
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

                                                    

 

 

 

 

 

Marek Hattas 
primátor mesta Nitry 

 

 

Výročná správa Mesta Nitry 
za rok 2019 

 

Konsolidovaná výročná správa - uvádza údaje aj z 
individuálnej výročnej správy 

 

 

Nitra, august 2020 

 



KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA NITRY ZA ROK 2019 

  

Strana 2 

 

 

OBSAH 

 

1. ÚVODNÉ SLOVO PRIMÁTORA NITRY ________________________________________________ 4 

2. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE MESTA _____________________________________________________ 5 

3. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA MESTA A IDENTIFIKÁCIA VEDÚCICH PREDSTAVITEĽOV ___________ 5 

4. POSLANIE, VÍZIE A CIELE ROZVOJA MESTA ___________________________________________ 15 

5. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA MESTA NITRY ________________________________________ 17 

5.1 Geografické údaje __________________________________________________________________ 17 

5.2 Demografické údaje _________________________________________________________________ 18 

5.3 Nezamestnanosť ___________________________________________________________________ 19 

5.4 Symboly mesta _____________________________________________________________________ 19 

5.5 Logo mesta ________________________________________________________________________ 20 

5.6 História mesta _____________________________________________________________________ 21 

5.7 Kultúrne dedičstvo mesta Nitry ________________________________________________________ 23 

5.8 Významné ocenenia udelené za r. 2019 _________________________________________________ 24 

5.9 Partnerské mestá ___________________________________________________________________ 24 

5.10 Základná charakteristika organizácií konsolidovaného celku ________________________________ 27 

6. PLNENIE FUNKCIÍ MESTA ________________________________________________________ 30 

6.1 Výchova a vzdelávanie _______________________________________________________________ 30 

6.2 Zdravotníctvo ______________________________________________________________________ 34 

6.3 Sociálne zabezpečenie _______________________________________________________________ 34 

6.4 Kultúra ___________________________________________________________________________ 37 

6.5 Cestovný ruch ______________________________________________________________________ 46 

6.6 Šport _____________________________________________________________________________ 53 

6.7 Hospodárstvo a doprava _____________________________________________________________ 57 

6.8 Veda a výskum _____________________________________________________________________ 58 

7. INFORMÁCIA O VÝVOJI MESTA Z POHĽADU ROZPOČTOVNÍCTVA ________________________ 59 

7.1 Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 ________________________________________ 60 

7.2  Plnenie príjmov za rok 2019 v € _______________________________________________________ 62 
7.2.1 Bežné príjmy mesta a rozpočtových organizácií mesta ___________________________________ 62 
7.2.2 Kapitálové príjmy mesta a rozpočtových organizácií mesta _______________________________ 62 
7.2.3 Príjmové finančné operácie mesta a rozpočtových organizácií mesta _______________________ 62 

7.3 Čerpanie výdavkov za rok 2019 v € _____________________________________________________ 63 
7.3.1 Bežné výdavky mesta  a rozpočtových organizácií mesta _________________________________ 63 
7.3.2 Kapitálové výdavky mesta a rozpočtových organizácií mesta ______________________________ 63 
7.3.3 Výdavkové finančné operácie mesta a rozpočtových organizácií mesta ______________________ 64 

7.4 Plán rozpočtu na roky  2020 – 2022 ____________________________________________________ 64 
7.4.1 Príjmy (v celých €) _______________________________________________________________ 64 
7.4.2 Výdavky (v celých € ) _____________________________________________________________ 65 



KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA NITRY ZA ROK 2019 

  

Strana 3 

 

 

8. INFORMÁCIA O VÝVOJI MESTA Z POHĽADU ÚČTOVNÍCTVA _____________________________ 66 

8.1 Za materskú účtovnú jednotku (Mesto Nitra) _____________________________________________ 66 
8.1.1 Majetok_______________________________________________________________________ 66 
8.1.2 Zdroje krytia ___________________________________________________________________ 66 
8.1.3 Pohľadávky ____________________________________________________________________ 67 
8.1.4 Záväzky _______________________________________________________________________ 67 

8.2 Za konsolidovaný celok mesta Nitry ____________________________________________________ 67 
8.2.1 Majetok konsolidovaného celku ____________________________________________________ 67 
8.2.2 Zdroje krytia konsolidovaného celku ________________________________________________ 68 
8.2.3 Pohľadávky konsolidovaného celku _________________________________________________ 68 
8.2.4 Záväzky konsolidovaného celku ____________________________________________________ 68 

9. HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK  - VÝVOJ NÁKLADOV A VÝNOSOV ___________________________ 69 

9.1. Za materskú účtovnú jednotku _______________________________________________________ 69 

9.2 Za konsolidovaný celok mesta Nitry ____________________________________________________ 70 

10. OSTATNÉ  DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE ________________________________________________ 71 

10.1 Prijaté transfery ___________________________________________________________________ 71 

10.2 Pridelené dotácie a transfery ________________________________________________________ 72 
10.2.1  Kultúra ______________________________________________________________________ 72 
10.2.3  Šport _______________________________________________________________________ 73 
10.2.4  Osveta, výchova a vzdelávanie ____________________________________________________ 78 
10.2.5  Sociálna oblasť ________________________________________________________________ 79 
10.2.6  Podpora a rozvoj cestovného ruchu v Nitre __________________________________________ 80 
10.2.7  MENÍM MOJE MESTO __________________________________________________________ 80 
10.2.8  Ďalšie transfery a dotácie poskytnuté z rozpočtu mesta ________________________________ 81 

10.3 Prostriedky z darov za rok 2019 ______________________________________________________ 82 

10.4 Významné investičné akcie v roku 2019 ________________________________________________ 82 

10.5 Predpokladaný budúci vývoj _________________________________________________________ 83 

10.6 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia _____________________________ 85 

10.7 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená __________________________ 85 
 

 

PRÍLOHY: 
 

 Individuálna účtovná závierka k 31.12.2019:  
- Súvaha,  
- Výkaz ziskov a strát,  
- Poznámky 

 Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2019:  
- Konsolidovaná Súvaha,  
- Konsolidovaný Výkaz ziskov a strát,  
- Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky  

 

 

 



KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA NITRY ZA ROK 2019 

  

Strana 4 

 

 

1. ÚVODNÉ SLOVO PRIMÁTORA NITRY                                                            
 

 
Rok 2019 bol v Nitre rokom začiatku zmeny. Pracujeme na nej nepretržite a jej napĺňanie 

sa dotýka všetkých oblastí života nášho mesta. Niektoré výsledky sú viditeľné okamžite, iné nabiehajú 
postupne a ďalšie sa prejavia až po čase.  

Jednou z okamžitých zmien, ktorú sme začali zavádzať od začiatku roka, je kvalitnejšia 
komunikácia s verejnosťou a médiami. Urobili sme sériu opatrení, vďaka ktorým sme vzťahy s novinármi 
pozdvihli na úroveň, aká je bežná v moderných európskych mestách. Z tejto zmeny profitujú všetci 
obyvatelia, keďže majú dôležité informácie o fungovaní samosprávy k dispozícii v reálnom čase. Teší ma, 
že našu snahu oceňuje nielen novinárska obec a verejnosť, ale zmenu si všimli aj v Transparency 
International Slovensko.   

Kvalitné poskytovanie informácií sa prejavilo aj v hodnotení samospráv za rok 2019 na portáli 
Odkaz pre starostu, kde sa Nitra umiestnila na druhom mieste spomedzi miest nad 20 tisíc obyvateľov. 
Informovanosť zohrala dôležitú úlohu aj počas najväčších dopravných obmedzení v histórii nášho mesta, 
pri rekonštrukcii Univerzitného mosta. Nitra túto zaťažkávaciu skúšku zvládla vďaka kvalitne 
naprojektovaným obchádzkam, súčinnosti policajných zložiek a informačnej kampani, ktorú sme riadili 
my ako samospráva.  

S dopravou súvisí aj ďalšia zmena, ktorú sme zaviedli v roku 2019 a tou je úprava parkovacej 
politiky v centrálnej mestskej zóne. Podarilo sa nám prijať opatrenia, vďaka ktorým sa kráti čas hľadania 
parkovacieho miesta, znižuje dopravná zaťaž v centre mesta a podporuje krátkodobé státie pred 
dlhodobým. Zmenili sme aj zdanlivé detaily, napríklad SMS lístok stojí po novom toľko, čo lístok 
z automatu. Doteraz boli SMS lístky drahšie.  

Jednou z všeobecne diskutovaných tém je otázka bezpečnosti. V Nitre sme sa na túto oblasť 
špeciálne zamerali a okrem mnohokrát medializovaného zákazu hazardu sme v roku 2019 zriadili 
občianske hliadky MOPS (Mestská občianska poriadková služba), dodali nový kamerový systém pre 
vybrané problémové lokality, zriadili sme Bezpečnostnú radu aj Radu seniorov. Podarilo sa nám 
personálne stabilizovať Mestskú políciu a po Trnave sme len druhým mestom na Slovensku, ktoré v rámci 
ochrany verejného zdravia zriadilo nádoby na likvidovanie injekčných striekačiek.  

Pracujeme aj v ďalších oblastiach. Po rokoch sme obsadili post hlavného architekta a začali 
pracovať na zmene územného plánu, na oživení Pešej zóny a obnove kina Palace. Verejný priestor sa dá 
zmeniť k lepšiemu, no vyžaduje poctivú prípravu, verejnú aj odbornú diskusiu. Už v roku 2019 sme 
zaznamenali ochotu niektorých súkromných investorov riešiť výstavbu prostredníctvom 
architektonických súťaží. Verím, že je to nový trend, ktorý prispeje v lepšej kvalite verejných priestorov 
v našom meste.  

Mesto, okrem zavádzania zmien, plní aj svoje bežné povinnosti, ako je údržba zelene či miestnych 
komunikácií alebo realizácia investičných akcií. Podarilo sa nám dokončiť nájomné byty na Hlbokej ulici a 
rozbehli sme investíciu na Tehelnej, kde vznikne ďalších 220 nájomných bytových jednotiek.  

Ďalšou kapitolou je školstvo. Len do rekonštrukcie a modernizácie škôl a školských budov šlo 
v roku 2019 takmer 2 milióny eur. Školstvo však nie je len o materiálno-technickom zabezpečení. Nitra sa 
ako prvá samospráva na Slovensku zapojila do projektu EDUpoint, učiteľom prinášame aktuálne trendy vo 
vzdelávaní a vylepšujeme prácu s rizikovou mládežou.  

Priestor v tomto predslove je príliš krátky na to, aby som vymenoval všetky dôležité zmeny, ktoré 
sme zaviedli a na ktorých priebežne pracujeme. Musím sa však krátko vyjadriť aj k téme koronavírusu, 
ktorý sa objavil koncom roka 2019 a spôsobil globálnu pandémiu. Ekonomické dopady krízy pocíti aj naša 
samospráva, napriek tomu, že čísla za rok 2019 sú priaznivé.  

Výsledok rozpočtového hospodárenia v rámci bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a 
hospodárenia z finančných operácií je zostatok zdrojov vo výške 4 790 030,79 €. Aktuálne čísla pre rok 
2020 priebežne sledujeme. Nech už budú akékoľvek, z pozície primátora mesta Nitra vás ubezpečujem, že 
v rámci vedenia mesta podnikáme všetky kroky na zmiernenie negatívnych dopadov koronakrízy. 

Úplne na záver mi dovoľte poďakovať všetkým zamestnancom mesta a mestských organizácií, 
ktorí svojou prácou prispievajú k chodu nášho mesta a všetkým vám, obyvateľom Nitry, ktorí nám 
pomáhate meniť naše mesto k lepšiemu.  
 

