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Mestské zastupiteľstvo v Nitre  
p r e r o k o v a l o 
Informatívnu správu o spôsobe vybavenia podnetov na 
preskúmanie zákonnosti postupov a rozhodnutí Mestského 
zastupiteľstva v Nitre Okresnou prokuratúrou Nitra 
b e r  i e    n a    v e d o m i e  
Informatívnu správu o spôsobe vybavenia podnetov na 
preskúmanie zákonnosti postupov a rozhodnutí Mestského 
zastupiteľstva v Nitre Okresnou prokuratúrou Nitra 

Podpis predkladateľa:  



               

 

 
Informatívna správa  

o spôsobe vybavenia podnetov na preskúmanie zákonnosti postupov a rozhodnutí 
Mestského zastupiteľstva v Nitre Okresnou prokuratúrou Nitra 

 
     
    V prvom kvartáli 2022 boli na Okresnú prokuratúru Nitra doručené podnety, ktorými 
podávatelia podnetov poukázali na možnú nezákonnosť v postupe a rozhodovaní Mestského 
zastupiteľstva v Nitre pri prijatí: 
1. uznesenia č. 413/2021-MZ zo dňa 16.12.2021 vo veci schválenia rozpočtu mesta Nitry na 

rok 2022,  
2. uznesenia č. 400/2021-MZ zo dňa 14.12.2022 vo veci vyslovenia súhlasu s mimosúdnym 

urovnaním súdneho sporu žalobcu STRABAG, s.r.o. proti Mestu Nitra.  
 
    Prvý z podnetov týkajúci sa uznesenia o schválení rozpočtu mesta Nitra na rok 2022 bol na 
Okresnú prokuratúru Nitra podaný v januári 2022 a upozorňoval na nezákonnosť 
schvaľovacieho postupu, ktorú malo spôsobovať údajné nedodržanie 15-dňovej lehoty pre 
zverejnenie návrhu rozpočtu na úradnej tabuli mesta a skutočnosť, že o schvaľovacom uznesení 
k rozpočtu hlasovalo mestské zastupiteľstvo dvakrát – prvý raz po ukončení rozpravy 
k prerokúvanému bodu programu - materiálu č. 1051/2021 a druhýkrát po prerokovaní 
všetkých bodov programu, keď návrhová komisia MZ konštatovala, že k materiálu č. 
1051/2021 nebolo samostatne hlasované o pozmeňujúcom návrhu p. poslanca Mgr. Špotáka. Z 
toho dôvodu sa uskutočnilo hlasovanie o pozmeňovacom návrhu Mgr. Špotáka a následne sa 
zopakovalo hlasovanie o uznesení ako celku. 
 
     Ďalší podnet doručený Okresnej prokuratúre Nitra vo februári 2022 poukazoval na 
nezákonnosť prijatého uznesenia č. 400/2022-MZ (na základe materiálu č. 905/2021-1), ktorú 
zdôvodňoval tým, že v rámci oboznamovania sa s podkladmi pre prijatie uznesenia malo dôjsť 
k diskriminácii v postavení poslancov z hľadiska možnosti oboznámenia sa s právnymi 
analýzami súdneho sporu so spol. STRABAG, s.r.o. vypracovanými advokátskou kanceláriou 
SOUKENÍK – ŠTRPKA, s.r.o., nakoľko tieto mali byť údajne sprístupnené len poslancom 
v postavení zástupca primátora.  
 
     Okresná prokuratúra Nitra si k obom podnetom vyžiadala vyjadrenie mesta Nitra, 
v medziach svojej zákonnej právomoci podnety preskúmala a právne posúdila, pričom ani 
v jednom z vyššie uvedených prípadov neidentifikovala akékoľvek porušenie všeobecne 
záväzných právnych predpisov, na základe čoho podnety odložila.  
 
    Úplné znenia oboch upovedomení o vybavení podnetu predkladáme na vedomie v prílohách 
tohto materiálu v záujme riadneho informovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Nitre a 
nadobudnutia ich právnej istoty o zákonnosti a bezvadnosti úkonov, hlasovacích postupov 
a finálnych rozhodnutí, ktoré zrealizovali v súvislosti s prerokúvanými materiálmi č. 
1051/2021 a č. 905/2021-1.  
 
     
 
Prílohy materiálu: 
 
- Upovedomenie o vybavení podnetu č. Pd 21/22/4403-5 zo dňa 1.3.2022 
- Upovedomenie o spôsobe vybavenia podnetu č. Pd47/22/4403-4 zo dňa 6.4.2022   
 
 




















