
          mat.č.1166/2022 

Uznesenie  Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 139/2022-MZ zo dňa 21.4.2022 

 

K bodu: Informatívna správa o  počte a technickom stave krytov civilnej ochrany v meste Nitra. 

Predloženie návrhu opatrení na zvýšenie kapacity krytov CO a zlepšenie ich technického stavu 

a materiálneho vybavenia. Vyčísliť náklady na realizáciu jednotlivých opatrení a zadefinovať 

možné zdroje financovania 

 

Kontrola na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 26.5.2022  

 

I. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre 

u k l a d á 

prednostovi mestského úradu 

zabezpečiť vyčlenenie v rozpočte mesta 120 tis. Eur na odstránenie technických nedostatkov 

plynotesných CO krytov 

                                                                                                                                 T:26.05.2022 

               

II. 

Plnenie: 

V prípade vyčlenenia prostriedkov v rozpočte mesta na odstránenie nedostatkov plynotesných 

CO krytov sa jedná o bežné výdavky rozpočtu, ktoré majú v rozpočte na rok 2022 limitovaný 

a vonkajšími faktormi aj už ohrozený strop, ktorý nemožno prekročiť. 

Rovnako aj zásah do upraveného bežného rozpočtu výdavkov by významne ohrozil 

zabezpečenie základných samosprávnych funkcií mesta stanovených v § 4 ods.3 Zákone 

369/1990 z.z. v čase mimoriadnej situácie ako aj možnosti zmiernenia dopadov cenovo - 

ekonomickej krízy pre ďalší chod mesta v roku 2022 s predpokladanými negatívnymi dopadmi 

na celé mesto a organizácie ním zriadené, predovšetkým v oblasti školských zariadení, 

sociálnych služieb, fungovania mestských služieb, bezpečnosti a verejného osvetlenia čo sa 

prejaví  v možnej neschopnosti udržania energetickej bezpečnosti celého mesta. 

 

Prostriedky v požadovanej výške a povahe výdavku bude možné vyčleniť až v rozpočte mesta 

na rok 2023, resp. v prípade zmien v súčasnosti platnej legislatívy, kde by sa mohli prostriedky 

z Rezervného fondu, výnosy z predaja majetku, prostriedky z Fondu mestského rozvoja  alebo 

aj prostriedky získané zrušením už schválenej investičnej akcie v rozpočte mesta, použiť na iné 

ako kapitálové výdavky. 

Zatiaľ aktuálne platné právne predpisy nepovoľujú použitie týchto prostriedkov na krytie 

bežných výdavkov rozpočtu mesta. 

 

Uznesenie navrhujeme vypustiť z kontroly. 

 

Spracoval: 

Ivan Daniš 

vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu 

 

       ................................................................... 

                     Mgr. Martin Horák  

                                        prednosta Mestského úradu v Nitre 

V Nitre dňa  12.5.2022 



 

 

        

 

 

 