 

Marek Hattas 

                        Primátor mesta Nitra   



KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA NITRY ZA ROK 2019 

  

Strana 5 

 

 

2. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE MESTA                                                            
Názov:      Mesto Nitra 

Sídlo:      Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra 

IČO:      00308307 

Štatutárny orgán obce:    Marek Hattas, primátor mesta 
Telefón:      037/65 02 111 

Mail:      info nitra.sk, primator nitra.sk 

Webová stránka:     www.nitra.sk 

 

 

3. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA MESTA A IDENTIFIKÁCIA VEDÚCICH 
PREDSTAVITEĽOV   

VEDÚCI PREDSTAVITELIA MESTA K 31.12.2019: 

Primátor mesta Nitra: 

 

Zástupcovia primátora: 

 

    

Marek Hattas  Mgr. Miloslav Špoták Mgr. Daniel Balko 

 
 
 

Členovia Mestskej rady v Nitre  
 

   

Mgr. Daniel Balko JUDr. Filip Barbarič, MPH Mgr. Ján Greššo 

http://www.nitra.sk/
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Ing. Arch. Peter Mezei Ing. Peter Oremus, PhD. JUDr. Oliver Pravda, LLM 

 

   

PhDr. Anna Laurinec 
Šmehilová, PhD. 

Mgr. Miloslav Špoták PhDr. Ján Vančo, PhD   

 

 

 

 

Poslanci MZ v Nitre 2018 – 2022 

 

    

Mgr. Petra Ajdariová Ing. Roman Ágh, MBA Ing. Peter Bakay Mgr. Daniel Balko 
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JUDr. Filip Barbarič, MPH Ing. Janka Buršáková Ing. Miloš Dovičovič MUDr. Adriana Filipová 

    

 

    

Mgr. Ján Greššo Ing. Miroslav Gut Ing. Miloslav Hatala František Hollý 

    

    

Ing. Tomáš Jursa Ing. Peter Košťál, PhD. Ing. Erik Král Ing. Jarmila Králová, PhD. 

    

    

Ing. Arch. Peter Mezei Ing. Dávid Moravčík Pavol Obertáš Ing. Peter Oremus, PhD. 
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JUDr. Oliver Pravda, LLM RNDr. Marta Rácová MVDr. Róbert Rathouský Jozef Slíž 

    

    

Jozef Stümpel 
PhDr. Anna Laurinec 

Šmehilová, PhD. 
Mgr. Miloslav Špoták 

Ing. Štefan Štefek 

    
 

   

Ladislav Turba PhDr. Ján Vančo, PhD. Pavel Varga 

   

 

 
Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre: 
 
 Komisia  Mestského  zastupiteľstva  v Nitre  pre  financovanie,  správu  majetku a podnikateľskú 

činnosť  
 Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mestskú mobilitu 
 Komisia  Mestského  zastupiteľstva  v Nitre  pre  územné  plánovanie,  architektúru, verejný priestor a 

investičnú činnosť 
 Komisia  Mestského  zastupiteľstva  v Nitre  pre  sociálne  veci,  bývanie  a podporu verejného zdravia  
 Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre kultúru a kreatívny priemysel     
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 Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie  
 Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre šport 
 Komisia  Mestského  zastupiteľstva  v Nitre  pre  miestny  rozvoj,  cestovný  ruch a zahraničné vzťahy 
 Komisia  Mestského  zastupiteľstva v Nitre pre  životné prostredie, verejný poriadok a komunálne 

činnosti 
 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

(zriadená v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov) 

 Komisia  Mestského  zastupiteľstva  v Nitre  na  prešetrenie  sťažnosti  proti  činnosti poslanca 
mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra 

 
Výbor pre audit 
V zmysle §34 ods. 5 c) zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite činnosť Výboru pre audit 
zabezpečuje z poverenia primátora mesta komisia  Mestského  zastupiteľstva  v Nitre  pre  financovanie,  
správu  majetku a podnikateľskú činnosť v zložení k 31.12.2019: 
 Mgr. Ján Greššo – predseda 
 JUDr. Filip Barbarič – podpredseda 
 Ing. Peter Oremus, PhD. 
 Jozef Slíž 
 Ing. Miroslav Gut 
 Ing. Dávid Moravčík 
 Ing. Roman Ágh, MBA 
Z radov občanov: 
 Ing. Mikuláš Dunda, MPH  
 Ing. Jozef Filip  
 Ing. Martin Horváth 
 Rastislav Janík 
 Ing. Marián Krivošík 
 JUDr. Ladislav Mášik 

 

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA MESTA K 31.12.2019: 
 
1. Organizačné členenie MsÚ: 

a) kancelária primátora mesta 
b) útvary priamo riadené primátorom mesta 
c) kancelária prednostu MsÚ 
d) odbory priamo riadené prednostom MsÚ 
e) referáty 
f) Mestský hasičský zbor (MsHZ). 

2. Kancelária primátora mesta je organizačná jednotka, ktorá vykonáva činnosti sekretariátu 
a protokolu primátora mesta. Kanceláriu riadi vedúci kancelárie. 

3. Útvar je organizačná jednotka úradu, ktorá patrí do priamej riadiacej pôsobnosti primátora mesta. 
Útvar je funkčne zameraný na súhrn činností patriacich odborne do jedného celku, pričom útvar môže 
byť tvorený z referátov. Útvar riadi vedúci útvaru. 

4. Kancelária prednostu MsÚ je organizačná jednotka, ktorá vykonáva činnosti sekretariátu 
a protokolu prednostu a súčasne vykonáva iné odborné a prevádzkové činnosti. Kancelária prednostu 
je tvorená z referátov. Kanceláriu riadi vedúci kancelárie. 

5. Odbor je organizačná jednotka úradu, ktorá patrí do priamej riadiacej pôsobnosti prednostu. Odbor 
je funkčne zameraný na súhrn činností patriacich odborne do jedného celku, pričom odbor môže byť 
tvorený z referátov. Odbor riadi vedúci odboru. 

6. Referát je úsek, ktorý plní úlohy úzko špecifického charakteru odborne potrebných pre zabezpečenie 
úloh referátu, resp. činnosť útvaru alebo odboru. Referát riadi buď priamo vedúci útvaru alebo 
odboru, alebo odborný referent, ktorý odborne koordinuje prácu referentov. 

7. Manažment MsÚ je tvorený z nasledovných pozícií : 
a) prednosta MsÚ 
b) zástupca prednostu a vedúci odboru služieb úradu 
c) hlavný architekt 
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d) vedúci kancelárie primátora 
e) vedúci manažér SO 
f) vedúci kancelárie prednostu 
g) vedúci odboru projektového a strategického riadenia 
h) vedúci odboru inovácií, transparentného riadenia a klientskej spokojnosti 
i) vedúci odboru komunikácie a propagácie 
j) vedúci odboru mestského rozvoja a cestovného ruchu 
k) vedúci odboru komunálnych činností a životného prostredia 
l) vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu 
m) vedúci odboru miestnych daní a poplatkov 
n) vedúci odboru majetku 
o) vedúci odboru kultúry 
p) vedúci odboru školstva, mládeže a športu 
q) vedúci odboru sociálnych služieb 
r) vedúci odboru investičnej výstavby a rozvoja 
s) vedúci odboru stavebného poriadku 

8. Organizačná štruktúra MsÚ : 
a) Kancelária primátora 
b) Útvar hlavného kontrolóra mesta 
c) Útvar hlavného architekta 

- referát urbanizmu a architektúry 
- referát dopravného urbanizmu a inžinieringu 

d) Kancelária prednostu MsÚ 
- kancelária prednostu 
- referát hospodárskej prevádzky 
- referát verejného obstarávania 
- referát IT 

e) Odbor projektového a strategického riadenia 
- referát projektového riadenia 

f) Odbor inovácií, transparentného riadenia a klientskej spokojnosti 
g) Odbor komunikácie a propagácie 
h) Odbor mestského rozvoja a cestovného ruchu 

- referát mestského rozvoja 
- referát cestovného ruchu 
- Turistické informačné centrum (TIC Nitra) 

i) Odbor služieb úradu 
- referát klientskeho centra 
- referát právny a vymáhania pohľadávok 
- referát organizačný 
- referát matričného úradu 
- referát evidencie obyvateľstva a domov 

j) Odbor komunálnych činností a životného prostredia 
- referát obchodu, služieb a podnikania 
- referát životného prostredia 
- stredisko mestských služieb 

k) Odbor ekonomiky a rozpočtu 
- referát účtovnej evidencie a pokladničných operácií 
- referát rozpočtu a finančného manažmentu 

l) Odbor miestnych daní a poplatkov 
- referát dane z nehnuteľností 
- referát miestnych daní a poplatkov 

m) Odbor majetku 
- referát majetku 
- referát prevádzky mestských tržníc 
- referát správy a prevádzky pohrebísk a cintorínov 

n) Odbor kultúry 
- referát kultúry 
- referát prevádzky kultúrnych zariadení (Synagóga, Kultúrne domy a zariadenia) 
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o) Odbor školstva, mládeže a športu 
- referát školstva 
- referát mládeže a športu 
- referát predprimárneho vzdelávania 

p) Odbor sociálnych služieb 
- referát sociálnych služieb a dávok 
- referát sociálneho bývania a krízovej intervencie 
- Útulok 
- Zariadenie núdzového bývania 

q) Odbor investičnej výstavby a rozvoja 
r) Odbor stavebného poriadku 

- referát agendy stavebných konaní 
- referát agendy ŠFRB 

s) Sprostredkovateľský orgán pre IROP 
9. Mestský hasičský zbor je súčasťou organizačnej štruktúry MsÚ. Je zložený z veliteľa zboru a členov 

zboru. Veliteľa zboru menuje a odvoláva mestské zastupiteľstvo a členov zboru menuje primátor 
mesta. Mestský hasičský zbor je podriadený primátorovi mesta. Veliteľ zboru a členovia zboru 
nevykonávajú svoju činnosť v hasičskom zbore v pracovnom pomere ako svoje zamestnanie, ale sú 
iba členmi hasičského zboru na základe dobrovoľnosti. Zabezpečovanie organizácie, činnosti 
a samotnej akcieschopnosti mestského hasičského zboru sa uskutočňuje prostredníctvom spolupráce 
s referentom obrany, ochrany a bezpečnosti MsÚ v Nitre. 

 
Zdroj: Organizačný poriadok Mestského úradu v Nitre v znení dodatkov č. 1 až 20 (účinný od 23.1.2019) 
vrátane prílohy Organizačná štruktúra Mesto Nitra – Mestský úrad v Nitre 
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POČET ZAMESTNANCOV 

 

PRIEMERNÝ POČET 
ZAMESTNANCOV  

R. 2019 

POČET 
ZAMESTNANCOV 

K 31.12.2019 

Z TOHO POČET 
VEDÚCICH 

ZAMESTNANCOV 

Mesto Nitra: 908,73 928 68 

z toho: - MsÚ 256,73 276 18 

          - Stredisko mestských služieb 97,00 97 4 

           - MŠ, ZŠS, jasle a Centrum zdravia  475,00 475 39 

          - Mestská polícia 80,00 80 7 

RO:   895,67 941 62 

z toho: - ZŠ a školské zariadenia 815,47 855 57 

             - Centrum voľného času 20,00 20 2 

             - ZUŠ J. Rosinského 60,20 66 3 

PO:       204,00 205 7 

Z toho: -  Správa zariadení soc. služieb 204,00 205 7 

              - Kreatívne centrum Nitra 0,00 0 0 

Obchodné spoločnosti: 241,54 243 11 

z toho: - NTS, a.s. 48,00 48 4 

            - Nitrianske komunálne služby, 
s.r.o. 101,24 104 2 

            - Službyt Nitra, s.r.o. 90,30 89 4 

            - Nitrianska investičná, s.r.o. 2,00 2 1 

Spolu za konsolidovaný celok 2.249,94 2.317 148 
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KONSOLIDOVANÝ CELOK TVORIA ORGANIZÁCIE ZRIADENÉ MESTOM: 

 

Mesto Nitra ako účtovná jednotka verejnej správy v zmysle platných právnych predpisov je 

povinné zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku. Základným účelom zostavenia konsolidovanej účtovnej 

závierky  je poskytnúť informácie o konsolidovanom celku ako o jednej ekonomickej jednotke, pričom 

východiskom je individuálna účtovná závierka  jednotlivých subjektov vstupujúcich do konsolidácie. 

