ VMČ - maľovanie, zasklievanie, výmena výplní 

Nájomné za nájom 30 000

3 4 Nájomné pozemkov 5 000 Zmluva o nájme pozemku č. j. 514/2010/Úpredn./HS

3 4 Nájomné prevádzkových strojov 25 000
Zmluva o nájme kopírovacích strojov č.j. 700/2005/RVS, 9/2005/RVS + Dodatky č. 1 - 4 , Zmluva č.j. 625/2005/RVS + 
Dodatky č. 1 - 2

Služby 1 010 550

 16.1 Školenia, kurzy, semináre 15 000 školenia, kurzy a semináre pre zamestnacov v závislosti od meniacej s legislatívy 

 16.1 Propagácia, reklama, inzercia 8 000 označenia v budove, inzercie - voľné miesta, akcie mesta...

Všeobecné služby

16 plánografické práce 1 000 zakreslovanie do projektových dokumentácii, štúdií

16 rozmnožovanie 1 000 rozmnožovanie dokumentov, ktoré nie je možné zabezpečiť v réžii úradu

16 výroba kľúčov, pečiatok 1 000 výroba kľúčov a pečiatok podľa potrieby 

3 4 Čistenie rohoží, pranie prádla 2 500
Zmluva č.j. 629/2012/ˇUpredn./HSčistenie čistiacej zóny pri vstupe do budovy úradu a pri vstupe do sobášnej siene, 
pranie a čistenie prádla - sekretariáty, výdajňa stravy, rekreačné zariadenie

3 1 Tlmočenie, preklady 100 tlmočnícke a prekladateľské služby podľa požiadaviek 

3 1 fotografické služby 100 fotografické služby

3 1
uskladnenie a odvoz nebezpečného odpadu, komunálny 
odpad 2 500 uskladnenie a likvidácia nebezpečného odpadu - žiarivky, batérie, autobatérie ...

3 1 sťahovacie a manipulačné práce 2 000 stahovacie a manipulačné služby zabezpečované externe

3 1 Tlač tlačív 8 000 Zmluva č.j.233/2014/Predn. /HS

 3.1 Príkazné zmluvy 15 000 2x príkazná zmluva na stráženie budovy po pracovnej dobe MsÚ
 3.1 Mandátne zmuvy 15 000 externe zabezpečované služby 

 3.1 revízie, kalibrácie 20 000
revízie v zmysle platných predpdisov, kalibrácia v zmysle predpisov, Zmluva 147/2008/Úpredn./HS + Dodatok 1 - 2, 
Zmluva 1172/2010/CO, Zmluva č.j. 1406/2012/požiarne kontroly 

  3.5.1 informačné tabule VMČ 5 000 nahradenie starých tabúľ novými + ich údržba

2.3 Zahraničná spolupráca 8 000 výdavky súvisiace s medzinárodnou spoluprácou

Špeciálne služby

 3.1 Špeciálne služby 150 000 -50 000
externe zabezpečované verejné obstarávanie, prieskumy, zastupovanie mesta advokátskymi kanceláriami v súdnych 
sporoch 

1.4 Audit 30 000 Zmluva č.j. 95/2009-FO

 16.1 Náhrady 100 000
Kolektívna zmluva - zabezpečenie rekondično-rehabilitačných pobytov, Rámcové zmluvy na dodanie služby č.j. 
546/2015/Predn., č.j. 548/2015/Predn., č.j. 547/2015/Predn. Úhrada rekreačných poukazov v zmysle zákonníka práce. 

 16.1 Náhrady  mzdy a platu 6 000 náhrada mzdy za účasť poslancov  na rokovaní mestského zastupiteľstva
 3 .1 Štúdie, expertízy, posudky 10 000 vypracovanie externých štúdií, posudkov a expertíz, lekárske posudky, posudky pri vyraďovaní majetku 

Poplatky 
3 1 Poplatky a odvody 16 000 úhrada poplatkov a odvodov v zmysle legislatívy  vrátane kolkových poplatkov
3 1 Správne, súdne a notárske poplatky 3 000 úhrada správnych poplatkov, súdnych a notárskych v zmysle platných predpisov
3 1 Exekúcie na daňové pohľadávky 40 000 poplatky exekútorským úradom vymáhajúcim pohľadávky mesta 

 3.6.2 Koncesionárske poplatky TV a Sro 5 200 v zmysle zákona
 16.1 Stravovanie 204 000 Zmluva na dodávku stravy v budove MsÚ + zmluva na zabezpečenie stravných poukážok 
 16.1 Prídel do sociálneho fondu 1,5 % hrubých miezd

MsÚ 85 150 -8 200
 16.2 SMsS 20 590
3 5 1 Odmeny a príspevky poslanci 170 000 v zmysle zákona odmeny a príspevky pre poslancov, členov komisií, sekretárov VMČ, členov VMČ 



16 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru 60 000 odborné hodnotenia projektov, sezónne práce - polievanie, natieranie, čistenie...
3 1 Dane 15 000 koncesionárske poplatky, daň z úrokov na bankových účtoch 
16 Reprezentačné výdavky - Catering 5 000 reprezentačné výdavky - primátor 

2.3
projekty a recipročné výmeny v rámci zahraničnej 
spolupráce 7 000 výdavky súvisiace so zahraničnými návštevami (stravovanie, doprava)
Transfery jednotlivcom a neziskovým 

právnickým osobám 75 090

1.6 Členské príspevky 20 000
úhrada členského - ZMOS, Regionálny ZMOS, Asociácia prednostov, Asociácia ekonómov, Asociácia kontrolórov, 
Asociácia informačných centier ...

16.1 Na odstupné 30 000  zákonník práce 
16.1 Na odchodné Zákonník práce + kolektívna zmluva 

MsÚ 25 090 Zákonník práce + kolektívna zmluva 
 16.2 Na odchodné - SMsS 12 190

Kapitálové výdavky 35 000 -35 000 0

Nákup dopravných prostriedkov 

 3.8 osobných automobilov 25 000 kúpa vozidla na prepravu materiálu 
 3.4 Nákup strojov, prístrojov, techniky a náradia 10 000 kamery na monitoring parkoviska + okolia budovy 

Spolu: 10 068 270 -1 242 090 1 730 320



Ostatné požiadavky do návrhu  rozpočtu mesta Nitry na rok 2022

program. Rozpočtová kapitola ostatné Zdôvodnenie  ostatných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu 

štruktúra požiadavky (návrh VMČ, komisie MZ, správcu rozpočtovej kapitoly ... a pod. )

v €

Bežné výdavky : 0

Kapitálové výdavky : 500000

 3.4 717002 Rekonštukcie a modernizácie - interiér 500 000 rekonštrukcia vstupnej haly na prízemí a 1. poschodí v budove MsÚ 

Spolu: 500 000



Základné požiadavky do návrhu  rozpočtu mesta Nitry na rok 2022

program. Rozpočtová kapitola základné Návrh Zdôvodnenie  základných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu 

štruktúra Vnútorná správa - informatika požiadavky na ( uviesť č. zmluvy,  uznesenia  MZ resp.  právneho predpisu, z ktorého vyplývajú,

v € úpravu návrh VMČ, komisie MZ, správcu kapitoly ... a pod. )

Bežné výdavky : 345 490 0

Komunikačná infraštruktúra

3 6 1 informatika - internetové pripojenie 8 000
Zmluva č. 983/2008/Úpredn./INF  - internetový prístup - zabezpečenie internetového prístupu; mobilný internet, 
Zmluva č.j. 1127/2016/Predn.-SMS, č.j. 1128/2016/Predn.-SMS. 

3 6 1 informatika - prístup k portálu i - samospráva 1 000
internetový prístup k portalu i-samosprava, poskytujúceho aktuálne zmeny a informácie vo všetkých oblastiach 
vrámci kompetencií samosprávy

3 6 1 informatika - prístup k portálu VO 1 500
internetový prístup k portálu verejného obstarávania poskytujúceho aktuálne zmeny a informácie,  vrátane  
konzultácií v oblasti obstarávania

3 6 1
informatika - prístup k portálu katastrálne územia 
SR

400 internetový prístup k portálu katastrálnych území Slovenskej republiky

3 6 1 informatika - domény + webhosting 1 000
poplatky za domény Mesta Nitry a webhosting (nitra.sk, nitra.eu, nisys.sk, msunitra.sk, mspnitra.sk,  emsnr.sk,  
emsnitra.sk, nitrasmart.sk)

Materiál

Výpočtová technika

3 6 1 informatika - nákup pc, nb, tlačiarne 25 000
nákup počítačových staníc  a tlačiarní ako náhrada morálne zastarané, nákup techniky podľa potrieb odborov

Všeobecný materiál

3 6 1
informatika - nákup tonerov do tlačiarní a ich 
renovácia 

6 000 nákup tonerov do tlačiarní č.j. 1520/2021/Predn.

3 6 1 informatika - všeobecný materiál 3 000 nákup CD, DVD, obálok, USB kľúčov, a materiálu súvisiaceho s informatikou

Softvér

3 6 1 informatika - asistenčný program e - aukcie 2 000 zmluva zabezpečujúca asistenciu pri zakazkach VO cez elektronický systém 

3 6 1 informatika - program JOSEFINA 5 850 licencia na elektronické VO

3 6 1 Office 2019 Open 20ks 7 600 Potrebný nákup nových licencií

3 6 1 informatika - antivírový program - pracovné stanice 6 000 Dodatok k zmluve č. 1396/2006/INF. 

3 6 1 informatika - antivírový program - server 2 000 Dodatok k zmluve č. 1396/2006/INF. 

3 6 1
Bitdefender GravityZone Business Security - GOV, 3 
roky 1 400 predlľženie licencií pre - externé organizácie 

3 6 1 informatika - licencia VEMA 3 000

Licenčná zmluva č.j. 13726 za licenciu programu práce a mzdy pre pedagogických a nepedagogických 
pracovníkov

Rutinná a štandardná údržba

Výpočtovej techniky 

3 6 1 informatika - údržba VT po záruke 3 000 nákup materiálu potrebného na údržbu počítačového parku (HDD, SSD, GPU)

3 6 1 informatika - serverovňa pozáručný servis 3 000 nákup materiálu potrebného na údržbu serverov

Softvéru

3 6 1
informatika - aktualizácia bezpečnostného projektu 2 000 aktualizácia bezpečnostného projektu v súvislosti s novou legislatívou

3 6 1 informatika - aktualizácia správa pohrebísk 2 500 Licenčná zmluva č.j. 1242/2016/Predn.-SMS na správu pohrebísk

3 6 1 informatika - aktualizácia hrobových miest 23 000 Nevyhnutná aktualizácia nových hrobových miest pre všetky cinotríny na území mesta Nitry 

3 6 1 informatika - aktualizácia EPI 3 000 Zmluva č. 2148/2011/Predn.- na prístupy on-line EPI produkty



3 6 1 informatika - aktualizácia dochádzkového systému 2 500 Servisná zmluva  2473/2016/Predn.

3 6 1 informatika - aktualizácia PaM,PER,BAN 8 000 Licenčná zmluva č. 1402H184+ dodatky na používanie programu Softip na spracovanie PaM, PER, BAN

3 6 1 informatika - aktualizácia CENKROS 2 500 Aktualizácia programu CENKROS na tvorbu cenových kalkulácií

3 6 1 informatika - strih videa H.E.R. 7 000 zmluva 1139/2019/Predn. + nájom hlasovacích zariadení pre online hlasovanie 

3 6 1 informatika - ABREM 8 500 program na kontrolu exekúcií 

3 6 1 informatika - JUDIKÁTY 2 000 program právnych výkladov 

informatika - aktualizácia ADOBE CLOUD 2 000 Aktualizácia programov ADOBE CLOUD (Grafik) Adobe Stock

3 6 1 informatika - aktualizácia BOZP 300 Zmluva č. 846/2009/ÚPredn./INF. - aktualizácia programu BOZP

Služby

3 6 1 informatika - servisné služby 132 500

Servisné služby Informačného systému samosprávy Zmluva c.j. 2545/2018- Predn.-inf. + elektronizácia služieb 
(OPIS)

informatika -  www.nitra.sk 10 000 zapracovanie novej identity, logovanie

informatika -  www.nitra.eu 4 000 rozvoj webu - TIC 

3 6 1 informatika - kybernetická bezpečnosť 20 000 aplikácia kyber zákona do smerníc úradu + analýza stavu

3 6 1 informatika - stránka TIC 4 000 úprava webstránky NISYS

3 6 1 informatika - kybernetická bezpečnosť 4 200 kyberntická bezpečnosť - zodpovedná osoba - zmluva 

3 6 1 informatika - funkcia Zodpovednej osoby 3 240 Zmluva č.j.1567/2018/Predn.-INF. o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov 

3 6 1
informatika - servisné služby konferenčého 
zariadenia H.E.R.