 

Účtovné jednotky konsolidovaného celku Mesta Nitry boli zahrnuté do konsolidovanej účtovnej závierky 

metódou konsolidácie uvedenou v nasledujúcom prehľade: 

 

 
1) Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti konsolidujúcej účtovnej jednotky: 

 
Názov  rozpočtovej 
organizácie 

Sídlo rozpočtovej 
organizácie 

Vzťah ku 
konsolidujúcej účtovnej 
jednotke  

Konsolidovaný podiel v % 
a metóda konsolidácie 

ZŠ Beethovenova Beethovenova11,  Nitra dcérska  účtovná jednotka 100 %, metóda úplnej konsolidácie 

ZŠ Cabajská Cabajská 2,  Nitra dcérska  účtovná jednotka  100 %, metóda úplnej konsolidácie 

ZŠ a MŠ Novozámocká Novozámocká 129, Nitra dcérska  účtovná jednotka 100 %, metóda úplnej konsolidácie 

ZŠ Drážovce Sčasného 22, Nitra dcérska  účtovná jednotka 100 %, metóda úplnej konsolidácie 

ZŠ Fatranská Fatranská 14, Nitra dcérska  účtovná jednotka 100 %, metóda úplnej konsolidácie 

ZŠ Kniežaťa Pribinu A. Šulgana 1, Nitra dcérska  účtovná jednotka 100 %, metóda úplnej konsolidácie 

ZŠ Krčméryho Krčméryho 2,  Nitra dcérska  účtovná jednotka 100 %, metóda úplnej konsolidácie 

ZŠ Nábrežie mládeže Nábrežie ml., Nitra dcérska  účtovná jednotka 100 %, metóda úplnej konsolidácie 

ZŠ Na Hôrke Na Hôrke 30, Nitra dcérska  účtovná jednotka 100 %, metóda úplnej konsolidácie 

ZŠ Škultétyho Škultétyho 1, Nitra dcérska  účtovná jednotka 100 %, metóda úplnej konsolidácie 

ZŠ Topoľová Topoľová 8,Nitra dcérska  účtovná jednotka 100 %, metóda úplnej konsolidácie 

ZŠ Tulipánová Tulipánová 1,  Nitra dcérska  účtovná jednotka 100 %, metóda úplnej konsolidácie 

ZŠ kráľa Svätopluka Dražovská 6, Nitra dcérska  účtovná jednotka 100 %, metóda úplnej konsolidácie 

ZŠ Benkova  Benkova 34, Nitra dcérska  účtovná jednotka 100 %, metóda úplnej konsolidácie 

CVČ Nitra Štefánikova trieda 63, 

Nitra 

dcérska  účtovná jednotka 100 %, metóda úplnej konsolidácie 

ZUŠ J. Rosinského Vajanského  1,Nitra dcérska  účtovná jednotka 100 %, metóda úplnej konsolidácie 
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2) Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti konsolidujúcej účtovnej jednotky: 

Názov príspevkovej 
organizácie 

Sídlo príspevkovej 
organizácie 

Vzťah ku 
konsolidujúcej účtovnej 
jednotke  

Konsolidovaný podiel  v % a 
metóda konsolidácie 

Správa zariadení 

sociálnych služieb v Nitre 

Baničova 12,Nitra dcérska  účtovná jednotka 100 %, metóda úplnej konsolidácie 

Kreatívne centrum 
Nitra 

Svätourbanská 104/31, 
Nitra 

dcérska  účtovná jednotka 100 %, metóda úplnej konsolidácie 

 

3) Obchodné spoločnosti v konsolidovanom celku Mesta Nitry: 

 

 

 

 
Právna forma 

Názov 
 právnickej osoby 

Sídlo 
 právnickej osoby 

Vzťah ku 
konsolidujúcej  
účtovnej jednotke 

Konsolidovaný podiel v 
% a metóda 
konsolidácie 

akciová 

spoločnosť 

Nitrianska teplárenská 

spoločnosť, a.s. 

J. Kráľa 122, Nitra dcérska účtovná 

jednotka 

100%, metóda úplnej 

konsolidácie 

spoločnosť s ruč. 

obmedzeným 

Nitrianske komunálne 

služby, s.r.o. 

Nábrežie mládeže 

87, Nitra 

dcérska účtovná 

jednotka 

100%, metóda úplnej 

konsolidácie 

spoločnosť s ruč. 

obmedzeným 

Službyt Nitra, s.r.o. J. Kráľa 122, Nitra dcérska účtovná 

jednotka 

100%, metóda úplnej 

konsolidácie 

spoločnosť s ruč. 

obmedzeným 

Nitrianska investičná, 

s.r.o. 

Štefánikova trieda 

60, Nitra 

dcérska účtovná 

jednotka 

100%, metóda úplnej 

konsolidácie 
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4. POSLANIE, VÍZIE A CIELE ROZVOJA MESTA                                             
 

VÍZIA  MESTA NITRY: 

„NITRA JE  MODERNÉ  A OTVORENÉ MESTO PRE VŠETKÝCH“. 

 

CIELE ROZVOJA MESTA: 
 

Základným strategickým dokumentom Mesta Nitry, v ktorom je zakomponovaná vízia a stratégia 

rozvoja mesta je Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Nitra na roky 2015 – 2023. 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nitry (ďalej len  „PHSR“ ) na obdobie  

2015 – 2023 koncepčne a systematicky analyzuje súčasný stav územia a určuje budúcnosť rozvoja 

prostredníctvom špecificky miestnych intervencií  – kľúčových investičných a  neinvestičných  projektov  v  

oblasti ekonomickej, sociálnej, environmentálnej a inštitucionálnej. Vytvára obsahový, finančný a 

inštitucionálny rámec  pre naplnenie  vízie  a strategických cieľov.  

 

PROGRAMOVÁ ČASŤ PHSR MESTA NITRY  JE ROZDELENÁ DO 4 PRIORÍT:  

 

Priorita č. 1: Príroda a kultúra v meste Nitra  

• je zameraná na využitie kultúrneho a prírodného potenciálu mesta Nitry a jeho okolia, na zelené iniciatívy  

a  adaptačné  opatrenia na  zmenu  klímy,  na  podporu cestovného  ruchu,  kreatívnej ekonomiky –

kultúrneho a kreatívneho priemyslu, 

 

Priorita č. 2: Mobilita v meste Nitra 

• je zameraná  na  podporu ekologickej  mestskej mobility, zvýšenia bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej 

premávky, systémový prístup k riešeniu statickej dopravy,  

 

Priorita č. 3: Nitra - mesto pre život  

• je zameraná  na  podporu bývania pre všetky skupiny obyvateľstva, sociálnych služieb a vzdelávania, 

podporu podnikania mladých a ostatných verejných služieb v meste,  

 

Priorita č. 4: Partnerstvo v meste Nitra 

• je zameraná  na  podporu spolupráce, koordinácie a partnerstiev na miestnej, národnej i medzinárodnej  

úrovni,  vrátane  spolupráce verejného  a  súkromného  sektora, spolupráca  a budovanie efektívnej verejnej  

správy. 

   

Dlhodobé priority mesta sumarizované v schválenom PHSR mesta Nitry sú špecifikované v Akčnom 

pláne mesta, ktorý zahŕňa už konkrétne plánované ciele, projektové zámery a aktivity. Akčný plán je 

vytváraný na 2 roky a jednotlivé zámery sú rozdeľované do rovnakých prioritných oblastí ako v PHSR.  
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NITRA AKO MODERNÉ MESTO PRE VŠETKÝCH 

 
Okrem priorít definovaných v PHSR na roky 2015-2023 sa musí mesto Nitra vysporiadať so zmenami, 

ktoré so sebou prináša rozvoj mesta: 

- nárast cien nehnuteľností spojený s nárastom záujmu o bývanie v Nitre, 

- rapídny nárast počtu pracovníkov v meste pracujúcich v strategickom priemyselnom parku z krajín 

mimo Európskej únie, 

- negatívny dopad na životné prostredie v Nitre a jej okolí, 

- zväčšená dopravná zaťaženosť miestnych komunikácií, 

- dopady zmeny klímy na život v meste. 

 

Mesto Nitra chce reagovať na predmetné zmeny a snaží sa riešiť výzvy, ktoré prichádzajú aj napríklad 

zavádzaním nových inovatívnych riešení hlavne pre skvalitnenie života obyvateľov, či pre efektívnejšie 

fungovanie mesta. Hlavnými cieľmi zlepšenia života sú riešenia vo verejnej doprave, zmena parkovacej 

politiky, budovanie cyklotrás, zlepšenie podmienok na športoviskách, výmena osvetlenia, rozširovanie 

projektu monitorovania smetných nádob a iné. 
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5. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA MESTA NITRY                                                            
 

Mesto Nitra je samostatným samosprávnym územným celkom Slovenskej republiky, združuje 

občanov, ktorí majú na jeho území trvalý pobyt, je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári 

s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je 

starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov.  

 

 

 
 
5.1 Geografické údaje 
 
Geografická poloha mesta :  

Nitra leží na území rozprestierajúcom sa medzi masívom Zobora (587 m) a vrchmi (Kalvária 215 

m, Šibeničný vrch 218,5 m), ktoré možno považovať za časť Tribečského pohoria oddeleného riekou 

Nitrou od hlavného masívu. Kataster mesta meria 4083 ha, z toho zastavaná plocha 194 ha. Nadmorská 

výška sa pohybuje od 138 do 587 metrov nad morom. 

 

Poloha mesta Nitry je daná týmito krajnými súradnicami: 

48° 17´18´´ severnej šírky (Čermáň) 

48° 20´15´´ severnej šírky (Zobor) 

18° 04´00´´ východnej dĺžky (Mlynárce) 

18° 06´30´´ východnej dĺžky (mesto Nitra)     

GPS: S48˚ 18´ 25´´, V 18˚ 5´ 11´´  
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Mesto Nitra je správnym centrom Nitrianskeho kraja, ktorý tvoria okresy Nitra, Komárno, Levice, Nové 

Zámky, Šaľa, Topoľčany a Zlaté Moravce. 

 

Celková rozloha mesta : 

Nitra je s rozlohou 108 km2 v súčasnosti piatym najväčším mestom na Slovensku.  

 

 
         Zdroj: www.nitrasmart.sk 

V súčasnosti sídelný útvar Nitra tvoria mestské časti: Dolné Krškany, Horné Krškany, Staré Mesto, Čermáň, 

Klokočina, Diely, Párovské Háje, Kynek, Mlynárce, Zobor, Dražovce, Chrenová, Janíkovce. 

 

5.2 Demografické údaje  

POČET OBYVATEĽOV – MESTO NITRA 

ROK 
POČET OBYV. 