1 500 servis konferenčných zariadení slúžiacich pre mestského zastupiteľstvo - káblové a pre mestskú radu - rádiové

3 6 1 informatika - rezervačný systém 4 000 riešenie incidentov 

3 6 1 informatika - GIS 0 rozvoj geografického informačného systému

3 6 1 informatika - VISUM 4 000 servis programu mobility 

3 6 1 informatika - podpora projektov 15 000 zavádzanie projektov do systému

Kapitálové výdavky : 100 000 -15 000

Nákup pozemkov a nehmotných aktív

Softvéru

3 6 1 informatika - upgrade ISS 85 000 Servisné služby Informačného systému samosprávy Zmluva c.j. 2545/2018- Predn.-inf. 

3 6 1

informatika - výmna vyvovolávacieho systému v 
klientskom centre 15 000 -15 000 výmena vyvolávacieho systému pre stránky v klientskom centre

Spolu: 445 490 -15 000



Ostatné požiadavky do návrhu  rozpočtu mesta Nitry na rok 2022

program. Rozpočtová kapitola ostatné Zdôvodnenie  ostatných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu 

štruktúra Vnútorná správa - informatika požiadavky (návrh VMČ, komisie MZ, správcu rozpočtovej kapitoly ... a pod. )

v €

Bežné výdavky : 0

Kapitálové výdavky : 0

Spolu: 0



Základné požiadavky do návrhu  rozpočtu mesta Nitry na rok 2022

program. Rozpočtová kapitola základné Návrh Zdôvodnenie  základných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu 

štruktúra VS - Dobrovoľné hasičské zbory požiadavky na ( uviesť č. zmluvy,  uznesenia  MZ resp.  právneho predpisu, z ktorého vyplývajú,

v € úpravu návrh VMČ, komisie MZ, správcu kapitoly ... a pod. )

 5.4 Bežné výdavky : 8 600 0

Ochrana pred požiarmi

Materiál Kancelárske potreby, hygienicky a čistiaci materiál

Mestský hasičský zbor 1 000

Materiál - DHZ Pribina 1 000

Špeciálny materiál Doplnenie hasičských hadíc, prúdnic, hlavíc a iného hasičského materiálu

Mestský hasičský zbor 500

Materiál - DHZ Pribina 500

Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky Nákup hasičských ochranných odevov a obuvy

Mestský hasičský zbor 300

Materiál - DHZ Pribina 300

Reprezentačné Súťaže dobrovoľných hasičských zborov o pohár primátora mesta Nitry 

Mestský hasičský zbor 200

Materiál - DHZ Pribina 200

Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny Úhrada pohonných hmôt pre hasičské vozidlá a motorové agregáty 

Mestský hasičský zbor 1 000

Materiál - DHZ Pribina 1 000

Servis, údržba, opravy a výdavky s tým 
spojené

STK, emisné kontroly, servisné prehliadky a výdavky s tým spojené 

Mestský hasičský zbor 300

Materiál - DHZ Pribina 300

Všeobecné služby Zmluva o spolupráci s veliteľmi dobrovoľných hasičských zborov 

Mestský hasičský zbor 1 000

Materiál - DHZ Pribina 1 000

Kapitálové výdavky : 0 0

Spolu: 8 600 0



Ostatné požiadavky do návrhu  rozpočtu mesta Nitry na rok 2022

program. Rozpočtová kapitola ostatné Zdôvodnenie  ostatných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu 

štruktúra VS - Dobrovoľné hasičské zbory požiadavky (návrh VMČ, komisie MZ, správcu rozpočtovej kapitoly ... a pod. )

v €

Bežné výdavky : 0

Kapitálové výdavky : 0

Spolu: 0



Základné požiadavky do návrhu  rozpočtu mesta Nitry na rok 2022

program. Rozpočtová kapitola základné Zdôvodnenie  základných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu 

štruktúra Matričný úrad požiadavky ( uviesť č. zmluvy,  uznesenia  MZ resp.  právneho predpisu, z ktorého vyplývajú,

v € návrh VMČ, komisie MZ, správcu rozpočtovej kapitoly ... a pod. )

Bežné výdavky : 139 700

4.1. Mzdy 85 220 výdavky sú vykryté dotáciou zo ŠR, v rovnakej výške je plánovaná v príjmoch dotácia zo ŠR

4.1. Odvody 29 790

4.1. Prevádzka 24 690

Kapitálové výdavky 0

Spolu: 139 700



Ostatné požiadavky do návrhu  rozpočtu mesta Nitry na rok 2022

program. Rozpočtová kapitola ostatné Zdôvodnenie ostatných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu 

štruktúra Matričný úrad požiadavky (návrh VMČ, komisie MZ, správcu rozpočtovej kapitoly ... a pod. )

v €

Bežné výdavky : 0

Kapitálové výdavky : 0

Spolu: 0



program. Rozpočtová kapitola základné Návrh Návrh na Zdôvodnenie  základných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu 

štruktúra Odbor životného prostredia požiadavky na úpravu do ( uviesť č. zmluvy,  uznesenia  MZ resp.  právneho predpisu, z ktorého vyplývajú,

v € úpravu MMZ návrh VMČ, komisie MZ, správcu rozpočtovej kapitoly ... a pod. )

Bežné výdavky : 8 880 920 -952 000 -381 500

NAKLADANIE S ODPADMI

6.1

nakladanie s KO
3 970 000

-300 000 -150 000
Z toho cyklický zvoz KO 3776000 /nárast poplatku za skládkovanie 20€/t/, vývoz MOB 130000, vývoz psích 
exkrementov 3000, dočisťovanie stojísk 15000, odvoz nadrozmerného odpadu 40000, oprava a výmena MON 6000

6.1

oprava a údržba stojísk na 1100l mobilné nádoby 
na KO 30 000 -30 000 obnova náteru, výmena kovových častí, opravy dlaždenia, rozšírenie stojísk a pod.

6.1 jarné a jesenné upratovanie 120 000

6.2 zberové dvory 140 000

6.1 poplatky za uloženie odpadu 540 000 30000t x 18€ zo zákona ( ak bude miera vytriedenia nad 40 % )

6.2 kuchynský biologický odpad zo ZŠS 9 000 -1 000

6.2 zber zeleného odpadu 411 060 -9 740 8500ks x 26 x 1,86€

6.2 zber BRKO z KBV 763 360 -160 000 -221 680 660l 210ks, 240l 340ks, 2x7 vývoz, 210x104x22+340x104x8=763360

6.2 likvidácia nelegálnych skládok odpadu 45 000

6.2 Geospráva - modul "Nelegálne skládky" 3 000 Prevádzka ArcGEO modulu vrátane podpory a servisných poplatkov

6.4 Kompostovanie - Transfer NKS + Prevádzka 360 000

6.4

Kompostovanie - domácnosti/komunitné 
kompostovanie 100 000 -100 000 Nákup kompostérov do domácností, komunitných kompostérov a zabezpečovanie služby kompostmajstra

OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY

12.4.1
dezinsekcia a deratizácia

25 000
Zákon č. 355/2007 o ochrane zdravia; Zákon č. 369/1990 o obecnom zriadení, vysoký výskyt kliešťov, ôs a 
komárov na území mesta a zariadení v správe mesta

12.4.1

sanácia holubov

10 000

Zákon č. 355/2007 o ochrane zdravia;  Zákon č. 369/1990 o obecnom zriadení, neustále narastajúci počet 
požiadaviek na elimináciu holubov v meste Nitra, vyžaduje umiestňovanie väčšieho počtu klietok a tým aj zvýšené 
finančné nároky.

12.4.1

regulácia živočíchov v meste - odchyt 25 000

odchyt túlavých zvierat, likvidácia uhynutých zvierat, podľa zákona č. 39/2007 § 22 odst. 11 a 17 o 
veter.starostlivosti :Ak sa vlastník odchyteného túlavého zvieraťa neprihlási o zviera do troch mesiacov odo dňa 
umiestnenia zvieraťa do karanténnej stanice alebo do útulku pre zvieratá, dňom nasledujúcim po uplynutí tejto 
lehoty prechádza vlastníctvo zvieraťa na obec, na území ktorej bolo zviera nájdené.

12.4.1

ZOO kútik a Gazdovský dvor - prevádzka (energie, 
služby, materiál, doprava

15 000
veterinárna starostlivosť, zmluva s dodávateľom; Zákon č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti, nákup drobného 
spotrebného materiálu na drobné opravy ( zámky, spojovací materiál a pod.), doprava, preprava sena, steliva pre 
zvieratá v Mestskom parku,

12.4.1
psy v meste 17 000

Zákon č. 282/2002 o držaní psov a iné, údržba psích výbehov, vrecká na psie exkrementy, zákazové tabuľky a pod.

12.4.1
podpora útulku pre psov 1 000 920

Prostriedky, ktoré sa využívajú na účely kastrácie túlavých mačiek v meste Nitra a tiež na iné potreby útulku zvierat
VODNÉ PLOCHY A TOKY, DAŽĎOVÁ VODA

12.9 monitoring a úprava vody 5 000 Zákon 354/2006 Z.z. o prameňoch 

6.3

dažďová voda z miestnych komunikácií - vodné a 
stočné

1 050 000 -200 000 Zmluvy - vodné a stočné, zrážková voda ZsVaK, navýšenie vzhľadom na zväčšenie výmery MK a spevnených plôch 
v dôsledku developerskej a investičnej činnosti a výstavby. Kvalifikovaný odhad, ZSV zašlú nový prepočet.

VEREJNÁ ZELEŇ

Základné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitry na rok 2022



12.1.3

Dokument staroslivosti o dreviny II. etapa 
/Chrenová, Klokočina, Diely/

120 000 -120 000

Povinnosť obstarať dokument starostlivosti o dreviny obci ukladá zákon 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a 
paragraf 29 vyhlášky MŽP SR 170/2021, ktorou sa vykonáva zákon 543/2002 Z.z. /Dokument starostlivosti o 
dreviny poskytuje prehľad o rozmiestnení, stave, kvalite a ekologickom, krajinotvornom, estetickom a kultúrno-
historickom význame drevín v katastrálnom území obce, obsahuje návrhy na starostlivosť o dreviny a umiestnenie 
výsadby drevín v katastrálnom území obce a je podkladom na rozhodovanie orgánov ochrany prírody. /. V 
praktickom vyjadrení ide o hodnotenie prevádzkovej bezpečnosti a inventarizácia stromov na území mesta vrátane 
geodetického zamerania, priemet do GMIS mesta Nitry. Dokument starostlivosti o dreviny je základný manažérsky 
nástroj správy a údržby zelene na úrovni sídla, v súčasnoti OŽP nedisponuje ani základnou informáciou, o ktoré 
stromy, v akom počte a na akých miestach máme povinnosť sa starať v zmysle zákona 543/2002 Z.z. o ochrane 
prírody a krajiny.

12.1.1
Správa a údržba verejnej zelene 830 000

Zmluvná údržba plôch verejnej zelene, vrátane údržby nad rámec zmluvných vzťahov v zmysle požiadaviek VMČ, 
poslancov MZ a občanov.

12.1.3

Prevádzková bezpečnosť drevín 150 000

Zákon o ochrane prírody a krajiny 543/2002 Z.z., množiace sa prípady pádu konárov zo stromov. Prioritné ošetrenie 
drevín v parkoch, školských areáloch, v okolí detských ihrísk a frekventovaných peších ťahoch. Arboristické a 
dendrologické posudky. V prípade, že sa zazmluvnené práce z 2021 nedostanú do presunov rozpočtu na rok 
2022, bude nutné navýšiť položku na 250000€

12.4.3
Správa a údržba mestského lesa 5 000

V zmysle zákona o lesoch 326/2005 Z.z., náklady na lesného hospodára, zásahy a údržbu pozemkov v zmysle 
schváleného plánu obnovy lesa.

12.4.2 Dotácia botanická záhrada - transfer 5 000 Manuál zakladania kvetinových výsadieb a biodiverzitných lúk na území mesta.

12.1.2
Kvetinové výsadby 40 000 -5 000

Údržba a zakladanie kvetinových záhonov a výsadieb v mobilných nádobách v meste, trvalkové a letničkové záhony 
vrátane cibuľovín.

12.1.4
Výsadba drevín 35 000 -5 000

Výsadba stromov a krov v zmysle uloženej náhradnej výsadby /543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny/, vrátane 
občianskych požiadaviek, požiadaviek VMČ a poslancov MZ.

12.1.3 Chemická ochrana drevín 15 000 Ochrana postrekmi - patogénni, chorobní a hmyzí škodcovia na verejnej zeleni

12.1.1 Materiál pre prácu v teréne 3 000 Spreje na značenie drevín na výrub, pásmo, diaľkomer, gps prístroj a pod.
DETSKÉ IHRISKÁ A MESTSKÝ MOBILIÁR

12.5 Kontrola kvality piesku v pieskoviskách 2 000 -2 000 Monitoring kvality piesku v pieskoviskách detských ihrísk

12.4.1 Informačné tabule OŽP a DI 6 500 prevádzkový poriadok DI, zákazové tabuľky psy, odpadové hospodárstvo a pod.

12.10

Malý mestský mobiliár - lavičky, MON, koše na 
cigaretové ohorky

30 000 -30 000
Doplnenie lavičiek a malých odpadových nádob v zmysle požiadaviek občanov a VMČ. Doplnenie malých 
odpadových nádob na separovaný odpad.

Kapitálové výdavky 35 000 0 0

12.1.1 Prípravná a projektová dokumentácia 35 000 -30 000 Projektová dokumentácia revitzalizácie vybraných plôch zelene v meste.

Spolu: 8 915 920 -952 000 -381 500



Ostatné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitry na rok 2022

program. Rozpočtová kapitola ostatné Zdôvodnenie ostatných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu 

štruktúra Odbor životného prostredia požiadavky (návrh VMČ, komisie MZ, správcu rozpočtovej kapitoly ... a pod. )

v €

Bežné výdavky : 450 000

6.1

uzamykateľné stojiská / kontajnery 50 000

Množia sa sťažnosti občanov na preplnenosť kontajnerov, neporiadok na stojiskách, rozmáha sa tzv. odpadová 

turistika. kontajnery na sídliskách využívajú občania z IBV (aj mimo nitrianski) a firmy.  Týka sa to hlavne stojísk 

polo-podzemných kontajnerov. Riešenie: uzamykateľné kontajnery (FAB alebo čipový systém), cena 1 ks FAB 

systém  400 Eur, čipový system: 800  EUR.  Náklady na 1 stojisko molokov cca 1600 - 3200 EUR, toho času je v 

NR 91 molokov x 400 EUR = 36 400

Kryté uzamykateľné stojisko pre 1100 l nádoby cena od 5000 do 15 000 EUR za 1ks v závilosti od typu, 

prevedenia, veľkosti atď.

6.4 Drvič do kompostárne 400 000 Potreba reinvestície na náhradu existujúceho zariadenia.

Kapitálové výdavky : 0

Spolu: 450 000



program. Rozpočtová kapitola základné Návrh Zdôvodnenie  základných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu 

štruktúra Odbor dopravy požiadavky na ( uviesť č. zmluvy,  uznesenia  MZ resp.  právneho predpisu, z ktorého vyplývajú,

v € úpravu návrh VMČ, komisie MZ, správcu rozpočtovej kapitoly ... a pod. )

Bežné výdavky : 8 214 000 -1 720 000

  8.1.1 MHD - Zúčtovanie za r. 2020 700 000 -700 000 zmluva č. 175/07/Okč. v znení dodatkov

  8.1.1 MHD - Vyrovnanie a ukončenie zmluvy Arriva 1 000 000 -1 000 000 zmluva č. 175/07/Okč. v znení dodatkov

  8.1.1 MHD 2021 6 308 000 zmluva č. j. 707/2021/OD

 8.3

Dopravné značenie a zariadenia - rutinná a 

štandardná údržba 200 000 -20 000

Údržba a obnova vodorovného, zvislého dopravného značenia a dopravného zariadenia -  v zmysle  rámcovej zmluvy, 
objednávok a ostatných nevyhnutných výdavkov s tým spojené

 8.3

PD pre návrhy a zmeny trvalého dopravného 

značenia 6 000

Kapitálové výdavky 190 000 -190 000

 7.1 PD bezpečné priechody 30 000 -30 000 Priechody pre chodcov a úprava peších trás - debarierizácia

 7.1 PD križovatka KLIMAK 50 000 -50 000

 7.1 PD - Obnova okružnej križovatky Dolnozoborská 20 000 -20 000

 7.1 Obnova okružnej križovatky Dolnozoborská 80 000 -80 000

  8.1.1 Plán dopravnej obsluhy MHD 10 000 -10 000

Spolu: 8 404 000 -1 910 000

Základné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitry na rok 2022



program. Rozpočtová kapitola ostatné Zdôvodnenie ostatných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu 

štruktúra Odbor dopravy požiadavky (návrh VMČ, komisie MZ, správcu rozpočtovej kapitoly ... a pod. )

v €

Bežné výdavky : 0

Kapitálové výdavky : 0

Spolu: 0

Ostatné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitry na rok 2022



Základné požiadavky do návrhu  rozpočtu mesta Nitry na rok 2022

program. Rozpočtová kapitola základné Návrh Návrh na Zdôvodnenie  základných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu 

štruktúra Stredisko mestských služieb požiadavky na úpravu do ( uviesť č. zmluvy,  uznesenia  MZ resp.  právneho predpisu, z ktorého vyplývajú,

v € úpravu MMZ návrh VMČ, komisie MZ, správcu kapitoly ... a pod. )

Bežné výdavky : 5 375 390 -941 070 -1 730 320

16.2 Mzdy

Mzdy SMsS 1 372 540 -112 540 -1 260 000

voľné pracovné miesta - SMsS 171 600 -171 600 0

16.2 Odvody

Odvody SMsS 476 920 -39 380 -437 540

Odvody - voľné pracovné miesta SMsS 59 980 -59 980 0

16.2 Prídel do sociálneho fondu SMsS 23 160 -2 570 -20 590

16.2 Na odchodné - SMsS 12 190 -12 190 Zákonník práce + kolektívna zmluva 

Správa a údržba MK 

7.2 rutinná a štandardná údržba

750 000 -250 000

Opravy komunikácií - zvýšené požiadavky na vykonanie lokálnych opráv miestnych komunikácií z dôvodu 
celkového nevyhovujúceho stavu veľkej časti plochy miestnych komunikácií, chodníkov, obrubníkov, eliminovanie 
škôd vzniknutých z dôvodu poškodených komunikácií, významný vplyv zmeny klimatických podmienok. Nové 
realizácie vznikajúce pri výstavbe domov v obyt. súboroch, parku a pod.) objednávky a ostatné nevyhnutné 
výdavky s tým spojené                                      

7.2 materiál 100 000 nákup materiálu na opravy poškodených komunikácií a chodíkov

7.2 správa a údržba prev. objektov a verejných priestranstiev 180 000 -100 000 Opravy parkovísk, mostov, prevádzkových budov a objektov, ostatných plôch a verejných priestranstiev.

Čistenie MK a priestranstiev 0

7.3. energie 15 000

7.3. materiál 100 000 všeobecný materiál - posypový  materiál (soľ, drva na zimnú údržbu komunikácií) ...

7.3 servis, údržba, opravy 
200 000

náhradné diely na vozidlá, batérie, pneumatiky, opravy a údržba vozidiel, emisné kontroly a STK - v súlade s 
legislatívou (zastaralý vozový park vyvoláva zvýšené výdavky na opravy vo vlastnej réžii), údržba vozidiel a 
mechanizmov

7.3 služby
70 000

Zimná údržba miestnych komunikácií, nárast výdavkov v súvislosti s uložením a lkvidáciou odpadu: uloženie a 
likvidácia odpadu z čistenia mesta, zber a likvidácia odpadu z košov, zber a likvidácia organického odpadu 
(konáre), výplety kartáčov k zametacím vozidlám, revízie a kontroly zariadení v súlade s legislatívou

7.3 pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 30 000 pracovné odevy ,obuv a pracovné pomôcky pre vodičov

Obslužné činnosti v doprave

7.4.1

Prevádzkové náklady  na centrálu integrovaného 
systému riadenia CSS 5 600

zabezpečenie funkčnosti a komunikácie cestnej svetelnej signalizácie - v predchádzajúcom období v rozpočte ÚHA 
- úhrada pravidelných faktúr Slovak telekom 

7.4.1 údržba CSS 70 000 zmluva 343/2005 v znení dodatkov

7.4.2 údržba parkovacích automatov 75 000 zmluva 343/2005 v znení dodatkov

7.4.2

parkovacie automaty - strážne služby a odvod 
parkovného 43 000

odvod peňazí Bonul- zmluva 1247/2016/OKČaŽP, SMS parkovné Mediatex - Zmluva č. 1795/2016/OKČaŽP

7.4.2.
zabezpečenie parkomatov proti vykradnutiu

12 000

dovybavenie rizikových parkovacích automatov Siemens modulmi dátového prenosu digitálnou sieťou mobilných 
operátorov

7.4.2 odťah nepojazdných vozidiel- SMS 25 000

7.4.4 Autobusové prístrešky - rutinná a štandardná údržba 15 000 Údržba autobusových prístreškov - zmluvy, objednávky a ostatné nevyhnutné výdavky s tým spojené

7.4.4 Autobusové prístrešky - materiál 15 000 Všeobecný materiál, práce budú vykonávané svojpomocne

Cintoríny 0

12.2 energie
50 000

zmluvy - elektrická energia, zmluvy - zemný plyn (na základe harmonogramu budúcich platieb), zmena klimatických 
podmienok najmä v zimnom období, nevyhovujúci stav prevádzkových budov a objektov

12.2 vodné, stočné 8 000 zmluvy - vodné a stočné (spotreba vody, zalievanie zelene a stromov),zrážková voda ZsVaK

12.2 materiál 18 000 všeobecný materiál, práce budú vykonávané svojpomocne, nákup materiálu

12.2 rutinná a štandardná údržba 12 000 Údržba cintorínov (údržba zelene, komunikácií, drevín, oprava chodníkov)



12.2 nájomné za nájom 8 000 Nájomné WC Kynek a Mlynarce

12.2 služby
20 000

Čistenie cintorínov, zimná údržba, likvidácia odpadu z čistenia cintorínov, likvidácia čiernych skládok, zber a 
likvidácia odpadu z košov, zber a likvidácia organického odpadu (konáre), ošetrenie a výrub stromov cintoríny

12.2 Akualizácia pasportizácie cintorínov 30 000 -30 000

Verejné osvetlenie

12.3 verejné osvetlenie el. energia 650 000 zmluva č. 343/2005/OKČ

12.3 údržba VO 292 000 zmluva č. 343/2005/OKČ - nárast svetelných bodov

12.3 doplnenie VO v meste 35 000 -5 000 požiadavky VMČ a občanov

Detské zariadenia a pieskoviská 0

12.5
monitoring hygieny pieskovísk

1 000

zákon 313/2006 Z.z.o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovné zariadenia a o náležitostiach ich 
prevádzkového poriadku  

12.5

pravidelné ročné kontroly detských ihrísk podľa STN 
EN1176, 1-10 5 400

vykonávanie ročnej kontroly detských ihrísk v zmysle STN EN 1176, 1 - 10 

12.5

úprava plochy pod hracími prvkami na jestvujúcich 
DI v zmysle STN 5 000

budovanie dopadových plôch na jestvujúcich detských ihriskách v zmysle STN 1176 - 7

12.5 materiál 40 000 všeobecný materiál

12.5
rutinná a štandardná údržba

220 000 -160 000

Údržba a obnova detských zariadení, ihrísk, lavičiek - zmluvy, objednávky a ostatné nevyhnutné výdavky s tým 
spojené                                      

Fontány 0

12.6 energie 20 000 zmluvy - elektrická energia (na základe harmonogramu budúcich platieb)

12.6 vodné, stočné 16 000 zmluvy - vodné a stočné

12.6 materiál 15 000 vodoinštalačný materiál, elektroinštalačný materiál, čistiace prostriedky...

12.6 rutinná a štandardná údržba 20 000 údržba, obnova fontán

Verejné WC 0

12.7 energie 9 000 zmluvy - elektrická energia (na základe harmonogramu budúcich platieb)

12.7 vodné, stočné 4 000 zmluvy - vodné a stočné

12.7 materiál 12 000 vodoinštalačný materiál, elektroinštalačný materiál, čistiace a hygienické prostriedky do WC...

12.7 rutinná a štandardná údržba 18 000 údržba WC

12.8 zabezpečenie pracovníkov na aktivačné práce 5 000 zmluva s ÚPSVaR

12.10 Mobiliár 40 000 -10 000

Kapitálové výdavky : 0 0 0

Spolu: 5 375 390 -941 070 -1 730 320



Ostatné požiadavky do návrhu  rozpočtu mesta Nitry na rok 2022

program. Rozpočtová kapitola ostatné Zdôvodnenie  ostatných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu 

štruktúra Stredisko mestských služieb požiadavky (návrh VMČ, komisie MZ, správcu rozpočtovej kapitoly ... a pod. )

v €

Bežné výdavky : 0

Kapitálové výdavky : 0

Spolu: 0



program. Rozpočtová kapitola základné Návrh Zdôvodnenie  základných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu 

štruktúra Odbor Majetku požiadavky na ( uviesť č. zmluvy,  uznesenia  MZ resp.  právneho predpisu, z ktorého vyplývajú,

v € úpravu návrh VMČ, komisie MZ, správcu rozpočtovej kapitoly ... a pod. )

Bežné výdavky : 3 586 500 0

14.4 Energie 5 000 na základe zmluvy Energia2, a.s. - CO kryty

14.4 Vodné stočné 1 500 WC Sihoť zmluva č.j.847/08/OM, Sihoť - Zvieratká č.j. 2616/2016/OM

14.4 Nájomné budov, priestorov, objektov 103 000

na základe zmlúv: Gabaš-č.j.160/2009/OM, Dodatok č.1-č.j.1565/2011/OM, Podnájomná zmluva č.j.2484/2018/OM - UNITED INDUSTRIES a.s., 

Racko-cintorín č.j.592/2008/OM, Dodatok č.j.2051/20, RK Cirkev-prenájom pozemkov pod stavbami v zmysle NZ č.j.1399/2016, č.j.1298/2019, 
č.j.2877/2018, č.j.2098/2019...., L.K.P., s.r.o.Dvorčanská ul.-otočisko Zmluva č.j.159/2013/OM, p. Broďanská č.j.1502/2014/OM-
bezdôvod.obohatenie, Dodatok č.1, č.j.1398/2021 k NZ č.j.2257/2020/OM (RKC Sídelná kapitula Nitra) - úprava zvýšenia nájomného

5.5 poplatky za správu CO krytov 13 500 správc.poplatok do fondu opráv-Službyt s.r.o.