KU 1.1. 
NARODENÍ PRISŤAHOVANÍ ZOMRELÍ ODSŤAHOVANÍ 

2000 87 268 727 569 704 800 

2001 87 516 705 743 632 899 

2002 87 690 640 815 708 1 148 

2003 87 324 679 878 662 1 134 

2004 86 580 680 964 668 1 442 

2005 85 961 696 895 764 1 507 

2006 85 192 705 911 757 1 389 

2007 84 697 670 994 722 1 572 

2008 83 976 787 867 697 1 562 

2009 83 265 796 758 766 1 292 

2010 82 728 788 908 684 1 474 

2011 82 226 718 965 671 1 406 

2012 81 798 786 851 702 1 302 

2013 81 351 774 1 063 689 1 451 

2014 80 947 807 1 045 756 1 434 

2015 80 524 799 1 158 769 1 550 

2016 80 130 780 969 741 1 570 

2017 79 534 749 1 063 694 1 491 

2018 79 131 774 1 062 790 1 639 

2019 78 559 760 1 292 737 1 450 

Zdroj: MsU Nitra - Referát evidencie obyvateľstva a domov 
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5.3 Nezamestnanosť  

POČET UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE – OKRES NITRA  

Počet uchádzačov o zamestnanie evidovaných na ÚPSVaR v Nitre 

Okres  
Nitra 

Mesiace (stav ku koncu príslušného mesiaca) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Rok 
2019 

2 409  2 373  2 339  2 310  2 283  2 230  2 225  2 239  2 344  2 308  2 257  2 228  

Rok 
2018 

3 051  2 937  2 823  2 759  2 731  2 701  2 684  2 684  2 632  2 598  2 499  2 431  

Rok 
2017 

4 864 4 697 4 357 4 171 4 018 3 810 3 701 3 669 3 499 3 300 3 088 3 046 

Rok 
2016 

6 605 6 429  6 196  5 996  5 861 5 811 5791 5 701 5 629 5 289 4 970 4 913 

Rok 
2015 

8 118 7 862 7 704 7496 7 387 7 491 7 529 7 274 7 257 7 079 6 714 6 672 

Rok 
2014 

8 662 8 535 8 558 8 260 8 004 7 857 8 234 8 149 8 113 7 992 7 752 7 794 

Rok 
2013 

9 930 9 923 9 709 9 379 9 410 9 421 9 141 8 864 8 820 8 623 8 486 8 326 

Rok 
2012 

8 454 8 768 8 630 8 183 8 054 8 274 8 517 8 602 8 478 8 776 8 993 9 323 

Rok 
2011 

7 235 7 421 7 394 7 232 7 286 7 631 7 870 7 796 7 880 7 880 7 893 8 111 

Rok 
2010 

7 551 7 639 7 466 7 170 6 976 6 981 6 976 6 850 6 928 6 815 6 718 6 856 

MIERA EVIDOVANEJ NEZAMESTNANOSTI – OKRES NITRA                                                       

 V % k 31.12. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Okres NR 7,71 7,52 9,00 10,37 9,48 8,64 7,32 5,22 2,90 2,26 1,97 

Zdroj údajov UPSVaR: http://www.upsvar.sk  
 

5.4 Symboly mesta 
 

Erb mesta : 
Erb (znak) Nitry tvorí modrý štít neskorogotického tvaru. Pravá opancierovaná ruka, zohnutá v 

lakti, je ukončená na pravej strane ramenom, na ľavej päsťou zvierajúcou žrď zástavy. Červená zástava je 
tvaru lastovičieho chvosta s ležatým rovnoramenným dvojkrížom striebornej (bielej) farby, upravená na 
dlhej zvislej žrdi striebornej (bielej) farby. Erb môže byť zobrazený aj v monochromatickom prevedení i s 
heraldickou šrafúrou vyjadrujúcou sfarbenie erbu.  

 

 
 

Vlajka mesta : 
Vlajka mesta Nity je celá modrej farby, pomery jej strán sú 2:3. Ukončená je lastovičím chvostom, 

t.j. zástrihom, ktorý siaha do jednej tretiny listu vlajky. Je pripevnená k žrdi tak, aby sa dala vztyčovať a 
spúšťať. 

http://www.upsvar.sk/
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Pečať mesta :  

Pečať mesta Nitry je pečatidlom zhotovený reliéfny obraz erbu mesta Nitry obkolesený 
kruhopisom s názvom MESTO NITRA. 
 

 
 
Znelka mesta: 

Znelkou mesta Nitry je text historickej piesne Nitra, milá Nitra. Autorom textu je Ľudovít Štúr. 
Text zhudobnil anonym. Vyšla v Banskej Bystrici roku 1862 vo Venci národných piesní slovenských. 
Znelka mesta Nitry sa používa pri slávnostných príležitostiach - slávnostné zasadnutie mestského 
zastupiteľstva, oslavy významných výročí a podobne. 

Text znelky mesta Nitry: 
 
/:Nitra, milá Nitra, ty vysoká Nitra :/ 
Kdeže sú tie časy, kdeže sú tie časy, 
v ktorých si ty kvitla? 
 
/:Ty si bola niekdy všetkých krajín hlava :/ 
v ktorých tečie Dunaj, v ktorých tečie Dunaj, 
Visla i Morava. 
 
/: Ty si bola sídlo kráľa Svätopluka :/, 
keď tu panovala, keď tu panovala 
jeho mocná ruka. 
 
/: Ty si bola sväté mesto Metodovo :/, 
keď tu našim otcom, keď tu našim otcom 
kázal božie slovo. 

  

5.5 Logo mesta 
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5.6 História mesta 
 

 
História Nitry  

 
Zobor je jedným zo siedmich vŕškov, na ktorom sa podľa legendy rozprestiera staroslávna Nitra. 

Spolu s Martinským vrchom, hradným kopcom, Vŕškom, Kalváriou, Borinou a Lupkou vytvára prekrásnu 

scenériu jedného z najstarších slovenských miest doloženého v písomných prameňoch už v 9. storočí. 

Najstarším písaným historickým prameňom o dejinách mesta Nitry obsahujúcim prvé písomné 

správy o Nitre je záznam v kronikárskom spise De conversione  Bagoariorum et Carantanorum 

(O obrátení Bavorov a Korutáncov) z r. 870-871 : „Jemu (Pribinovi) vysvätil niekdajší arcibiskup Adalram 

kostol za Dunajom na jeho vlastnom majetku zvanom Nitrava“1 Tento najstarší kresťanský chrám 

v strednej Európe bol nitrianskemu kniežaťu Pribinovi vysvätený okolo r.828.  

O výnimočnom postavení Nitry v dejinách Slovenska svedčí aj existencia najstaršieho  biskupstva 

v strednej Európe od r. 880, najstaršieho kláštora na území Slovenska – benediktínsky kláštor sv. 

Hyppolita na Zobore v Nitre, sú tu uchované najstaršie zachované listiny na území Slovenska – Zoborské 

listiny z r. 1111 a 1113 i najstaršia latinská liturgická kniha na našom území – Nitriansky evanjeliár z r. 

1083. Nitriansky hrad je najrozsiahlejším hradným komplexom na Slovensku s rozlohou 8,5 ha.  

 

 

 

             Počiatky osídlenia územia Nitry siahajú do obdobia praveku. Najstaršie nálezy pochádzajú 

z hradnej jaskyne a sú datované do staršej doby kamennej, cca 28 000 rokov. Mladšie sú nálezy z Čermáňa 

staré cca 23 000 rokov. Vrchol pravekého osídlenia nastal v dobe bronzovej, z ktorej je doložená 

nitrianska kultúra. Význam územia Nitry v dobe bronzovej i železnej potvrdzuje husté osídlenie, ale 

i mohutné hradisko na Zobore a na Žibrici. Bohaté sú archeologické nálezy z doby rímskej, z doby 

sťahovania národov i z obdobia príchodu našich slovanských predkov na prelome 6.-7. storočia. 

                                                 

 
1 Pramene k dejinám Veľkej Moravy. Zostavil Peter Ratkoš. Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1964, s.87 
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 Nitra získala vrcholné postavenie a význam na území Slovenska v 8. a 9. storočí. Stala sa centrom 

rozsiahleho Nitrianskeho kniežatstva a od roku 833, po vyhnaní kniežaťa Pribinu moravským Mojmírom, 

aj jedným z najdôležitejších centier Veľkomoravskej ríše. Na Nitrianskom hrade stál pravdepodobne aj 

Pribinov kostol, naznačuje to dodnes zachované zasvätenie sv. Emerámovi a neskôr, po zriadení  

nitrianskeho biskupstva pápežom Jánom VIII. roku 880, aj diecézny chrám. O zriadenie biskupstva sa 

svojou misijnou činnosťou zaslúžili Konštantín a Metod, byzantskí učenci, ktorí pred svojím príchodom na 

Veľkú Moravu roku 863 vytvorili slovanské písmo hlaholiku. Na hradnom kopci v mohutnom ústrednom 

hradisku zrejme sídlil aj Svätopluk, nitrianske knieža od pol. 9.stor a neskôr, v rokoch 871-894, 

najmocnejší vladár Veľkej Moravy. Éra Veľkej Moravy skončila roku 907, ale Nitra svoje postavenie 

duchovného, správneho a hospodárskeho centra nestratila ani v novovznikajúcom Uhorskom štáte. 

Tradíciu Nitrianskeho kniežatstva využil v 10. storočí kráľ Gejza na zriadenie nitrianskeho údelného 

vojvodstva, ktoré malo byť pôsobiskom budúceho uhorského kráľa a disponovalo značnou 

samostatnosťou. Z tohto obdobia pochádza kamenný múr z opevnenia, ktoré obopínalo celý hradný kopec, 

celú časť Nitry, ktorá sa dnes nazýva Horné mesto. Mohutný kamenný hrad odolal aj tatárskemu vpádu 

roku 1241 a Nitra za pomoc kráľovi po prehratej bitke získala od Bela IV. výsady slobodného kráľovského 

mesta roku 1248. 2 

Kráľ Ladislav IV. ho však už roku 1288 daroval nitrianskemu biskupovi a zo slobodného 

kráľovského mesta sa Nitra zmenila na zemepanské mesto. Zostala ním až do roku 1777. 

 Ďalšie osudy mesta poznačili vpády cudzích vojsk, dynastické a protivládne boje, takže hrad bol 

niekoľkokrát vážne poškodený a mesto úplne zničené. Súčasná podoba hradu je výsledkom staviteľských 

aktivít od stredoveku až po 18. storočie, s výrazným vplyvom barokového slohu.  

 Historická Nitra takmer až do konca 19 . storočia pozostávala z viacerých samostatných častí, čo 

sa dodnes zachovalo v názvoch jej ulíc a sídlisk. Nitrania aj dnes rozoznávajú Horné mesto a Dolné mesto, 

Párovce, ktoré však po prestavbe stratili svoj starobylý ráz. 

 Zachovaná podoba Dolného mesta je dokladom vzrastu hospodárskej sily Uhorska a v rámci neho 

aj mesta v poslednej tretine 19. a začiatku 20. storočia. Všetky svetské palácové stavby i honosnejšie 

meštianske domy pochádzajú z tohto obdobia, aj keď stoja na oveľa starších základoch. Vzhľad 

historického mesta však výrazne ovplyvnilo aj staviteľské úsilie z obdobia I. Československej republiky, 

prejavujúce sa hlavne presadzovaním sa funkcionalistického tvaroslovia. 

 Súčasné krajské mesto podstatne prekonalo svoje historické dimenzie. Stalo sa 

poľnohospodársko-priemyselným centrom juhozápadného Slovenska, vysokoškolským mestom s dvomi 

univerzitami a s teologickým inštitútom, sídli tu niekoľko pracovísk Slovenskej akadémie vied, viacero 

významných kultúrnych a športových inštitúcií. 

 

Použitá literatúra: 

Fusek, G., Zemene, M.; Dejiny Nitry od najstarších čias po súčasnosť, Mesto Nitra 1998, 398 s., ISBN 80-967814-9-9 

Števko, A. : Nitra, mesto včerajších a dnešných stretnutí, Vydavateľstvo FOTAR, J. Tarábek, 2014,141 s. ISBN 978-80-

969708-5-8 

                                          
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 
2  Števko, A. : Nitra, mesto včerajších a dnešných stretnutí, Vydavateľstvo FOTAR, J.Tarábek, 2014 
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5.7 Kultúrne dedičstvo mesta Nitry  
                

Mesto Nitra disponuje bohatým fondom hnuteľných i nehnuteľných objektov a predmetov 

s pamiatkovou hodnotou, ktoré svedčia o jeho slávnej histórii. Na území mesta Nitry sa aktuálne ku koncu 

roku 2019 nachádzalo celkovo 241 národných kultúrnych pamiatok evidovaných v Ústrednom zozname 

pamiatkového fondu Slovenskej republiky, z toho 94 nehnuteľných a  147  hnuteľných objektov a súborov 

národných kultúrnych pamiatok. Horné mesto je pamiatkovou rezerváciou /PR/, v Dolnom meste sa 

nachádza pamiatková zóna /PZ/ a v časti Starého mesta, Zobora a Chrenovej je ochranné pásmo PR/PZ. 

               V roku 2019 na základe rozhodnutia Pamiatkového úradu SR boli do registra nehnuteľných 

kultúrnych pamiatok zapísané: Mlyn vodný s areálom (Pullmanovský mlyn) na ul. Pri mlyne č.1 v Nitre, 

časť Dolné Krškany (evid. č. v stave riešenia), ktorý je v podstatnej miere autenticity hodnotným 

dokladom rozvoja mlynárskeho remesla a technológie na JZ Slovensku; pod č. ÚZPF 12190/1-4 Cintorín 

vojnový a pomník od Juliusa Bartfaya v Nitre, časť Mlynárce, ako cintorín s ojedinelým typom väzby na 

príslušné špeciálne vojenské nemocničné zariadenie na rozdiel od štandardných  frontových vojnových 

cintorínov; pod č. 12151/1-2 fontána so sochou Túžba po vyzdravení od Elemíra J. Mesároša ako 

hodnotný reprezentant monumentálneho sochárstva  medzivojnového obdobia v Nitre. 

 

       
 

               Okrem pamiatkového fondu spísaného v ÚZPF SR sa na území mesta nachádzajú tiež hnuteľné, 

alebo nehnuteľné veci, ktoré majú pre mesto výnimočnú hodnotu, sú vyhlásené za pamätihodnosť a sú 

spísané v Evidencii pamätihodností mesta (VZN č.5/5009 o národných kultúrnych pamiatkach 

a pamätihodnostiach). Počet pamätihodností do r. 2019 predstavuje 130.  Rozsah kultúrnych pamiatok 

a pamätihodností nepredstavuje fixné číslo, mení sa v dôsledku neustále prebiehajúceho procesu.  

               Aktívny záujem o zachovanie kultúrneho dedičstva mesto deklarovalo v rámci dotačnej politiky  

podporou projektov pre cieľovú oblasť záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok 

a pamätihodností dotáciou v celkovej výške 10 000 €: Rehoľa piaristov na Slovensku/čistenie a oprava 

organu v Kostole sv. Ladislava v Nitre/NKP, č.ÚZPF 1500/1-2; Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nitra, 

Dolné Krškany/vlhkostná sanácia RK Kostola sv. Ondreja apoštola/NKP, č. ÚZPF 11792; Špecializovaná 

nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o./3.etapa záchrany a obnovy Zoborského kláštora, konzervovanie ruiny 

obydlia mnícha, zastrešenie/NKP, č. ÚZPF 1513 1-3. 

               Mesto prijalo nové Všeobecne záväzné nariadenie (VZN)č. 9/2019 o poskytovaní dotácií, umožnilo 

podávanie žiadostí cez online systém, pôvodná cieľová oblasť “záchrana a obnova národných kultúrnych 

pamiatok a pamätihodností“ bola premenovaná na „kultúrne pamiatky a pamätihodnosti“.  
Okrem poskytovania finančných prostriedkov formou dotácie jednotlivým vlastníkom pamiatok sa mesto 

každoročne v rámci možností rozpočtu zameriava aj na obnovu umeleckých artefaktov, ktoré sú v jeho 

správe. V oblasti pamiatkovej starostlivosti boli vyčlenené prostriedky vo výške 39 108 €. 

Pre vysoký vek reštaurovaných objektov a exteriérové prostredie sa v rámci komplexnej 

rekonštrukcie, rešpektujúc autorstvo a autenticitu diela,  čoraz častejšie rieši vytvorenie originálnej kópie 

v odolnejšom materiáli a tiež statické zabezpečenie umeleckých diel. Komplexnou obnovou prešli: originál 

kamennej plastiky „Slnečný kotúč“ od akad. sochára Dušana Dzureka na sídlisku Chrenová II; originál 

plastiky „Tri klasy“ z nehrdzavejúcej ocele od akad. sochára Alexandra Viku na Štúrovej ulici; originál 

bronzovej plastiky „Meč" od akad. maliara Mariána Žilíka na pešej zóne, originál bronzovej plastiky „Národ 

https://www.google.sk/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.vsetcinabajk.sk%2Fpoi%2F895&psig=AOvVaw2NIVyrbRc5488DoIcj08ow&ust=1591774257880000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIidsqub9OkCFQAAAAAdAAAAABAc
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sebe“ od akad. sochára Jozefa Fizela na Štúrovej ulici pred Domom služieb. Sakrálne umenie bolo 

zastúpené komplexnou obnovou architektonicko-sochárskej kompozície originálu sochy sv. Jána 

Nepomuckého pred Kostolom sv. Ondreja v Nitre – časť Dolné Krškany. 

 

 
 

      Mesto Nitra v spolupráci s kultúrnymi inštitúciami rozvíjajúcimi činnosť na jej území prezentuje 

kultúrne dedičstvo v rámci viacerých podujatí, napr. Noc múzeí a galérií, Nitra, milá Nitra, Noc kostolov... 

každoročne sa zapája do medzinárodného projektu Dni európskeho kultúrneho dedičstva, ktoré sa v Nitre 

konali v dňoch 1 .9. – 30. 9. 2019 a niesli sa v duchu hesla „Umenie a zážitok“. 

 

 

5.8 Významné ocenenia udelené za r. 2019 
 

CENA PRIMÁTORA MESTA NITRY 

FS  FURMANI – za zachovávanie, rozvíjanie a šírenie hodnôt tradičnej ľudovej kultúry a za úspešnú 

reprezentáciu Nitry v domácom i medzinárodnom meradle. 

 

Gymnázium, Golianova 68, Nitra - za významný prínos v oblasti vzdelávania mládeže  a úspešnú 

reprezentáciu mesta Nitry pri príležitosti 100. výročia založenia školy. 

 

CENA MESTA NITRY  a  ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA NITRY  

Ocenenia neboli v roku 2019 udelené. 

 

5.9 Partnerské mestá  

1.  Báčsky Petrovec, Srbsko  

2.  České Budějovice, Česko  

3.  Kroměříž, Česko  

4.  Spišská Nová Ves, Slovensko  

5.  Osijek, Chorvátsko  
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6.  Zielona Góra, Poľsko  

7.  Naperville, USA  

8.  Gosford, Austrália  

9.  Zoetermeer, Holandsko  

10.  Vesprém, Maďarsko 

11.  Gyeongju, Južná Kórea  

 
Memorandá o spolupráci: 
Roding, Nemecko (podpísané v 2017) 
Volgograd, Rusko (podpísané v 2017) 

 
Okrem pravidelných návštev vedenia miest sa spolupráca odohráva na úrovni kultúrnej, 

športovej, vedeckej, vzdelávacej, či cirkevnej. Na našich podujatiach počas roka vystupujú súbory 

a hudobné skupiny z partnerských miest a naopak, naši hudobníci a umelci často účinkujú v partnerských 

mestách. Takisto športové kluby sa stretávajú na spoločných športových podujatiach. Univerzity a školy 

realizujú viaceré projekty s partnerskými mestami týkajúce sa výmenných pobytov študentov, ale aj 

vedeckej a vzdelávacej činnosti. Mnohé školy a škôlky majú sesterské organizácie v partnerských mestách, 

s ktorými sa navštevujú a spolu zapájajú do rôznych súťaží a aktivít. Vzájomne spolupracujú aj cirkevné 

organizácie i mnohé záujmové skupiny, ktoré si takto vymieňajú skúsenosti a práve to je hlavným cieľom 

partnerskej spolupráce. Táto spolupráca je podporovaná nielen zo strany  mesta, ale aj prostredníctvom 

rôznych projektov a grantov.  

 

 Stretnutie primátora s veľvyslancom Maltézskeho rádu Alfréd Schönburg von Hartenstein 1.2. 

 Stretnutie primátora s veľvyslankyňou Írskej republiky Hildy Ó Riain 4.2. 

 Stretnutie primátora s veľvyslancom Holandského kráľovstva Henka vad der Kvasta 12.2. 

 Účasť vedenia mesta Nitra na Dňoch slovenskej kultúry v Českých Budějoviciach 14.-15.2. 

 Stretnutie primátora s palestínskym zástupcom veľvyslanca Ahmed Al Sayed 19.2. 

 Nasvietenie DAB a Chrenovského mosta nazeleno pri príležitosti Global Greening Campaign Írska 

a írskeho sviatku sv. Patrika 13.-17.3. 

 Stretnutie primátora s veľvyslankyňou Turecka Hatice Aslıgül Üğdül 18.3. 

 Stretnutie primátora s veľvyslancom Poľska Krzysztof Strzalka 19.3.  

 Stretnutie primátora s veľvyslancom Indie Shri Vanlalhuma v sprievode predstaviteľov 

Spoločnosti slovensko-indického priateľstva, Slovenskej siete proti chudobe ako aj Europskej 

siete minimálneho príjmu a Inštitútu zamestnanosti v Bratislave 19.3. 

 Stretnutie primátora s veľvyslankyňou Indonézie Adiyatwidi Adiwoso 20.3.  

 Stretnutie primátora s veľvyslancom Francúzska Christophe Léonzi 27.3.  

 Stretnutie primátora s chargé d´affaires kancelárie Veľvyslanectva Kanady John von Kaufmann 

9.4.  

 Stretnutie primátora s veľvyslancom Španielska Luis Belzuz de los Ríos 10.4. 

 Workshop o bezodpadovosti s holandským veľvyslanectvom a Inštitútom pre cirkulárnu 

ekonomiku Incien a poliatie tulipánov zasadených v novembri 2018 pri príležitosti 100. výročia 

spolupráce za účasti zástupcu veľvyslanca Martijn Lambarts 16.4. 
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 Stretnutie primátora so zástupcom veľvyslanca Gruzínska  18.4. 

 Návšteva žiakov a učiteľov zo Strednej priemyselnej školy stavebnej na Cabajskej v Nitre na 

Střední průmyslovej škole stavební v Českých Budějoviciach – uzavretie družobnej zmluvy 12.4. 

 Detská folklórna skupina Drážovce a matičiari z Janíkoviec, Čakajoviec boli pozvaní ako hostia aj 

s vystúpením na Dni slovenskej kultúry v Osijeku a 25. detskú prehliadku slovenského folklóru 

v Chorvátsku, a zároveň 10.-te výročie vzájomnej spolupráce v dňoch 10.5.-12.5. 

 Spolupráca s materskými školami v Nitre a partnerskom meste Kroměříž – pracovné stretnutie  

v Nitre 16.5. 