14.4 Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku 130 000 v zmysle novej  Poistnej zmluvy č.j.75/2020/OM zo dňa 28.01.2020 a jej dodatkov č.1-6  (pripoistenia + tech.zhodnotenia majetku)

14.4 Štúdie, expertízy, znalecké posudky 15 000

14.4 Geometrické plány 15 000

14.4 Poplatky a odvody 30 000 kataster, okresný súd, Službyt-not.zápisnice, exek.poplatky-Mandátna zmluva č.j. 2560/2016/OM

14.4 Správa budov SMsS 90 000 energie, voda, nájom, priestory v nájme pre MsS - SLUŽBYT s.r.o.

14.4 Náklady spojené s predajom bytov-Mandátna zmluva 1 500 na základe Mandátna zmluva č.j.2560/2016/OM

Prevádzka Tržnice: 100 000 na základe zmluvy  Stredoslovenská energetika a.s., Energia2 a.s.,  NTS a.s., NKS s.r.o.

14.4 Služby 30 000 -10 000

14.4 Údržba 30 000

14.4 Energie 40 000 10 000

Výkon správy Službyt Nitra s.r.o.: 1 352 000

14.5 Energie 100 000

14.5 údržba 540 000

14.5 služby 160 000 Výkon správy Službyt Nitra s.r.o.:Komunál.byty.,BD Dvorčanská, Polikliniky, BD Olympia, DS Krčméryho, NP, byty s podporou ŠFRB

14.5 odmena mandatára+komisionára              395 000 Mandátna zmluva č.j.2560/2016-odmena mandatára 155 000,-€, Komisionárska zmluva č.j. 75/2020/OM-odmena komisionára 240 000,-€

14.2 Výdavky hradené z Fondu opráv a údržby 157 000 byty s podporou ŠFRB

Šport.zariadenia výkon správy Službyt s.r.o.: 1 580 000

10.2 energie 630 000 výkon správy v zmysle Komisionárskej zmluvy č.j.75/2020/OM

10.2 údržba 200 000

10.2 služby 220 000

10.2 Transfer z rozpočtu mesta 530 000 úhrada za mzdy zamestanancov býv.SŠaRZ

10.2

Transfer HK Nitra na refinancovanie opodstatnene 
vynaložených nákladov 150 000

Kapitálové výdavky 117 440 -10 000

Zabezpečene budov-Pult centr.ochrany 10 000 -10 000 zabezpečenie budov vo vlastníctve mesta  PCO-VENRON s.r.o., + revízie

Zápočet nákladov na opravy prenajatých objektov 27 440

zápočet nákladov Ševt (Službyt) NZ č.j. 25/2003/OSM, polikliniky Chrenová-zmluva o NP ACIDUS Dr.Max-lekáreň NZ 
č.j.1738/08/OM+Dodatokč.1-č.j.1738/08/OM, Dodatok č.2-č.j.1208/2011/OM

Výkup nehnuteľností 80 000

 Bojnícke kúpele - výkup pozemkov pod cyklotrasou UZ č.75/2016 zo dňa 10.03.2016, ZoBKZ č.j.626/2016-OM, Mäsový piemysel š.p. v likvidácii - 

výkup, Stavplast SK. Spol.s.r.o. v likvidácii - výkup.

Spolu: 3 703 940 -10 000

Základné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitry na rok 2022



program. Rozpočtová kapitola ostatné Zdôvodnenie ostatných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu 

štruktúra Odbor Majetku požiadavky (návrh VMČ, komisie MZ, správcu rozpočtovej kapitoly ... a pod. )

v €

Bežné výdavky : 300 000

14.4 Tržnica-rekonštrukcia budovy 300 000

Kapitálové výdavky : 0

Spolu: 300 000

Ostatné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitry na rok 2022



Základné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitry na rok 2022

program. Rozpočtová kapitola základné Návrh Návrh na Zdôvodnenie  základných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu 

štruktúra ODBOR KULTÚRY požiadavky na úpravu do ( uviesť č. zmluvy,  uznesenia  MZ resp.  právneho predpisu, z ktorého vyplývajú,

v € úpravu MMZ návrh VMČ, komisie MZ, správcu rozpočtovej kapitoly ... a pod. )

Bežné výdavky : 777 150 -127 150 0

Kultúrne dedičstvo

011.02.01 Mestské kultúrne pamiatky a pamätihodnosti 70 000 -70 000 návrh komisie pre kultúru a kreatívny priemysel - reštaurovanie umeleckých artefaktov v majetku mesta

011.02.02 Dotácie  na kultúrne pamiatky a pamätihodnosti 50 000 -50 000 50 000 návrh komisie pre kultúru a kreatívny priemysel - podpora vlastníkov pamiatok 

011.02.01 Pamäť Nitry - virtuálny pamäťový portál 15 000 -15 000 prezentácia kul.dedičstva prostredníctvom nového portálu v súlade s akčným plánom Stratégie rozvoja kultúry a KP

Kultúrna ponuka

011.01.01 Mestské kultúrne podujatia 353 380 72 850 -85 000 návrh komisie pre kultúru a kreatívny priemysel - skvalitnenie kultúrnej ponuky mesta

Jarmoky a komunitné podujatia na verejných 

priestranstvách zlúčenie tech. nákladov a služieb pre jarmoky do  programu mestské kultúrne podujatia

011.01.02 Dotácie na kultúru a kreatívny priemysel 150 000 -150 000 120 000 návrh komisie pre kultúru a kreatívny priemysel - skvalitnenie kultúrnej ponuky podporou kultúrnych aktérov

Kultúrna infraštruktúra

011.04.05 mestské kultúrne zariadenia 86 500

Mestské kultúrne zariadenia = Synagóga, amfiteáter, KC Zobor,KD Dražovce, KSC Janíkovce, KD Krškany, KD 

Párovské Háje, KD Mlynárce, KD Kynek - prevádzkové náklady,vybavenosť kul. Zariadení

011.04.04

mestský kultúrny mobiliár - pre trhy a podujatia na 

VP 38 070 návrh komisie pre kultúru a kreatívny priemysel - skvalitnenie realizačných podmienok, doplnenie inventára

011.03 Občianske obrady, ocenenia 14 200 návrh komisie pre kultúru a kreatívny priemysel - zabezpečenie dôstojného priebehu obč. obradov

Kapitálové výdavky 100 000 -100 000 0
011.02.01 Bronzové tabule - NKP, osobnosti 10 000 -10 000 pokračovanie dlhoročného projektu označoania pamiatok a osobností, dvojjazyčná verzia 

011.04.04 pódium a prestrešenie 80 000 -80 000 mestské pódium - ušetrenie nákladov na prenájom, príjem z prenájmu iným subjektom

011.04.04 zvuková a svetelná technika do kultúrnych zariadení 10 000 -10 000 zlepšenie podmienok pre realizáciu komunitných podujatí v KZ

Spolu: 877 150 -227 150 0



Ostatné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitry na rok 2022

program. Rozpočtová kapitola ostatné Zdôvodnenie ostatných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu 

štruktúra ODBOR KULTÚRY požiadavky (návrh VMČ, komisie MZ, správcu rozpočtovej kapitoly ... a pod. )

v €

Bežné výdavky : 0

Kapitálové výdavky : 0
odvlhčenie Synagógy odporučenie na zaradenie do rozpočtu investičného odboru

vybudovanie elektrických prípojok na 

Svätoplukovom námestí odporučenie na zaradenie do rozpočtu investičného odboru

Spolu: 0



Základné požiadavky do návrhu  rozpočtu mesta Nitry na rok 2022

program. Rozpočtová kapitola základné Návrh Návrh na Zdôvodnenie  základných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu 

štruktúra Odbor školstva, mládeže a športu požiadavky na úpravu do ( uviesť č. zmluvy,  uznesenia  MZ resp.  právneho predpisu, z ktorého vyplývajú,

v € po edu úpravu MMZ návrh VMČ, komisie MZ, správcu kapitoly ... a pod. )

Bežné výdavky : 33 547 010 -15 000 510 000

009.02.01 Prenesené kompetencie RO zo ŠR 13 390 510 dotácia zo ŠR - V zmysle zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní ZŠ,  SŠ a školských zariadení

Originálne kompetencie  RO (bežné výdavky) 5 484 390

009.03.03 z toho: - školský klub deti z podielových daní (PD) 1 548 740 v zmysle VZN č. 1/2019 a jej dodatku č.1,2,3

009.02.02             - zariadenia škols. stravovania ZŠ z PD 1 295 990 v zmysle VZN č. 1/2019 a jej dodatku č.1,2,3

009.02.02             - zariadenia škols. stravovania ZŠ z ost. Príjmov 49 640 v zmysle VZN č. 1/2019 a jej dodatku č.1,2,3

009.03.04           - CVČ na ZŠ z PD 64 010 v zmysle VZN č. 1/2019 a jej dodatku č.1,2,3

009.02.01             - opatrovateľky z ost.príjmov 18 500 ZŠ Topoľová - na úrovni roka 2021

009.02.01             - asistenti učiteľa z ost.príjmov 224 400 asistenti, špeciálni pedagógovia na ZŠ na úrovni roka 2021+ ZŠ Beethovenoa

009.02.01             - asistent zo zdrav.zameraním  z ost.príjmov 12 200 uzn. MR zo dňa 25.8.2020 pre ZŠ Škultétyho pre žiakov s diagnózou Diabetes

009.02.01             - asistent zo zdrav.zameraním z ost.príjmov 12 200 uzn. MR zo dňa 25.8.2020 pre ZŠ Fatranská pre žiakov s diagnózou Diabetes

009.01.02             - MŠ pri ZŠ Novozámocká z PD 128 010 v zmysle VZN č. 1/2019 a jej dodatku č.1,2,3

009.01.02             - MŠ pri ZŠ Novozámocká z ost.príjmov 32 690 v zmysle VZN č. 1/2019 a jej dodatku č.1,2,3

009.01.02             - MŠ pri ZŠ Na Hôrke z PD 114 460 v zmysle VZN č. 1/2019 a jej dodatku č.1,2,3

009.01.02              - MŠ pri ZŠ Na Hôrke z ost.príjmov 28 760 v zmysle VZN č. 1/2019 a jej dodatku č.1,2,3

009.03.02             -  ZUŠ Rosinského z pod. daní 1 030 240 v zmysle VZN č. 1/2019 a jej dodatku č.1,2,3

009.03.02             -  ZUŠ Rosinského  z ost.príjmov 38 480 v zmysle VZN č. 1/2019 a jej dodatku č.1,2,3

009.03.01             - CVČ Štefánikova ul. z pod. daní 203 500 v zmysle VZN č. 1/2019 a jej dodatku č.1,2,3

009.03.01             - CVČ Štefánikova ul. z ost. príjmov 244 070 v zmysle VZN č. 1/2019 a jej dodatku č.1,2,3

009.02.01             - ZŠ správcovia školských ihrísk 73 500 uzn. komisie školstva zo dňa 02.09.2021

009.02.01             - ZŠ Cabajská na ŠH Hlboká 30 000

009.02.01 dofinancovanie prenesené kompetencie ZŠ 335 000 ZŠ Ščasného, ZŠ Krčméryho a ZŠ s MŠ Novozámocká - dofinancovanie

Výdavky z vlastných príjmov RO, z toho 1 636 900

009.02.01                - základné školy 135 700

009.01.01                - Materské školy pri ZŠ 15 000 Materská škola pri ZŠ Novozámocká  a MŠ pri ZŠ Na Hôrke

009.02.02                - zariadenia škols. stravovania 851 600

009.03.03                - školský klub deti 401 600

009.03.04                - CVČ na ZŠ 8 000

009.03.01                - CVČ Štefánikova ul. 45 000

009.03.02               -  ZUŠ Rosinského 180 000

Neštátne školy a školské zariadenia 2 758 370

009.04 z toho: - súkromné z pod. daní 1 930 720 v zmysle VZN č. 1/2019 a jej dodatku č.1,2,3 neaktualizované podľa počtu žiakov

009.04             - cirkevné z pod. daní 827 650 v zmysle VZN č. 1/2019 a jej dodatku č.1,2,3 neaktualizované podľa počtu žiakov

9.6 údržba školských budov 284 280 nariadenie vlády SR 668/2004 (počet žiakov ZŠ + MŠ *1,5*93,78)

Predprimárne zariadenia +ZŠS MŠ +DJ spolu 9 335 530

Materské školy, ZŠS 8 615 360

009.01.02             Mzdy - Spolu 7 536 870 v zmysle VZN č. 1/2019 a jej dodatku č.1,2,3 a podľa platných pracovných zmlúv

009.01.02 mzdy, platy a ostatné osob.vyrov. z podielových daní 5 080 980 v zmysle VZN č. 1/2019 a jej dodatku č.1,2,3 a podľa platných pracovných zmlúv

009.01.02 Poistenie a príspevok do poisťov. z podielových daní 1 714 330 v zmysle VZN č. 1/2019 a jej dodatku č.1,2,3 a podľa platných pracovných zmlúv



009.01.02 Poistenie a príspevok do poisťov. z ost. Príjmov 258 180 v zmysle VZN č. 1/2019 a jej dodatku č.1,2,3 a podľa platných pracovných zmlúv

009.01.02 mzdy, platy a ostatné osob.vyrov. z poplatkov za MŠ, MDJ 483 380 v zmysle VZN č. 8/2019 výber poplatkov za MŠ a MDJ

009.01.02            Tovary a služby - Spolu z ost.príjmov 1 012 490 v zmysle VZN č. 1/2019 a jej dodatku č.1,2,3

009.01.02 Energie,voda,telekomunikácie,internet 644 790 ZSE Nitra, NTS Nitra, SPP Nitra,ZVaK, Slovak telecom,Slovenská pošta,Obecné siete-internet, BCF - elektr. Energia

009.01.02 Prevádzkové stroje, prístroje 50 000 nákup prístrojov a zariadení pre MŠ (kosačky, vysávače, tepovače.....) a ZŠS (chladničky, mrazničky, sporáky, malé roboty......)

009.01.02 Všeobecný materiál, interiérové vybavenie 80 000 nákup čistiacich,hygienických prostriedkov, drobné vybavenie MŠ  a ZŠS (taniere,poháre,príbory), údržbársky materiál

009.01.02 Knihy,učebné pomôcky 11 000 nákup učebných pomôcok, didaktické pomôcky, kníh a časopisov

009.01.02 Pracovné odevy, obuv, detské posteľné prádlo 25 000 nákup pracovného oblečenia, nákup obliečok pre všetky MŠ , MDJ

009.01.02 Softvér 3 500 zmluva na program pre vedúce ZŠS a licencia na ESET pre všetky zariadenia

009.01.02 Údržba PC 4 000 údržba všetkých PC na MŠ,ZŠS a MDJ

009.01.02 Všeobecné služby (revízie a odbor.prehliad.) 90 000 služby jedální ZŠ, revízie, ciachovanie váh, deratizácie, kotrola komínov a i., 

009.01.02 Stravovanie 32 000 zabezpečenie stravovania zamestnancov MŠ, ZŠS, Centrum zdravia, MDJ

009.01.02 Prídel do sociálneho fondu 72 200 povinný prídel SF 1,25 %

009.01.02              Bežné transfery - Spolu z ost. Príjmov 66 000

009.01.02 Na odchodné 44 500 Odchodné do starobného dôchodku v zmysle Zákonníka práce

009.01.02 Odstupné 21 500 odstupné v zmysle zákona 

009.01.02 dotácia zo ŠR na predškolákov v MŠ 147 000 dotácia zo ŠR na materiálové vybavenie predškolákov v MŠ

009..01.03 nákup potravín MŠ 386 000 Nákup potravín pre MŠ ( 633011 KZ 72f/ 386 640,-€)

009.01.04 Detské jasle  z ost. príjmov 187 170

mzdy, platy a ostatné osob.vyrov. 125 500 podľa platných pracovných zmlúv

odvody 43 870 podľa platných pracovných zmlúv

prevádzka 17 800 nevyhnutné energie pre zabezpečenie prevádzky

009.06 Oddelenie z ost. príjmov 132 500

Materiál 5 500 učebnice pre prvákov 4000, Deň učiteľov  1500

projekt Teach for Slovakia 15 000 projekt schválený v MZ 

projekt Športové centrum pri ZŠ 77 000 Zmluva o spolupráci so Slov.zväzom ľadového hokeja schválená v MZ - zvýšenie počtu o 2 ZŠ, ktoré sa chcú zapojiť

PLANET YOUTH Preventívny program proti závislostiam 20 000 Preventívny program proti závislostiam Islandský model (viceprimátor Špoták)
podpora formálneho a neformálneho vzdelávania a 
aktivity mládeže 15 000 -15 000 10 000 podpora mládežnických organizácií

Šport  z ost. príjmov 524 530

010.01 športové akcie 20 000 Šport pre všetkých - zabezpečenie športových akcií mesta + oceňovanie športovcov - schválené v komisii školstva

010.03.1 Prenájom roľby 23 300 zmluva o prenájme

010.03.1 Dotácia šport.klubom na prenájom - NI    187 380 zabezpečenie splátok úveru pre NI

010.03.1 Transfer NI - na vykrytie nákladov spojených s prevádzkou FŠ      293 850 zabezpečenie splátok úveru pre NI

010.03.01 dotácie športovým klubom 500 000

Kapitálové výdavky : 1 000 000 0

9.6 Obnova školských budov 1 000 000 nariadenie vlády SR 668/2004 (počet žiakov ZŠ + MŠ *1,5*93,78)

Spolu: 34 547 010 -15 000 510 000



Ostatné požiadavky do návrhu  rozpočtu mesta Nitry na rok 2022

program. Rozpočtová kapitola ostatné Zdôvodnenie  ostatných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu 

štruktúra Odbor školstva, mládeže a športu požiadavky (návrh VMČ, komisie MZ, správcu rozpočtovej kapitoly ... a pod. )

v €

Bežné výdavky : 650 000

010.03.01 dotácie športovým klubom 650 000  v zmysle zákona o obecnom zriadení

Kapitálové výdavky : 70 000

009.01.02 Zariadenie jedální pri MŠ 70 000 výmena zastaralej techniky na jedálňach pri MŠ

Spolu: 720 000



Základné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitry na rok 2022

program. Rozpočtová kapitola základné Návrh Návrh na Zdôvodnenie  základných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu 

štruktúra Odbor sociálnych služieb požiadavky na úpravu do ( uviesť č. zmluvy,  uznesenia  MZ resp.  právneho predpisu, z ktorého vyplývajú,

v € úpravu MMZ návrh VMČ, komisie MZ, správcu rozpočtovej kapitoly ... a pod. )

Bežné výdavky : 1 332 750 -410 290 96 500

013.08 Zdravotná posudková činnosť 6 000 Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

013.04.02 Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci 4 000 Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

013.04.01
Finančný príspevok pre neverejných 
poskytovateľov 280 000 -10 000 Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

013.08.05 Činnosť odľahčovacej služby 3 000 Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

013.07.04
Príspevok pri priznaní nároku na starobný 
dôchodok 40 000

-10 000
Smernica primátora č. 4/2007

013.04.01 Transfer pre MNO - energie 6 000 Smernica primátora č. 12/2015

013.07.01 Príspevok pri narodení dieťaťa 60 000 -10 000 Smernica primátora č. 4/2007

013.07.02 Jednorazová dávka pre rodiny s deťmi 1 000 Zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi

013.07.03 Úprava a obnova rodinných pomerov 1 500 Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele

013.07.05 Jednorazová dávka pre jednotlivcov 1 000 Zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi

Rada pre seniorov 1 000 Uznesenie MZ č. 260/2019-MZ zo dňa 5.9.2019

Supervízia 1 500 Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

Akčný plán prístupnosti 5 000 Strategický dokument Stratégia prístupnosti mesta Nitry schválená na MZ v Nitre

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 

vyrovnania

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, pozn. zabezpečuje odbor ekonomiky a 

rozpočtu

013.01.01
Útulok pre ľudí bez domova

113 080
-5 130

Výdavky na tarifné platy a príplatky navýšené o 10%. Z toho 90.000,-€ = KZ 111                         

+ 23.080,-€ = KZ 41

013.01.03 Nocľaháreň 21 120 -960 KZ 111

013.01.02 Útulok pre jednotlivcov s deťmi 58 773 -2 670 KZ 111

013.01.04 Komunitné centrum Orechov dvor 38 445 -1 740

013.01.04 MOPS 16 445

Poistné a príspevok do poisťovní

013.01.01 Útulok pre ľudí bez domova 39 512 -1 790

013.01.03 Nocľaháreň 7 392 -330

013.01.02 Útulok pre jednotlivcov s deťmi 20 548 -1 330

013.01.04 Komunitné centrum Orechov dvor 13 442 -600

013.01.04 MOPS 5 753

Energie, voda a komunikácie Ponechané v rovnakej výške ako v roku 2020

013.01.01 Útulok pre ľudí bez domova 13 700

013.01.03 Nocľaháreň 2 100

013.01.02 Útulok pre jednotlivcov s deťmi 10 000

013.01.04 Komunitné centrum Orechov dvor 14 200

013.01.04 Materské centrum Orechov dvor 4 000

Materiál

013.01.01 Útulok pre ľudí bez domova 5 000



013.01.03 Nocľaháreň 1 000

013.01.02 Útulok pre jednotlivcov s deťmi 6 000

013.01.04 Komunitné centrum Orechov dvor 4 000

013.01.04 Materské centrum Orechov dvor 1 000

013.01.04 MOPS 4 750

Rutinná a štandardná údržba

013.01.01 Útulok pre ľudí bez domova 5 000

013.01.02 Útulok pre jednotlivcov s deťmi 1 000

013.01.04 Komunitné centrum Orechov dvor 1 500

013.01.04 Materské centrum Orechov dvor 1 000

Služby

013.01.01 Útulok pre ľudí bez domova 12 000

013.01.03 Nocľaháreň 1 000

013.01.02 Útulok pre jednotlivcov s deťmi 3 000

013.01.04 Komunitné centrum Orechov dvor 1 000

013.01.04 Materské centrum Orechov dvor 1 000

013.01.04 MOPS 4 750

013.08.03 Pochovávanie bezdomovcov 3 000 Zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve

13.09
Dotácie: sociálna oblasť a podpora verejného 
zdravia 105 000

-105 000 50 000
VZN č. 9/2019 o dotáciách z rozpočtu mesta Nitry a plnenie opatrení na rozšírenie dotačnej 

schémy III. KPSS

013.01.05
Neverejný poskytovateľ - nízkoprahové denné 
centrum 43 500 Zákon č. 448/2008 o sociálnych službách

013.17 Zdravé mesto 4 000 aktivity Zdravého mesta, napríklad primátorská kvapka krvi

Finančný príspevok akreditovanému subjektu:
VZN č. 1/2005 o poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately v znení neskorších dodatkov

13.09 Budúcnosť, n. o. 34 200
-34 200 10 000

VZN č. 1/2005 o poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately v znení neskorších dodatkov

13.09 Združenie STORM 16 540
-16 540 16 500

VZN č. 1/2005 o poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately v znení neskorších dodatkov

13.04.01 Diecézna charita Hospic 45 000 -10 000 v zmysle zmluvy 

13.09 Transfer pre dobrovoľnícke aktivity 20 000 -20 000 10 000 v zmysle zmluvy 

013.01.04 Podpora rehoľných sestričiek Orechov dvor 20 000 v zmysle zmluvy 

13.09 III. Komunitný plán sociálnych služieb 200 000 -200 000 30 000 v zmysle schváleného strategického dokumentu

Kapitálové výdavky 0 0

Spolu: 1 332 750 -410 290



program. Rozpočtová kapitola ostatné Zdôvodnenie ostatných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu 

štruktúra Odbor sociálnych služieb požiadavky (návrh VMČ, komisie MZ, správcu rozpočtovej kapitoly ... a pod. )

v €

Bežné výdavky : 48 300

013.01.02 Útulok Krčméryho 22 15 000 revitalizácia záhrady, nové betónové oplotenie, oprava kanalizačného potrubia, maľovanie útulku

013.01.01 Útulok Štúrova 55 26 000

maľovanie útulku, pridanie olejového umývateľného sokla na chodbách, prerobenie kúpeľní v nocľahárenskej časti 

na bezbariérové

013.01.04 KC Orechov dvor 7 300 plotová zábrana na ihrisko za KC (ochrana KC), interaktívny dataprojektor

Kapitálové výdavky : 0

Spolu: 48 300

Ostatné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitry na rok 2022



program. Rozpočtová kapitola základné Návrh Zdôvodnenie  základných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu 

štruktúra SZSS požiadavky na ( uviesť č. zmluvy,  uznesenia  MZ resp.  právneho predpisu, z ktorého vyplývajú,

v € úpravu návrh VMČ, komisie MZ, správcu rozpočtovej kapitoly ... a pod. )

Bežné výdavky 4 357 580 0

13.3.1 - pobytové soc. služby 2 123 640

13.3.1
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 

osobné vyrovnania
1 087 060

Výdavky na tarifné platy, príplatky a odmeny v zmysle pracovných zmlúv podľa Zákona č. 553/2003 Z. z. o 

odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa 

pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa Zákona č. 553/200 Z. z., Kolektívnej zmluvy SZSS a 

schválenej organizačnej štruktúry.