 Stretnutie primátora s veľvyslancom Japonského cisárstva Junom Shimmim 24.5. 

 Stretnutie primátora so zástupcami Strednej školy Stedelijk College z holandského partnerského 

mesta Zoetermeer a riaditeľa Diecéznej charity 25.6. - bilancovanie 25 ročnej spolupráce 

 Oficiálne delegácie z partnerských miest na cyrilo-metodských slávnostiach Nitra, milá Nitra 4.-

7.7.  

 Stretnutie primátora s veľvyslancom Britského kráľovstva Andrew Garth 17.7. 

 Vínny festival, Dni Zielonej Gory a Fórum partnerských miest 12.-15.9. v Zielonej Gore – účasť 

poslancov Erik Král, Peter Mezei, Jarmila Králová  

 Pracovný workshop s materskými školami vo Veszpréme  19.9. - výmena vedomostí, skúseností, 

know-how, diskusia o výzvach, potrebách, riešení problémov 

 Divadelné predstavenie Danka a Janka hercov nitrianskeho Starého divadla Karola Spišáka  v 

detskom divadle Branka Mihaljevića v Osijeku 21.9. 

 23.9. Koncert čílskeho sláčikového kvarteta Las Cuatro Estaciones v Synagóge v Nitre - spoločný 

projekt UKF, mesta Nitra a čílskej ambasády  

 Medzinárodná konferencia mesta Nitra s UKF Labor Socialis 26.9. –  cez holandské veľvyslanectvo 

pozvaný rečník na prednášky Dirk Beekman z Ministerstva sociálnych vecí v Amsterdame a cez 

kanadské veľvyslanectvo pozvaná rečníčka Dominik Viel-Leblanc (Deputy Migration Program 

Manager at the Embassy of Canada in Vienna) 

 Stretnutie viceprimátora s albánskou veľvyslankyňou Enkeledu Mërkuri 1.10. 

 Pracovný workshop – turistické informačné centrá Veszprém a Nitra 22.10. v Nitre – výmena 

vedomostí, skúseností, know-how, diskusia o výzvach, potrebách, riešení problémov 

 SPU, UKF, Erasmus Student Network a mesto Nitra spoločne zorganizovali podujatie Erasmus 

Village 13.11 s účasťou aj Miesta prvého kontaktu pre cudzincov COMIN zriadené v klientskom 

centre MsÚ v Nitre, pozvanie mesta prijal aj veľvyslanec Španielska (španielskych študentov je tu 

najviac), ostatné veľvyslanectvá poskytli podporu vo forme propagačných materiálov 

 Medzinárodný turnaj Memoriál Rudolfa Farmadina 30.11. v Nitre,  Karate kluby Nitra a České 

Budějovice, priateľské stretnutie a večera viceprimátora Miloslava Špotáka s primátorom mesta 

České Budějovice p. Jiřím Svobodom 
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5.10 Základná charakteristika organizácií konsolidovaného celku   
 

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI KONSOLIDUJÚCEJ ÚČTOVNEJ 
JEDNOTKY: 

 
Názov  rozpočtovej 
organizácie 

Sídlo rozpočtovej 
organizácie 

Hlavný predmet činnosti 

ZŠ Beethovenova Beethovenova11,  

Nitra 

Základné školy zabezpečujú výchovu a vzdelávanie 
prostredníctvom vzdelávacích programov, ktoré 
poskytujú základné vzdelanie, zabezpečujú povinnú 
školskú dochádzku v ročníkoch 1.-9. a poskytujú rôzne 
možnosti záujmového vzdelávania. ZŠ Cabajská Cabajská 2,  Nitra 

ZŠ a MŠ 

Novozámocká 

Novozámocká 129, 

Nitra 

ZŠ Drážovce Sčasného 22, Nitra 

ZŠ Fatranská Fatranská 14, Nitra 

ZŠ Kniežaťa Pribinu A. Šulgana 1, Nitra 

ZŠ Krčméryho Krčméryho 2,  Nitra 

ZŠ Nábrežie 

mládeže 

Nábrežie ml., Nitra 

ZŠ Na Hôrke Na Hôrke 30, Nitra 

ZŠ Škultétyho Škultétyho 1, Nitra 

ZŠ Topoľová Topoľová 8,Nitra 

ZŠ Tulipánová Tulipánová 1,  Nitra 

ZŠ kráľa Svätopluka Dražovská 6, Nitra 

ZŠ Benkova  Benkova 34, Nitra 

CVČ Nitra Štefánikova trieda 63, 

Nitra 

Centrum voľného času zabezpečuje podľa výchovného 
programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, 
záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb 
do veku 30 rokov v ich voľnom čase.  
Poskytuje odbornú a metodickú pomoc v oblasti práce s 
deťmi a mládežou v ich voľnom čase inštitúciám, 
občianskym združeniam, ktoré pracujú s deťmi 
a mládežou. 
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ZUŠ J. Rosinského Vajanského  1,Nitra Predmetom činnosti ZUŠ J. Rosinského  je poskytovanie 
základného umeleckého vzdelania v nasledovných 
umeleckých odboroch a oddeleniach: 
- hudobný odbor (oddelenie strunových nástrojov, 
oddelenie dychových nástrojov, oddelenie 
populárnej hudby a spevácke oddelenie)  
- literárno-dramatický odbor 
- tanečný odbor 
- výtvarný odbor 
Štúdium v ZUŠ sa organizuje formou individuálneho 
vyučovania alebo formou skupinového 
vyučovania. 

 

PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI KONSOLIDUJÚCEJ ÚČTOVNEJ 
JEDNOTKY: 

Názov 
príspevkovej 
organizácie 

Sídlo príspevkovej 
organizácie 

Hlavný predmet činnosti 

Správa zariadení 

sociálnych služieb 

v Nitre 

Baničova 12,Nitra Mesto Nitra zriadilo príspevkovú organizáciu Správa 
zariadení sociálnych služieb v Nitre za účelom 
vytvárania optimálnych podmienok pri zabezpečovaní 
sociálnych služieb pre občanov mesta Nitry. 
Predmetom činnosti organizácie je zabezpečovanie 
poskytovania nasledovných sociálnych služieb: 
opatrovateľská služba, prepravná služba na území Mesta 
Nitry, požičiavanie pomôcok, odľahčovacia služba, 
poskytovanie sociálnej služby v dennom centre, 
poskytovanie sociálnej služby v jedálni, denný stacionár, 
zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej 
služby. 

Kreatívne centrum 
Nitra 

Svätourbanská 
104/31, Nitra 

Kreatívne centrum Nitra je kultúrnym, vzdelávacím, 
výchovným a osvetovým zariadením zabezpečujúcim 
vzdelávaciu, záujmovú a voľnočasovú činnosť, ktorá 
vytvára podmienky pre tvorivé umelecké aktivity 
a vzdelávanie občanov napomáhajúce cieľavedomému 
rozvoju kreativity, vedy, osvojovaniu si podnikateľských 
zručností na základe potrieb občanov zameraných na 
podporu aktívneho uplatnenia sa na trhu práce s cieľom 
napomáhať regionálnemu rozvoju. 
Úlohy Kreatívneho centra Nitra: 
- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia 
duchovných a kultúrnych hodnôt 
- vzdelávanie a výchova dospelých v sociálnych 
a v podnikateľských zručnostiach 
- výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné 
služby 
- služby na podporu regionálneho rozvoja 
a zamestnanosti v oblasti kultúry a kreatívneho 
priemyslu 
V roku 2019 nevykonával subjekt aktívnu činnosť, ale 
zameriaval sa na prípravnú činnosť k projektu. 
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OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI V KONSOLIDOVANOM CELKU MESTA NITRY: 

Názov 
 právnickej osoby 

Sídlo 
 právnickej osoby 

Hlavný predmet činnosti 

Nitrianska 

teplárenská 

spoločnosť, a.s. 

J. Kráľa 122, Nitra - výroba tepla, rozvod tepla 
- prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než 
základných služieb 
- rozvod plynu 
- úprava vody 
- inžinierska činnosť 
- podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi 
- prenájom strojov, nástrojov a zariadení 
- poradenská činnosť v oblasti obchodu, služieb 
a podnikania 
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľnej 
živnosti 

Nitrianske 

komunálne služby, 

s.r.o. 

Nábrežie mládeže 87, 

Nitra 

- sprostredkovanie obchodu so zbytkovým materiálom, 
odpadom a šrotom 
- spracovanie druhotných surovín 
- podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi 
- veľkoobchod so zbytkovým materiálom, odpadom a 
šrotom 
- prenájom strojov a zariadení 
- vnútroštátna nákladná cestná doprava 
- podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným 
odpadom 

Službyt Nitra, s.r.o. J. Kráľa 122, Nitra - spravovanie zvereného domového a bytového majetku 
a tepelného zariadenia 
-vykonávanie údržby, opráv a rekonštrukcie domového 
a bytového majetku a tepelných zariadení 
-vykonávanie revízií vyhradených technických zariadení 
ako aj vykonávanie ich opráv 
- vykonávanie montáže, opráv, servisu meracej 
a regulačnej techniky 
- verejná cestná nákladná doprava 
- podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi- odvoz 
odpadu 
-obstarávanie služieb spojených so správou bytového 
a nebytového fondu 
- prenájom nehnuteľností a hnuteľných vecí 
- realitná činnosť 
- výkon činnosti stavebného dozoru 
-vykonávanie prípravných prác k realizácií stavby, 
uskutočňovanie stavieb a ich zmien 
- dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a 
interiérov 

Nitrianska 

investičná, s.r.o. 

Štefánikova trieda 60, 

Nitra 

- inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo 
- veľkoobchod v rozsahu voľných živností 
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných 
živností 
- poradenská činnosť v rozsahu voľných živností 
- realitná činnosť 
- reklamná a propagačná činnosť 
- prípravné práce k realizácii stavby 
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien 
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a 
interiérov 
- stavebné cenárstvo 
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6. PLNENIE FUNKCIÍ MESTA 
 

6.1 Výchova a vzdelávanie  
 

Výchovu a vzdelávanie detí a žiakov v meste Nitra v roku 2019 zabezpečovali školy a školské 

zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry: 

- 2 mestské detské jasle 

- 26 materských škôl 

- 13 základných škôl a 13 školských klubov detí 

- 1 základná škola s materskou školou 

- 1 základná umelecká škola  

 

Voľnočasové aktivity zabezpečovali: 

- centrum voľného času  

- centrum zdravia pre deti predškolského veku 

- 2 centrá voľného času pri 2 základných školách 

Výchova a vzdelávanie sa orientovali na kvalitný, efektívny a moderný systém založený na 
tvorivo-humanistickom princípe. Mesto ako zriaďovateľ zabezpečuje školám a školským zariadeniam vo 
svojej zriaďovateľskej pôsobnosti materiálno-technické vybavenie na skvalitnenie výchovno-
vzdelávacieho procesu. Všetkým  žiakom 1. ročníka základných škôl na území mesta Nitry každoročne 
primátor mesta venuje prvú knihu. V roku 2019 bolo odovzdaných 921 kníh. 
 
 

VÝZNAMNÉ PODUJATIA V ROKU 2019: 

Deň učiteľov 2019   

Mesto Nitra každoročne venuje pozornosť tým, ktorí sa svojou činnosťou zaslúžili o zveľadenie 

školy, jej úspechy a mimoriadne výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov - pedagogickým zamestnancom 

škôl a školských zariadení, ktoré sú v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Pri príležitosti Dňa učiteľov v roku 

2019 si primátor mesta, viceprimátori i prednosta mestského úradu dňa 29.marca 2019 v Nitrianskej 

synagóge uctili  náročnú prácu pedagogických zamestnancov materských, základných škôl, základnej 

umeleckej školy a centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry. 20 pedagógov škôl 

a školských zariadení si prevzalo ďakovné listy, kvety a 50-eurové nákupné poukážky. Vďaku oceneným 

prejavili krátkym kultúrnym programom deti z Materskej školy, Čajkovského 3, Nitra a žiaci Základnej 

umeleckej školy Jozefa Rosinského, Vajanského 1, Nitra.  