13.3.1 620 - Poistné a príspevky do poisťovní 384 940

Výdavky zamestnávateľa na zdravotné poistenie zamestnancov podľa Zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom 

poistení. Výdavky zamestnávateľa na zákonné sociálne poistenie zamestnancov podľa Zákona č. 461/2003 Z. z. o 

sociálnom poistení. Výdavky na príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie podľa Zákona č. 

650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení.

13.3.1 630 - Tovary a služby 625 390

Nárast cien energií v primere o 20%. Zvýšená stravná jednotka v zmysle Uznesenia MZ č. 199/2021 v pobytovej 

službe o 0,57 €/osoba/deň. Rastúce ceny za čistiacich, hygienických a dezinf. prostriedkov, rukavíc (pred 

Covidom 7,- € bez DPH krabička, v čase pandémie 15,- € bez DPH, v súčasnosti cca 9,- € bez DPH). Nevyhnutné 

maľovanie ZpS a ZOS v zmysle prevádzkového poriadku zariadenia.

13.3.1 640 - Bežné stransfery 26 250

13.3.2 - ambulantné soc. služby 249 370

13.3.2
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 

osobné vyrovnania
122 380

Výdavky na tarifné platy, príplatky a odmeny v zmysle pracovných zmlúv podľa Zákona č. 553/2003 Z. z. o 

odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa 

pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa Zákona č. 553/200 Z. z., Kolektívnej zmluvy SZSS a 

schválenej organizačnej štruktúry.

13.3.2 620 - Poistné a príspevky do poisťovní 45 210

Výdavky zamestnávateľa na zdravotné poistenie zamestnancov podľa Zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom 

poistení. Výdavky zamestnávateľa na zákonné sociálne poistenie zamestnancov podľa Zákona č. 461/2003 Z. z. o 

sociálnom poistení. Výdavky na príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie podľa Zákona č. 

650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení.

13.3.2 630 - Tovary a služby 80 250
Nárast cien energií v primere o 20%. Zvýšená stravná jednotka v zmysle Uznesenia MZ č. 199/2021 v stravovaní 

PSS v DS 0 0,27 €/raňajky a o 0,30 €/obed.

13.3.2 640 - Bežné stransfery 1 530

13.3.3 - terénne soc. služby 834 400

13.3.3
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 

osobné vyrovnania
534 520

Výdavky na tarifné platy, príplatky a odmeny v zmysle pracovných zmlúv podľa Zákona č. 553/2003 Z. z. o 

odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa 

pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa Zákona č. 553/200 Z. z., Kolektívnej zmluvy SZSS a 

schválenej organizačnej štruktúry.

13.3.3 620 - Poistné a príspevky do poisťovní 187 320

Výdavky zamestnávateľa na zdravotné poistenie zamestnancov podľa Zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom 

poistení. Výdavky zamestnávateľa na zákonné sociálne poistenie zamestnancov podľa Zákona č. 461/2003 Z. z. o 

sociálnom poistení. Výdavky na príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie podľa Zákona č. 

650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení.

13.3.3 630 - Tovary a služby 101 460 Nárast cien energií v primere o 20%. Vzdelávanie v zmysle komunitného plánu.

13.3.3 640 - Bežné stransfery 11 100

13.3.4 - podporné služby 1 150 170

13.3.4
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 

osobné vyrovnania
464 500

Výdavky na tarifné platy, príplatky a odmeny v zmysle pracovných zmlúv podľa Zákona č. 553/2003 Z. z. o 

odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa 

pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa Zákona č. 553/200 Z. z., Kolektívnej zmluvy SZSS a 

schválenej organizačnej štruktúry.

Základné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitry na rok 2022



13.3.4 620 - Poistné a príspevky do poisťovní 167 970

Výdavky zamestnávateľa na zdravotné poistenie zamestnancov podľa Zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom 

poistení. Výdavky zamestnávateľa na zákonné sociálne poistenie zamestnancov podľa Zákona č. 461/2003 Z. z. o 

sociálnom poistení. Výdavky na príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie podľa Zákona č. 

650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení.

13.3.4 630 - Tovary a služby 494 980
Nárast cien energií v primere o 20%. Zvýšená stravná jednotka v zmysle Uznesenia MZ č. 199/2021 pre sociálnu 

služby v jedálni o 0,30 €/obed. Výdavky 8.000,- € potraviny sociálna výdajňa.

13.3.4 640 - Bežné stransfery 22 720

Kapitálové výdavky 0

13.3.1 - pobytové soc. služby 0

13.3.1
713 004 - Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
0

Nutné zakúpenie novej profesionálnej práčky a čistiaceho stroja na podlahy. Realizácia klimatizácie ďalších izieb 

na oddelení ZpS v zmysle Vyhlášky č. 259/2008 Z.z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o 

podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho 

štandardu a na ubytovacie zariadenia.

13.3.2 - ambulantné soc. služby 0

13.3.2
713 004 - Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
0

Realizácia klimatizácie pre denný stacionár pre seniorov 2 vnútorné jednotky a pre denný stacionár pre ľudí s 

poruchami autistického spektra 2 vnútorné jednotky v zmysle Vyhlášky č. 259/2008 Z.z. Vyhláška Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o 

minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia.

13.3.3 - terénne soc. služby 0

13.3.3
713 004 - Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
0 Realizácia klimatizácie v kancelárii vedúcej a kanceláriách referentiek OS (3 vnútorné jednotky) v zmysle 

Nariadenia vlády č. 247/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci.

13.3.3 714 001 - Nákup osobných automobilov 0

Akontácia na leasing na zakúpenie nového vozidla na prepravnú službu (sociálny taxík) - špeciálne prispôsobené 

na prevoz občanov odkázaných na invalidný vozík.

Akontácia na leasing na zakúpenie nového osobného automobilu - referentské vozidlo - domáca opatrovateľská 

služba

13.3.4 - podporné služby 0

13.3.4
713 004 - Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
0

Kuchyňa Baničova - Nutné zakúpenie novej umývačky riadu a varného kotla 80 litr. Realizácia klimatizácie v 

kuchyni v zmysle Nariadenia vlády č. 247/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a 

chladom pri práci. 

Kuchyňa Olympia - Zakúpenie novej elektrickej rúry a varného kotla 160 litr.

Spolu: 4 357 580 0



program. Rozpočtová kapitola ostatné Zdôvodnenie ostatných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu 

štruktúra SZSS požiadavky (návrh VMČ, komisie MZ, správcu rozpočtovej kapitoly ... a pod. )

v €

Bežné výdavky : 0

Kapitálové výdavky : 0

Spolu: 0

Ostatné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitry na rok 2022



Základné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitry na rok 2022

program. Rozpočtová kapitola základné Návrh Návrh na Zdôvodnenie  základných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu 

štruktúra Útvar hlavného architekta požiadavky na úpravu do ( uviesť č. zmluvy,  uznesenia  MZ resp.  právneho predpisu, z ktorého vyplývajú,

v € úpravu MMZ návrh VMČ, komisie MZ, správcu rozpočtovej kapitoly ... a pod. )

Bežné výdavky : 184 000 0 -40 000

1.2 Aktualizácia  PIS - KN 10 000 nutná priebežná aktualizácia vrstiev  katastra nehnuteľností v GIS mesta Nitra 

1.2 PIS - reklamných stavieb 4 000
obstaranie porealizačného zamerania polohy reklamných stavieb, požiadavka vyplývajúca z rozhodnutí odvolacieho 
orgánu pri konaniach týkajúcich sa reklamných stavieb

1.2 Urbanisticko - architektonické štúdie 60 000 -40 000
obstaranie koncepčných  štúdií podľa potrieb  Mesta Nitra v zmysle uznesenia Komisie pre ÚPAVPaIČ č.38/2020 zo 
dňa 08.09.2020

1.2 Zadanie ÚPP a ÚPD 20 000
obstaranie zadávacej dokumentácie- zadania  pre vypracovanie  územnoplánovacích podkladov   a 
územnoplánovacích dokumentácií

1.2 Urbanisticko - architektonické súťaže 60 000
náklady na zabezpečenie urbanisticko architektonických súťaží  podľa potrieb Mesta Nitra v zmysle uznesenia 
Komisie pre ÚPAVPaIČ č.38/2020 zo dňa 08.09.2020

1.2 Zadania dokumentácií 30 000 zabezpečenie služieb architekta pre riešenie jednotlivých zadaní malého rozsahu 

Kapitálové výdavky 320 000 -200 000 0

1.2 Nový Územný plán mesta Nitra - II. etapa 150 000 -100 000 obstaranie nového územného plánu mesta Nitra - II. etapa ( prieskumy a rozbory a zadanie ÚPD)

1.2 Územné plány zón 100 000 -100 000 spolufinancovanie obstarania novej územnoplánovacej dokumentácie zón podľa potrieb mesta Nitra

1.2 Územný plán zóny Janíkovce I.., Nitra 70 000 uznesenie Mestského zastupiteľstva č. - 157/2020 - MZ zo dňa 29. 06. 2020 

Spolu: 504 000 -200 000 -40 000



Ostatné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitry na rok 2022

program. Rozpočtová kapitola ostatné Zdôvodnenie ostatných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu 

štruktúra Útvar hlavného architekta požiadavky (návrh VMČ, komisie MZ, správcu rozpočtovej kapitoly ... a pod. )

v €

Bežné výdavky : 0

1.2 nákup softvéru pre potreby ÚHA - DraftSight

1.2
nákup softvéru pre potreby ÚHA- SketchuUp pro 
2019

1.2 nákup softvéru pre potreby ÚHA - AutoCAD 2020

1.2 Župné námestie - architektonická súťaž 

1.2 Ideová súťaž návrhov - Kino Lipa

Kapitálové výdavky : 0

Spolu: 0



Základné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitry na rok 2022

program. Rozpočtová kapitola základné Návrh Návrh na Zdôvodnenie  základných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu

štruktúra Projekty pre regionálny rozvoj požiadavky na úpravu do ( uviesť č. zmluvy,  uznesenia  MZ resp.  právneho predpisu, z ktorého vyplývajú,

v € úpravu MMZ návrh VMČ, komisie MZ, správcu rozpočtovej kapitoly ... a pod. )

Bežné výdavky : 325 000 -300 000 300 000

15.4 EHMK 300 000 -300 000 300 000

V prípade výhry a získanie titulu Európske hlavné mesto kultúry transfer na Záujmové združenie 

právnických osôb Nitra 2026 na činnosť k príprave podujatí, infraštruktúry na rok 2026.

15.5 Podpora činnosti Nitrianskej komunitnej nadácie 15 000 transfer pre Nitrianska komunitná nadácia

15.4 PHSR 10 000 zabezpečenie externej spolupráce pri kreaovaní PHSR - dohody alebo služba

Kapitálové výdavky 1 421 110 -150 000 0

15.2 Mením moje mesto 2022 40 000 -40 000 Zdroje na vyhlásenie výzvy participatívneho rozpočtu na rok 2022

15.3 Spolufinancovanie projektov 1 121 110 -100 000

Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 

5 % spolufinancovanie za celý projekt od začiatku realizácie.

15.4 Investície pre Mestský rozvoj 250 000 Daň za rozvoj

15.4 Akčný plán prístupnosti 10 000 -10 000 realizácia aktivít v zmysle Akčného plánu prístupnosti - do rozpočtu OSS alebo OVaR ?

Spolu: 1 746 110 -450 000 300 000



Základné požiadavky - Príloha č.1:

Rozpočtová kapitola základné Zdôvodnenie  základných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu

Projekty pre regionálny rozvoj požiadavky ( uviesť č. zmluvy,  uznesenia  MZ resp.  právneho predpisu, z ktorého vyplývajú,

v € návrh VMČ, komisie MZ, správcu rozpočtovej kapitoly ... a pod. )

Spolufinancovanie projektov - rozpis: 1 021 110

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Škultétyho 1, Nitra 6 064

Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % 
spolufinancovanie za celý projekt od začiatku realizácie.

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Na Hôrke 30, Nitra 4 657

Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % 
spolufinancovanie za celý projekt od začiatku realizácie.

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Cabajská 2, Nitra 1 510

Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % 
spolufinancovanie za celý projekt od začiatku realizácie.

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Benkova 34, Nitra 937

Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % 
spolufinancovanie za celý projekt od začiatku realizácie.

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Beethovenova 1, Nitra 4 548

Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % 
spolufinancovanie za celý projekt od začiatku realizácie.

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Fatranská 14, Nitra 3 232

Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % 
spolufinancovanie za celý projekt od začiatku realizácie.

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Nábrežie mládeže 5, Nitra 4 502

Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % 
spolufinancovanie za celý projekt od začiatku realizácie.

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ kniežaťa Pribinu, Nitra 3 654

Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % 
spolufinancovanie za celý projekt od začiatku realizácie.

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Kráľa Svätopluka, Nitra 2 310

Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % 
spolufinancovanie za celý projekt od začiatku realizácie.

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Topoľová, Nitra 3 362

Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % 
spolufinancovanie za celý projekt od začiatku realizácie.