Ahoj, kamarát   

16.mája 2019 sa uskutočnila partnerská návšteva z Kroměříža. Na nitrianskej radnici prijal 

viceprimátor Daniel Balko pedagógov z kroměřížskych materských škôl. V rámci projektu Ahoj,  kamarát 

sa pri stretnutiach navzájom obohacujú pracovníci odboru školstva, pedagogičky, rodičia a deti 

materských škôl na Alexyho, Piaristickej a Hospodárskej ulici v Nitre a partnerskými materskými školami 

na Kollárovej, Žiškovej a Páleníčkovej ulici v Kroměříži. Hlavným cieľom dvojdňovej návštevy bolo podeliť 

sa so skúsenosťami v prírodovednom vzdelávaní detí materských škôl a spoznať historické a kultúrne 

dedičstvo našich predkov. Partnerská návšteva prvý deň pobytu absolvovala prehliadku obce Topoľčianky 

a nasledujúci deň pobytu zavítali do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry.. 

Letná športová olympiáda detí materských škôl  

12.júna 2019 sa uskutočnil 22 ročník Letnej športovej olympiády detí materských škôl v Nitre na 

Atletickom štadióne TJ Stavbár Nitra.  Slávnostné otvorenie olympiády začalo prinesením olympijského 

ohňa na štadión a potom nasledoval slávnostný nástup olympijských bohýň z MŠ Alexyho,  sľub malých 
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športovcov s prísahou a po ňom aj sľub rozhodcov, ktorí sa zaviazali, že budú na výkony malých 

olympionikov prihliadať v duchu fair play. Pred plným nasadením do maximálnych športových výkonov 

sa deti rozcvičili s Dúhalkou. 

Do olympijských súťaží sa zapojilo 84 detí z 21 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Nitry. Pretekalo sa v troch disciplínach – člnkový beh, skok do diaľky a hod loptou. Súťažiace deti 

povzbudzovali spolužiaci aj pani učiteľky. Bolo zážitkom sledovať, ako malí športovci v sebe prebudili 

svojho športového ducha. Po športovom zápolení sa z prvého miesta tešili malí športovci z MŠ 

Čajkovského. Druhé miesto patrilo deťom z MŠ Ľudovíta Okánika a na tretej priečke skončili deti z MŠ 

Nábrežie mládeže. Víťazi, ale aj všetky súťažiace deti sa tešili z medailí a malého darčeka a športových 

potrieb pre každú zapojenú MŠ.  22. ročník športovej olympiády MŠ organizačne zabezpečil Odbor 

školstva, mládeže a športu Mestského úradu v Nitre a 10-členný organizačný štáb učiteliek MŠ. Olympijský 

klub v Nitre venoval malým športovcom tričká s olympijským emblémom. 
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Oceňovanie žiakov za úspešnú reprezentáciou mesta Nitry    

 
Mesto Nitra každoročne v závere školského roka oceňuje žiakov základných škôl, základnej 

umeleckej školy a centra voľného času, ktorých je zriaďovateľom, za úspešnú reprezentáciu mesta v 
krajských,  celoslovenských i medzinárodných súťažiach.  V Obradnej sieni Mestského úradu v Nitre sa 26. 
júna 2019 uskutočnilo slávnostné oceňovanie najúspešnejších žiakov základných škôl, centra voľného 
času a základnej umeleckej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta. Žiakov ocenil primátor mesta za 
úspešnú reprezentáciu Nitry v celoslovenských a medzinárodných súťažiach v školskom roku 2018/2019. 
Na slávnosti sa zúčastnili mestskí poslanci, vedúca Odboru školstva, mládeže a športu Mestského úradu v 
Nitre, riaditelia ocenených škôl a školských zariadení, ako i pedagógovia a rodičia, ktorí sa nemalou 
mierou pričinili o úspechy svojich žiakov.  

Ocenených bolo 31 jednotlivcov a 16 kolektívov, ktorí v tomto školskom roku reprezentovali 
školu a mesto Nitra v celoslovenských a medzinárodných vedomostných, športových, tanečných, 
speváckych a recitačných súťažiach. Podujatie spríjemnilo vystúpenie Detskej folklórnej skupiny Borinka 
pri Centre voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra. 

 

 
 

Partnerská návšteva v maďarskom Veszpréme   

 

Delegácia mesta Nitry v zložení PaedDr. Mária Orságová, vedúca Odboru školstva, mládeže 

a športu Mestského úradu v Nitre, Magdaléna Feketeová, referentka pre materské školy a riaditeľky 

vybraných materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry sa zúčastnili 19.septembra 2019 na 

pracovnom workshope v maďarskom partnerskom meste Veszprém. 

Delegáciu prijal primátor mesta Gyula Porga. Vo svojom príhovore zdôraznil význam a dôležitosť 

partnerských vzťahov v oblasti školstva a vzdelávania, ktoré sú pre obe naše krajiny mimoriadne 

dôležitými. Okrem návštevy veszprémskej radnice zavítala delegácia aj do štyroch miestnych materských 

škôl, kde si nitrianske učiteľky s veľkým záujmom prezreli vybavenie tried a zaujímali sa o priebeh 

výchovy a vzdávania detí. Pedagógovia sa navzájom informovali o svojich aktuálnych prístupoch v rámci 

vzdelávania, dotkli sa aktuálnych problémov, podrobne hovorili o vzdelávacích zákonoch, ktoré platia 

v jednotlivých štátoch. 
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REKONŠTRUKCIE MATERSKÝCH A ZÁKLADNÝCH ŠKÔL 
   

V roku 2019 Mesto Nitra ako zriaďovateľ základných a materských škôl zrealizovalo viacero opráv a 

rekonštrukcií školských objektov. Rekonštrukciou prešla budova Materskej školy, Bazovského 1, Nitra, 

Materskej školy, Novomeského 19, Nitra a Materskej školy, Zvolenská 23, Nitra, v ktorej sa uskutočnila aj 

obnova oplotenia areálu materskej školy.  
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6.2 Zdravotníctvo 

 
FOTO: Poliklinika na Klokočine        

Mesto Nitra pre svojich občanov zlepšuje dostupnosť zdravotnej starostlivosti prostredníctvom 

polikliník, v ktorých sa sústreďujú  neštátne zdravotnícke ambulancie a lekárne: 

- poliklinika na Chrenovej  

- poliklinika na Klokočine 

- zubná poliklinika Párovce 

 

6.3 Sociálne zabezpečenie 
 

V meste Nitra sa poskytovanie sociálnych služieb realizuje v súlade so zákonom č.448/2008 Z. z. 
o sociálnych službách a zároveň v kontexte so súvisiacimi právnymi predpismi v sociálnej oblasti.  
 
Mesto Nitra pre svojich občanov poskytuje nasledujúce sociálne služby: 

 
POBYTOVÉ SOCIÁLNE SLUŽBY  

a)    Správa zariadení sociálnych služieb, Baničova 12, Nitra  
- Zariadenie pre seniorov 
- Zariadenie opatrovateľskej služby 
 
 

 
                                                                                                            FOTO: Zariadenie pre seniorov ZOBOR 

b) Útulok pre jednotlivcov, Štúrova 55, Nitra 
c) Nocľaháreň, Štúrova 55 Nitra 
d) Útulok pre jednotlivcov s deťmi, Krčméryho 22, Nitra 
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FOTO: Útulok pre jednotlivcov s deťmi 

AMBULANTNÉ SOCIÁLNE SLUŽBY 
a) Denný stacionár pre seniorov, Baničova 12, Nitra a Jánskeho 7, Nitra 
b) Denný stacionár pre osoby s ŤZP, Baničova 12, Nitra 
c) Denný stacionár pre osoby s ŤZP - autizmus, Baničova 14, Nitra 
d) Denné centrum, Baničova 12, Nitra 
e) Denné centrum OLYMPIA, Tr. A. Hlinku 57, Nitra 
f) Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa: 

Mestské detské jasle, Bazovského 1, Nitra 
Mestské detské jasle, Ľ. Okánika, Nitra 

g) Komunitné centrum Orechov Dvor, Nitra 
 

 
Foto: OLYMPIA, Tr. A. Hlinku 57, Nitra 
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TERÉNNE SOCIÁLNE SLUŽBY 
Opatrovateľská služba 

- poskytovanie opatrovateľskej služby v domácnosti (Správa zariadení sociálnych služieb, Baničova 
12, Nitra) 

- poskytovanie opatrovateľskej služby neverejnými poskytovateľmi v meste Nitra (Diecézna 
charita Nitra, Evanjelická zborová diakónia, Seniorka, n. o. Štefánikova 54, Nitra) 

 
Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa 

- sociálna služba sa poskytuje, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené             
do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, nemôže z vážnych dôvodov zabezpečiť 
osobnú starostlivosť o maloleté dieťa sama alebo s pomocou rodiny  

- poskytuje sa najviac v rozsahu 30 po sebe nasledujúcich dní 
 
Prepravná služba 

- sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej              
na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým 
zdravotným stavom  

- poskytovanie sociálnej služby na základe telefonickej objednávky 24 hodín vopred 
 

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci  
- sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav, s cieľom 

zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečiť jej riešenie   
- poskytovanie sociálnej služby s použitím telekomunikačných technológií na zabezpečenie 

nepretržitej, dištančnej komunikácie s fyzickou osobou prostredníctvom signalizačného 
zariadenia  

 

PODPORNÉ SLUŽBY 
Odľahčovacia služba 

- počas poskytovania odľahčovacej služby mesto v rámci svojej pôsobnosti zabezpečí                   
alebo poskytne fyzickej osobe so zdravotným postihnutím sociálnu službu podľa jej výberu: 
formou pobytu v dennom stacionári, poskytovaním opatrovateľskej služby v domácnosti, 
pobytom v zariadení opatrovateľskej služby  

 
Sociálna služba v jedálni 

- Jedáleň:  
a) Centrum pre seniorov, Baničova 12, Nitra 
b) OLYMPIA, Trieda Andreja Hlinku 57, Nitra 
c) Bytový dom Senior, Krčméryho 2C, Nitra 
- Donáška stravy do domácnosti  

 

 
Foto: Bytový dom Senior, Krčméryho 2C, Nitra 
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Denné centrá 

- poskytovanie sociálneho poradenstva, zabezpečovanie záujmovej činnosti 
- denné centrum pre seniorov: Baničova 12, Nitra a Olympia, Trieda Andreja Hlinku 57, Nitra 

 

 
ĎALŠIE SOCIÁLNE SLUŽBY 

- požičiavanie pomôcok 
- krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií 
- sociálne poradenstvo 
 

 
REALIZOVANÉ PROJEKTY OSS V ROKU 2019 
 
NP „TAKE AWAY“ v rámci ktorého sa realizujú nasledovné NP   

- NP „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných 
rómskych komunít II“ – realizuje sa do 31.10.2022 

- NP „Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – I. fáza“ – projekt bol 
v sledovanom roku ukončený 

- NP „Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách“ – realizuje sa 
cez odbor majetku – projekt bol ukončený k decembru 2019   

 
Projekt „Medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti“ – projekt realizovaný 
v spolupráci o. z. Fórum života 
 

Centrum pre vedomostnú a pracovnú mobilitu COMIN- v spolupráci s Nitrianskou komunitnou 
nadáciou a  o. z. Pokoj a dobro 

 

Projekt EFSR OP: ĽZ- Miestna občianska poriadková služba – projekt sa realizuje od júna 2019 
v trvaní 24 mesiacov 
 
V roku 2019 boli Mestským zastupiteľstvom Nitra schválené strategické dokumenty:  

- Stratégia prístupnosti mesta Nitry pre všetkých  
- Koncepcia riešenia problematiky ľudí  bez domova na území mesta Nitra na roky 2019 - 2022 

 
 
 

6.4 Kultúra 

 

Nitra sa zaraďuje medzi mestá, ktoré venujú významnú mieru pozornosti obnove, zachovávaniu 

a prezentácii kultúrneho dedičstva, skvalitňovaniu kultúrnej ponuky i podmienok na jej realizáciu a   

rozvoju kultúrneho cestovného ruchu v tejto lokalite.   