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Tulipánová, Nitra 3 176

Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % 
spolufinancovanie za celý projekt od začiatku realizácie.

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry – Mestský park v Nitre, časť 
Nový park 33 127

Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % 
spolufinancovanie za celý projekt od začiatku realizácie.

Regenerácia vybraných vnútroblokov - obytný súbor Párovce, Nitra 11 822

Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % 
spolufinancovanie za celý projekt od začiatku realizácie.

Revitalizácia mestského lesa – Borina v Nitre 7 527

Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % 
spolufinancovanie za celý projekt od začiatku realizácie.

REGENERÁCIA VNÚTROBLOKU POPRADSKÁ – KMEŤOVA, 
NITRA 3 350

Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % 
spolufinancovanie za celý projekt od začiatku realizácie.

BREZOVÝ HÁJ v Nitre – budovanie prvkov zelenej infraštruktúry 14 997

Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % 
spolufinancovanie za celý projekt od začiatku realizácie.

Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina 73 774

Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % 
spolufinancovanie za celý projekt od začiatku realizácie.

Cyklotrasa Nitra – Dražovce 13 246

Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % 
spolufinancovanie za celý projekt od začiatku realizácie.

Komunitné centrum Dražovce 21 550

Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % 
spolufinancovanie za celý projekt od začiatku realizácie.

Regenerácia vnútrobloku Mikovíniho ul. v Nitre 2 668

Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % 
spolufinancovanie za celý projekt od začiatku realizácie.

Generálny plán zelene 3 010

Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % 
spolufinancovanie za celý projekt od začiatku realizácie.

Nitra - Wifi pre Teba 750 Poz.: projekt financovaný z OII. Výdavok zahŕňa 5 % spolufinancovanie.

Poskytovanie miestnej občianskej poriadkovej služby v Nitre 5 000 Poz.: projekt financovaný z OPĽZ. Výdavok zahŕňa 5 % spolufinancovanie.

Projekty informatizácie: Malé zlepšenie eGov služieb, Migrácia ISVS 
do IaaS (vládny cloud), Manažment údajov 50 000

Poz.: projekty financované cez OPII, ktoré sú v súlade so stratégiou mesta Nitra.
● Malé zlepšenia eGov služieb
Predmetom výzvy je uvedenie nových služieb a zjednodušenie existujúcich služieb pre občanov a 

Dobudovanie kanalizácie v Meste Nitra
50 000

Poz.: projekt financovaný z Environmentálneho fondu. Výdavok zahŕňa 5 % spolufinancovanie. Jedná sa o 
budovanie kanalizácií:Furmanská, Pod Briežkom, Pod Kaplnkou, Pod Hájom, Pažitná, Kamenencká, 
Svätourbanská, Podhorská, Pod Katrušou

Environemntálny fond - odpady, technika, zelená strecha
35 000

Rozvoj energetických služieb v meste Nitra 3 237 Poz.: projekt financovaný z OPKŽP. Výdavok zahŕňa 5 % spolufinancovanie.

Infokampaň so zameraním na predchádzanie vzniku odpadu 0 Poz.: projekt financovaný z OPKŽP. Výdavok zahŕňa 5 % spolufinancovanie.

Revitalizácia územia hradného kopca v Nitre 40 500 Poz.: projekt financovaný z IROP. Výdavok zahŕňa odhadované 5 % spolufinancovanie.

Cyklotrasa - podjazd pod Univerzitným mostom Tr. A. Hlinku 35 000 Poz.: projekt financovaný z IROP. Výdavok zahŕňa odhadované 5 % spolufinancovanie.
Revitalizácia vnútroblokov Za Ferenitkou 19-29 a Wilsonovo nábrežie 
32-34, Nitra 5 000 Poz.: projekt financovaný z IROP. Výdavok zahŕňa odhadované 5 % spolufinancovanie.

Cyklotrasa Vodná - Zelokvet 20 200 Poz.: projekt financovaný z IROP. Výdavok zahŕňa odhadované 5 % spolufinancovanie.

Cyklotrasa Chrenová I. etapa - Selenec -Akademická-Tr. A. Hlinku 0 Poz.: projekt financovaný z IROP. Výdavok zahŕňa odhadované 5 % spolufinancovanie.

Cyklotrasa Univerzitný most - Štúrova 25 000

 Revitalizácia vnútrobloku na Štúrovej ul. 17-21, Nitra 8 500 Poz.: projekt financovaný z IROP. Výdavok zahŕňa odhadované 5 % spolufinancovanie.

Obnova starého parku v Nitre 150 000 Poz.: projekt financovaný z IROP. Výdavok zahŕňa odhadované 5 % spolufinancovanie.

Revitalizácia areálu ZŠ Škultétyho, Nitra 2 000

Inkluzívne detské ihrisko ul. Topoľova 5 000

Zateplenie budovy ZŠ Cabajská 35 000

Obratisko Dvorčianska 7 900

Kultúrne domy 40 000 Poz.: projekt financovaný z IROP. Výdavok zahŕňa odhadované 5 % spolufinancovanie.

Tartanový ovál ZŠ kráľa Svätopluka 65 000 Poz.: projekt financovaný z FnPŠ. Výdavok zahŕňa odhadované 50 % spolufinancovanie.

Mestská tržnica 15 000

MK SR, Minimálna výška spolufinancovania projektu, na ktorý sa dotácia požaduje, je 5 % z celkového 
rozpočtu projektu, 

Neoprávnené výdavky - indexácia 200 000

Pri viacerých projektoch sa po indexácii navýšil rozpočet, a teda je potrebné rátať s týmito výdavkymi, ktoré 
je ťažko presne určiť.



Ostatné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitry na rok 2022

program. Rozpočtová kapitola ostatné Zdôvodnenie ostatných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu

štruktúra Projekty pre regionálny rozvoj požiadavky (návrh VMČ, komisie MZ, správcu rozpočtovej kapitoly ... a pod. )

v €

Bežné výdavky : 0

Kapitálové výdavky : 0

Spolu: 0



Základné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitry na rok 2022

program. Rozpočtová kapitola základné Návrh Zdôvodnenie  základných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu 

štruktúra Kreatívne centrum požiadavky na ( uviesť č. zmluvy,  uznesenia  MZ resp.  právneho predpisu, z ktorého vyplývajú,

v € úpravu návrh VMČ, komisie MZ, správcu rozpočtovej kapitoly ... a pod. )

Bežné výdavky : 1 370 110 0

 11.6

Mzdové výdavky zamestnanci (mzdy, odvody, dohody, 

prídel do SF) 858 040

mzdy a odvody na všetkých zamestnancov KKC v zmysle podanej žiadosti o nenávratný finančný príspevok - položka 

predstavuje 95% z celkových nákladov na mzdy, dané zdroje sa vrátia procesom podávania žiadostí o platbu v pravidelných 

intervaloch

 11.6 Spolufunancovanie mzdové výdavky 129 700

projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % spolufinancovanie za celý projekt 

od začiatku realizácie KKC.

 11.6 Ostatné prevádzkové výdavky na programy 363 250

spotrebný materiál, prenájmy, cestovné náklady expertov, technická údržba, preklady a tlmočenie a rôzne expertné služy pre 

potreby KC a prevádzka KC Zobor - položka predstavuje 95% z celkových nákladov na mzdy, dané zdroje sa vrátia procesom 

podávania žiadostí o platbu v pravidelných intervaloch

 11.6

Spolufunancovanie Ostatné prevádzkové výdavky na 

programy 19 120

projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % spolufinancovanie za celý projekt 

od začiatku realizácie KKC.

Kapitálové výdavky 651 970 0

 11.6 Spolufinancovanie Kino Palace 203 790

výstavba objektu, interiérové vybavenie, nákup audio/video techniky - výdavok zahŕňa 5 % spolufinancovanie za celý projekt od 

začiatku realizácie 

 11.6 Spolufinancovanie Martinský vrch 448 180

výstavba objektu, interiérové vybavenie, nákup zariadenia do dielní, nákup audio/video techniky, nákup pc techniky a automobil - 

výdavok zahŕňa 5 % spolufinancovanie za celý projekt od začiatku realizácie 

Spolu: 2 022 080 0



Ostatné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitry na rok 2022

program. Rozpočtová kapitola ostatné Zdôvodnenie ostatných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu

štruktúra Kreatívne centrum požiadavky (návrh VMČ, komisie MZ, správcu rozpočtovej kapitoly ... a pod. )

v €

Bežné výdavky : 50 000

11.6 Materiálové dovybavenie KKC a služby 50 000 zdroje na nepredvídané potreby KKC

Kapitálové výdavky : 0

Spolu: 50 000



Základné požiadavky do návrhu  rozpočtu mesta Nitry na rok 2022

program. Rozpočtová kapitola základné Návrh Zdôvodnenie  základných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu 

štruktúra Kreatívne centrum - príspevková organizácia požiadavky na ( uviesť č. zmluvy,  uznesenia  MZ resp.  právneho predpisu, z ktorého vyplývajú,

v € úpravu návrh VMČ, komisie MZ, správcu kapitoly ... a pod. )

Bežné výdavky : 1 100 0

11.6 Tovary a služby 1 100

Kapitálové výdavky : 0 0

Spolu: 1 100 0



Ostatné požiadavky do návrhu  rozpočtu mesta Nitry na rok 2022

program. Rozpočtová kapitola ostatné Zdôvodnenie  ostatných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu 

štruktúra Kreatívne centrum - príspevková organizácia požiadavky (návrh VMČ, komisie MZ, správcu rozpočtovej kapitoly ... a pod. )

v €

Bežné výdavky : 0

Kapitálové výdavky : 0

Spolu: 0



Základné požiadavky do návrhu  rozpočtu mesta Nitry na rok 2022

program. Rozpočtová kapitola základné Návrh Zdôvodnenie  základných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu 

štruktúra Odbor komunikácie a propagácie požiadavky na ( uviesť č. zmluvy,  uznesenia  MZ resp.  právneho predpisu, z ktorého vyplývajú,

v € úpravu návrh VMČ, komisie MZ, správcu rozpočtovej kapitoly ... a pod. )

Bežné výdavky : 177 800 -52 800

637003 Propagácia, reklama a inzercia

 2.1.2
Propagácia, reklama a inzercia

35 000 -15 000

monitoring médií, platené príspevky na FB, externá grafika, externá fotografia, videoreportáže, príležitostná 

inzercia

 2.1.2 Propagačné materiály a predmety 40 000 -10 000

tlač propagačných materiálov, tlač a polep veľkopološných reklamných nosičov, výroba propagačných predmetov, 

reklamných nosičov, nákup propagačných predmetov a darov, reprezentatívne predmety

637004 Všeobecné služby

 2.1.5 Radničné noviny 80 000 -5 000 grafika, tlač, honoráre, distribúcia 

11 x ročne, 4+4, 28-36 strán, náklad 40 000 ks

externé články, krížovka...

 2.1 .3 Vizuálna identita 22 800 -22 800

Kapitálové výdavky 0 0

Spolu: 177 800 -52 800



Ostatné požiadavky do návrhu  rozpočtu mesta Nitry na rok 2022

program. Rozpočtová kapitola ostatné Zdôvodnenie ostatných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu 

štruktúra Odbor komunikácie a propagácie požiadavky (návrh VMČ, komisie MZ, správcu rozpočtovej kapitoly ... a pod. )

v €

Bežné výdavky : 0

Kapitálové výdavky : 0

Spolu: 0



Základné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitry na rok 2022

program. Rozpočtová kapitola základné Návrh Návrh na Zdôvodnenie  základných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu 

štruktúra Odbor TIC Nitra požiadavky na úpravu do ( uviesť č. zmluvy,  uznesenia  MZ resp.  právneho predpisu, z ktorého vyplývajú,

v € úpravu MMZ návrh VMČ, komisie MZ, správcu rozpočtovej kapitoly ... a pod. )

Bežné výdavky : 143 000 -70 000 15 000

637Služby

637003Propagácia, reklama a inzercia

 2.2. Propagačné materiály a predmety 8 000 grafická príprava a tlač turistických informačných materiálov a nosičov

 2.2. Podpora cestovného ruchu 30 000 -10 000

podpora Udržateľnej Nitry, podpora Svätojakubskej a Cyrilometodskej cesty,podujatia s prepojením na CR, podpora 
SMART turistických riešení v meste - počítadlá návštevnosti, podpora aplikácií - Synagóga v Nitre, oNitre, Cesty 
mladého Corgoňa, e-kampane k existujúcim a novým produktom, rozširovanie ponuky TIC Nitra - bike friendly, baby 
friendly, family friendly, digitalizácia služieb, nové infopanely, podpora vzdelávnia aktérov CR

637004 Všeobecné služby 

 2.2. Externí sprievodcovia a tlmočníci 5 000 služby turistických sprievodcov a tlmočníkov pre potreby MsÚ Nitra zabezpečené zmluvami o spolupráci 
642 Transfery jednotlivcom a neziskovým 

právnickým osobám

 2.2.

Dotácie pre cieľovú oblasť : Podpora a rozvoj 

cestovného ruchu v meste 30 000 -30 000 15 000 VZN Mesta Nitry č. 9/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry 

642006 Na členké príspevky 

 2.2. Oblastná organizácia cestovného ruchu NOCR 40 000 členský príspevok Mesta Nitry pre rok 2021 pre NOCR 

 2.2. NOCR - príspevok na turistiký vláčik 30 000 -30 000 členský príspevok Mesta Nitry pre rok 2021 pre NOCR - vláčik

Kapitálové výdavky 27 000 -27 000 0

 2.2. 71103 softvér 5 000 -5 000 rozšírenie zdieľaného webu Mesto v meste

716 prípravná projektová dokumentácia 

 2.2.

realizačný projekt Nitra na 7 pahorkoch - súťaž 

návrhov 20 000 -20 000

podpora projektu Nitra na 7 pahorkoch v zmysle Akčného plánu 2020-2021k PHSR 2015-2023 a Stratégie rozvoj 
cestovného ruchu v meste Nitra 2021-2031 

 2.2. realizácia Edukatívneho priestoru v TIC Nitra 2 000 -2 000

rozširovanie a skvalitňovanie ponuky TIC Nitra v zmysle opatrenia 4.4.6. Stratégie rozvoja CR v meste Nitra 2021-
2031

Spolu: 170 000 -97 000 15 000



Ostatné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitry na rok 2022

program. Rozpočtová kapitola ostatné Zdôvodnenie ostatných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu 

štruktúra Odbor TIC Nitra požiadavky (návrh VMČ, komisie MZ, správcu rozpočtovej kapitoly ... a pod. )

v €

Bežné výdavky : 0

Kapitálové výdavky : 0

Spolu: 0



program. Rozpočtová kapitola základné Návrh Zdôvodnenie  základných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu 

štruktúra Mestská polícia požiadavky na ( uviesť č. zmluvy,  uznesenia  MZ resp.  právneho predpisu, z ktorého vyplývajú,

v € úpravu návrh VMČ, komisie MZ, správcu rozpočtovej kapitoly ... a pod. )

 5.1+5.2+5.3 Bežné výdavky : 2 556 890 -63 040

Mzdy, platy 1 479 930 -46 700 poriadok odmeňovania - 80 zamestnancov aktuálny stav

Vernostné 25 200 poriadok odmeňovania §24 (21 príslušníkov MsU)

Jubileá 3 280 kolektívna zmluva čl. 27 (3 zamestnanci - 50 rokov)

Odmeny - zmluvný plat 108 570 kolektívna zmluva čl. 27a

odchodné 12 500 Kolektívna zmluva čl. 22

poistné a príspevok do poisťovní 610 900 -16 340

Cestovné náhrady 250

Elektrina, plyn voda 40 000 zmluva s Energie2, s.r.o., SPP, Zsl. vodárne

Poštovné a telekom. služby 4 400 zmluva - Slovenská pošta, T-COM

ošetrovanie a krmivo pre psov 3 300 smernica č.8 o psovodoch

výstroj, výzbroj 30 000 smernica č.5 - výstrojný a výzbrojný materiál

zb. zákonov, odb. literatúra 850

výpočtová tech., telekomunikač. Technika. foto, kanc. technika 3 800 obnova za zastaralé, nefunkčné PC, fotoaparáty

reprezentačné 800 návštevy MsP

spotrebný materiál 8 650 kancelárske a čistiace potreby, tonery, monočlánky, materiál na údržbu

vakcína, pitná voda 750 očkovanie proti hepatitíde v zmysle KZ

zákonné  poistenie, havarijné 6 500 Kooperatíva č.1330094243, Union

STK a emisné kontroly, karty 500 zákon o cestnej premávke

údržba vozidiel, pneumatiky, akumulátory 12 100 servis, údržba, pneumatiky

prevádzkové stroje 1 500

DDI údržba bicyklov 500

PHL 22 000 Breda s.r.o. č.1453/2016, Vaňo Motorgas č.1715/2016

SW - mzdy, evidencia pokút 5 700 Softip a.s. č.1402H327, program Centrála na evidenciu pokút končí, v prípade FT technologies je mes. podpora 411 

údržba telekumunikačnej  výpočtovej techniky 1 800

údržba výstroje 600

interiérové vybavenie  -kanc. Stoličky 1 000 opotrebované

údržba prevádz. zariadení 2 000 hasiace prístroj, voda, kanalizácia,klimatizácia

úrdžba špec. strojov, techniky 14 300 kamerový systém, pult ochrany,výzbrojný materiál 

údržba budovy, interiéru 1 500

prenájom pozemku - psince 200 psince (SPU Nitra č.2871/2019)

prenájom strelnice 1 000 zákon o zbraniach a strelive

trovy exekúcie 14 000 zo zákona-exekučný poriadok (12000 JUDr. Krutý - staré exekúcie) + 2000 bežné trovy exek.

poplatky banke, kolky 850 Slovenská sporiteľňa - zmluva o bežnom účte

prídel do sociálneho fondu 21 240 kolektívna zmluva čl.42

prevencia kriminality 1 500 materské a ZŠ, deň detí, motivačné matriály

lekárske prehliadky, rehabilitácia 15 000 kolektívna zmluva čl.33 a 35

pitný režim 9 720 kolektívna zmluva čl.32

rekreačné poukazy 22 000 Zákonník práce

Základné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitry na rok 2022



čistenie odevov 2 850 smernica č.5 - výstrojný a výzbrojný materiál

príspevok na stravovanie 49 500 Zákonník práce

revízie,  6 300 zabezpečovacia signal.(Morez Nitra č. 2/MP/97,  plyn, kotolňa, hasiace prístroje, justáž alkotestu -kalibrácia 2x do roka

obsluha kotolne 1 200 zml. 1664/2015

dane, konces.poplatky,  odpad 2 200 zákon o daniach, konc. poplatky (RTVS zákonč.68/2008), odpad (Mesto Nitra)

ostatné všeobecné služby 1 750 čistenie, pranie,veterinárne služby, tlač tlačív, foto

predĺženie platnosti zbr.preukazov 800 zákon o zbraniach a strelive (800+200 kolk. Znamky)

výcvik sebeobrany 1 400 zákon o obecnej polícii

kurzy, školenia 500

Covid 19 1500 dezinfekcia, rúška, rukavice

členský príspevok MsP 200 členský príspevok ZNOMPS 

Kapitálové výdavky 0 0

Spolu: 2 556 890 -63 040



program. Rozpočtová kapitola ostatné Zdôvodnenie ostatných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu 

štruktúra Mestská polícia požiadavky (návrh VMČ, komisie MZ, správcu rozpočtovej kapitoly ... a pod. )

v €

Bežné výdavky : 0

Kapitálové výdavky : 211 200

 5.2 vybudovanie kamerovej miestnosti 82 000 vybudovanie kamerovej miestnosti v priestoroch garáže z dôvodu nedostačujúcej kapacity

 5.2 výmena prestárlych analógových kamier 60 500

výmena 10 ks prestárlych analógových kamier (K5- križovatka ul. Farská a Pri synagóge K7- križovatka ul. 
Štefánikova tr.a Coboriho, K10- ul.Piaristická, K14-križovatka ul.Wilsonovo nábr. a Mostná, K15-križovatka ul. 
Radlinská a Fr. Mojtu, K16-ul. Podzámska, K23-Chrenovský most, K25-ul.Dolnočermánska pri detskom ihrisku, 
K26- Mestská športová hala, K11-ul. Mlynská, záznamník pre nové kamery po výmene, softvér, sieťový prepínač, 
monitor

 5.2 klimatizácia KS 1 700

 5.2 rekonštrukcia sociál. zariadení 35 000
kompletná renovácia hygienických a sprchových priestorov (obklady, sanita, rozvody..) nacenenie odbor investič. 
výstavby MsU v roku 2020

 5.1 nákup osobného motorového vozidla 1x 20 000 postupná výmena vozového parku

 5.1 nákup elektrobicyklov 12 000
aktívne využívanie bicyklov v obvode Klokočina, prímestské časti Dražovce, Janíkovce (náročnosť terénu a 
vzdialenosť)

Spolu: 211 200

Ostatné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitry na rok 2022



Základné požiadavky do návrhu  rozpočtu mesta Nitry na rok 2022

program. Rozpočtová kapitola základné Návrh Zdôvodnenie  základných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu 

štruktúra Odbor investičnej výstavby a rozvoja požiadavky na ( uviesť č. zmluvy,  uznesenia  MZ resp.  právneho predpisu, z ktorého vyplývajú,

v € úpravu návrh VMČ, komisie MZ, správcu kapitoly ... a pod. )

Bežné výdavky : 36 000 0

14.4 Energie 8 000

14.4 Pripojovacie podmienky 3 000 v  zmysle stavebného zákona

14.4 Poplatky za vyjadrenie SPP, Orange, Telekom, TI. 11 000 v  zmysle stavebného zákona

14.4 Rozmnožovacie práce na súťaže VO 4 000

14.4 Rutinná a štandardná údržba 10 000

Kapitálové výdavky : 240 000 -190 000

7.1 Prípravná a projektová dokumentácia 150 000 -100 000

7.1 Chodník Zlievarenská 90 000 -90 000 Zmluva o spolupráci č. j. 504/2021/OD

Spolu: 276 000 -190 000



Ostatné požiadavky do návrhu  rozpočtu mesta Nitry na rok 2022

program. Rozpočtová kapitola ostatné Zdôvodnenie  základných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu 

štruktúra Odbor investičnej výstavby a rozvoja požiadavky ( uviesť č. zmluvy,  uznesenia  MZ resp.  právneho predpisu, z ktorého vyplývajú,

v € návrh VMČ, komisie MZ, správcu kapitoly ... a pod. )

Bežné výdavky : 0

Kapitálové výdavky : 267 000

11.4.5 Odvlhčenie NKP Synagóga 260 000 odbor kultúry

11.4.5 Rek. NKP Strážna veža-Turecká varta 7000 odbor kultúry

Spolu: 267 000



Základné požiadavky do návrhu  rozpočtu mesta Nitry na rok 2022

program. Rozpočtová kapitola základné Návrh Zdôvodnenie  základných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu 

štruktúra Splátky úverov a úrokov požiadavky na ( uviesť č. zmluvy,  uznesenia  MZ resp.  právneho predpisu, z ktorého vyplývajú,

v € úpravu návrh VMČ, komisie MZ, správcu kapitoly ... a pod. )

Bežné výdavky : 186 520 0

úroky Splátky úverov a úrokov vyplývajú z uzatvorených zmlúv o poskytnutí

14.4 651002 splátky úrokov z úverov  investičných 30 220

14.4 651002 splátky úrokov z úverov  investičných 12 000

651002 splátky úrokov z úverov 12 610

14.1 651003 splátky úrokov z úveru ŠFRB      110 410

14.4 653001 adm. poplatok úveru 5 000 Poplatky

14.1 653002 provízie 16 280 Bankové záruky k úverom ŠFRB - poplatky súvisiace s úvermi

Kapitálové výdavky : 0

Výdavkové FO : 5 688 580 0

splátky istiny

821005 splátky istiny bank. úverov dlhodobých 5 307 300

14.4 z toho úvery investičné 3 200 040

7.1 z toho  odkupy 1 107 260

z toho úvery prevádzkové 1 000 000

14.1 821007 splátky z úveru ŠFRB 381 280

Spolu: 5 875 100 0



Ostatné požiadavky do návrhu  rozpočtu mesta Nitry na rok 2022

program. Rozpočtová kapitola ostatné Zdôvodnenie  ostatných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu 

štruktúra Splátky úverov a úrokov požiadavky (návrh VMČ, komisie MZ, správcu rozpočtovej kapitoly ... a pod. )

v €

Bežné výdavky : 0

Kapitálové výdavky : 0

Spolu: 0



Základné požiadavky do návrhu  rozpočtu mesta Nitry na rok 2022

program. Rozpočtová kapitola základné Návrh Zdôvodnenie  základných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu 

štruktúra Podnikateľská činnosť požiadavky na ( uviesť č. zmluvy,  uznesenia  MZ resp.  právneho predpisu, z ktorého vyplývajú,

v € úpravu návrh VMČ, komisie MZ, správcu kapitoly ... a pod. )

Bežné výdavky : 50 000 0

Podnikateľská činnosť TIC

2.2 Mzdy 15 000

2.2 Poistenie a príspevky do poisťovní 5 250

2.2 Tovary a služby - podnikateľská činnosť 18 000

Podnikateľská činnosť MsP

5.1 Mzdy 5 000

5.1 Poistenie a príspevky do poisťovní 1 750

5.1 Tovary a služby - podnikateľská činnosť 5 000

Kapitálové výdavky : 0 0

Spolu: 50 000 0



Ostatné požiadavky do návrhu  rozpočtu mesta Nitry na rok 2022

Rozpočtová kapitola ostatné Zdôvodnenie  ostatných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu 

Podnikateľská činnosť požiadavky (návrh VMČ, komisie MZ, správcu rozpočtovej kapitoly ... a pod. )

v €

Bežné výdavky : 0

Kapitálové výdavky : 0



Spolu: 0