Rok 2019 sa v Nitre niesol v znamení stého výročia tragickej smrti M. R. Štefánika - jednej 

z najvýznamnejších osobností novodobých slovenských dejín, ale i tradičných nitrianskych projektov -  

Medzinárodný divadelný festival Divadelná Nitra, slávnosti Nitra, milá Nitra, tradičné festivaly vážnej 

hudby Nitrianska hudobná jar a Nitrianska hudobná jeseň, Ars Organi, Musica sacra. benefičný koncert 

Hoj, vlasť moja, Nitrianske univerzitné dni, letný cyklus umenia Nitrianske kultúrne leto s Festivalom 

chutí, Medzinárodným dňom detí, hudobnými a divadelnými popoludniami, obľúbenými jarmokmi 

(Svätourbanské zoborské slávnosti, Chrenovské stánky, Klokočinský jarmok, Podzoborské vinobranie) 

i kalendárne obyčaje Nitrianske fašiangy, Sviatky jari  a Vianočná Nitra. 

Mesto Nitra opäť podporilo významné kultúrne podujatia a aktivity v oblasti kultúry formou 

dotácie v celkovej výške 50.000 € .  

Napĺňanie koncepcie postupného rozširovania možností kultúrneho a spoločenského vyžitia 
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v mestských častiach Nitry sa prejavuje v podobe rekonštrukcií ďalších objektov využívaných ako 

kultúrne stánky. Amfiteáter a obnovené kultúrne domy v mestských častiach Dražovce, Janíkovce, Dolné 

Krškany, Mlynárce,  Párovské Háje, kultúrne centrum Zobor tvoria dôstojný priestor na kultúrne 

i spoločenské vyžitie všetkých cieľových skupín návštevníkov. V centre mesta plní túto funkciu Synagóga – 

koncertná a výstavná sieň mesta Nitry so stálou expozíciou grafík významného izraelského umelca,  

nitrianskeho rodáka,  Shragu Weila a s expozíciou História a tradície Židov v Nitre. 

        

PREHĽAD KULTÚRNYCH PODUJATÍ V ROKU 2019 
 

25.1.   Mestský reprezentačný ples 

1.3.   Degustácia vín v Divadle Andreja Bagara 

2.3.   Nitrianske fašiangy (20.ročník) 

21.3.-11.4.  46. Nitrianska hudobná jar 

22.-24.3.  Festival amatérskeho divadla 

29.3.   Spomienková slávnosť – 74. výročie oslobodenia Nitry 

14.4.   Sviatky jari 

28.4.-26.5.  Medzinárodný organový festival Ars Organi (12.ročník) 

29.4.-12.5.  Nitrianske univerzitné dni 

30.4.   SPUKF fest 

30.4.   Majáles Krškany 

30.4.   Majáles Párovské Háje 

4.5.   100.výročie úmrtia M.R.Štefánika 

9.5.   Spomienková slávnosť – Ukončenie II. svetovej vojny 

10.5.   Čermánske červené  

10.-12.5.  Deň matiek 

10.-26.5.  Fun zóna MS v hokeji 

11.5.   Míľa pre mamu 

17.5.   Europa 2 Welcome Summer 2019 

18.5.   Putovanie po stopách Cyrila a Metoda 

18.5.   Noc múzeí a galérií 

19.5.   Deň rodiny 

24.5.   Noc kostolov 

24.-26.5.  Svätourbanské zoborské slávnosti (9.ročník) 

25.5.   „Nitránsky rínek“ 

26.5.   „Nitránsky rokenrol“ 

31.5.-1.6.  Drumpoint Slovakia 2019 – Medzinárodný festival bubnov a perkusií 

1.6.-14.9.  Nitrianske kultúrne leto 

1.6.   Festival chutí Nitrianskeho kraja / otvorenie NKL 

2.6.   Medzinárodný deň detí 

6.6.   Literárna Nitra 

8.6.   Susedský deň na Dieloch 

8.6.   Alexandrovci European Tour 2019 

14.6.   Popoludnie na Zoborskom kláštore 

16.6.-4.7.  Medzinárodný festival sakrálnej hudby Musica sacra (29.ročník) 

20.-23.6.  Street Food Fest Nitra 

22.6.   Paľo Habera & Team Tour 

29.6.   A je tu leto! 

30.6.   Piknik pri Dražovskom kostolíku (7.ročník) 

5.-7.7.   Nitra, milá Nitra... Pribinove a Cyrilo-metodské slávnosti 

18.7.   Afrika na Pionieri 

20.7.   Amarofest 
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26.7.   Tancovačka na námestí 

11.8.   Kandráčovci – Mega Turné Open Air 2019! 

16.-17.8.  FLAAM festival 

18.8.   Nitrianske hody 

23.-24.8.  Chrenovské stánky – Dožinkové slávnosti (13.ročník) 

24.8.   Janíkovský ohnivák (12.ročník) 

27.8.   Nabucco Open Air Tour 2019 

28.8.   Slížovica (27.ročník) 

28.8.   Výročie SNP 

29.-31.8.  Klokočinský jarmok (18.ročník) 

31.8.-1.9.  Kráľovská Nitra –výročie udelenia kráľovských výsad mestu Nitra 

2.9.   Hoj, vlasť moja 2019 

september  Dni európskeho kultúrneho dedičstva 

7.9.   Michal David – Mejdan Roku 2019 

8.9.   Podzoborské vinobranie (15.ročník)  

14.9.   Campana Fest 

20.9.   Európsky týždeň mobility – prezentácia športových klubov 

21.9.   Jesenný Street Food Fest Nitra 

27.-29.9.  Oslavy Svetového dňa cestovného ruchu 

27.9.-2.10.  Divadelná Nitra (28.ročník)  

1.10.   Októberfest UKF 

1.-5.10.   Agrofilm (35.ročník) 

10.-13.10.  „Nitránsky Októberfest“ 

10.-27.10.  Nitrianska hudobná jeseň (14.ročník) 

17.10.   Ples seniorov 

október                  Mesiac úcty k starším 

8.-21.11.  AMFO 2019 

15.11.  Slávnostné zhromaždenie k 17.novembru 

15.-17.11.  Vysoké Hory Nitra 

25.-29.11.  Konfrontácie – festival umení 

1.-23.12.  Vianočná Nitra 

8.12.   Mikuláš 2019 

31.12.   Silvester 2019  

 

V piatok 25. januára 2019 sa v Estrádnej hale Parku kultúry a oddychu v Nitre uskutočnil už 16. 

ročník Mestského reprezentačného plesu. O dobrú náladu sa postaral HAPPYBAND ORCHESTRA; 

Cimbal brothers; ABBA show; Milan Veróny Band; Akadémia tanca Nitra a legenda slovenskej pop music 

Pavol Hammel. Plesovým večerom sprevádzal známy zabávač a moderátor Richard Vrablec.   
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V sobotu 2. marca 2019 ožilo centrum Nitry už po dvadsiaty raz tradičnými Nitrianskymi 

fašiangami. Na Svätoplukovom námestí sa konal jarmok, na ktorom prezentovali svoje výrobky ľudovo-

umeleckí remeselníci z celého Slovenska. Návštevníci jarmoku mohli ochutnať zabíjačkové špeciality 

a tradičné fašiangové dobroty ako napr. šišky. Na pódiu vystúpili Gajdošskí trogári a hudobná skupina 

Vrbovskí víťazi. Podujatie vyvrcholilo fašiangovým sprievodom a tradičným pochovávaním basy. 

Vo štvrtok 21. marca 2019 sa v Synagóge v Nitre začal otváracím koncertom 46. ročník 

festivalu Nitrianska hudobná jar, na ktorom sa nitrianskemu publiku predstavil Slovenský komorný 

orchester Bohdana Warchala pod umeleckým vedením Ewalda Danela. V ich podaní odzneli diela 

Wolfganga Amadea Mozarta, Johanna Sebastiana Bacha, Antonína Dvořáka, Bélu Bartóka a Witolda 

Lutoslawskeho. Na ďalších koncertoch hudobnej jari sa predstavili: Preβburger Klezmer Band; 

Wind&String Quartett; českí umelci Lucie Rozsnyó a Miloslav Študent; Lento ad Astra a Bratislavský 

chlapčenský zbor.  Súčasťou Nitrianskej hudobnej jari  bol aj Festival mladých interpretov zo základných 

umeleckých škôl Nitrianska hudobná jar ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre.  

 

Slávnostným zhromaždením a položením vencov k Pamätníku víťazstva pred budovou Okresného 

úradu v Nitre si 29. marca 2019 obyvatelia Nitry pripomenuli 74. výročie oslobodenia mesta spod 

fašistickej okupácie. K slávnostnému rázu zhromaždenia prispela  Dychová hudba Ministerstva vnútra SR 

z Banskej Bystrice. 

Detské folklórne súbory Borinôčka, Borinka a Žochárik a folklórny súbor Furmani privolávali 

v nedeľu 14. apríla 2019 túžobne očakávanú jar Jarnými zvykmi a vynášaním Moreny. Najskôr sa 

v Aule Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre predstavili  pásmom ľudových zvykov „Prišla Kvetná nedeľa, 

tráva sa už zelená až povyše kolená“. Po skončení programu sa všetci účinkujúci zoradili do sprievodu a za 

spevu tradičných ľudových piesní hodili symbol zimy – Morenu do rieky Nitry.  

V rámci 12. ročníka medzinárodného organového festivalu Ars Organi Nitra 2019  (28.4. – 

26.5.2019) sa predstavili v Bazilike sv. Emeráma a Evanjelickom kostole Ducha Svätého v Nitre organisti: 

László Fassang (Maďarsko/Francúzsko), František Beer (Slovensko), Mária  Magyarová Plšeková a Matej 

Benda – kontratenor  (Slovensko), Melissa Dermastia (Rakúsko)  a Darko Pleli (Chorvátsko/Rakúsko).   

Súčasťou XVII. ročníka Nitrianskych univerzitných dní bol 30. apríla 2019 v rámci programu 

Univerzity mestu Piknik FZKI, alegorický sprievod Karneval v Riu po slovensky či vystúpenie kapiel 

Gladiator, Bijouterrier, DORA, Follow, Pull Out The Monster a Korytnačka na SPUKFeste.  
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Rok 2019 bol rokom Milana Rastislava Štefánika. Slovensko tak vzdalo hold jednej 

z najvýznamnejších osobností novodobých slovenských dejín. 4. mája 2019 uplynulo 100 rokov od 

tragickej smrti M. R. Štefánika neďaleko Ivanky pri Dunaji. Na 21. júla 2020 zasa pripadá 140. výročie jeho 

narodenia v Košariskách pri Brezovej pod Bradlom. Obe tieto výročia sú rámcom pre aktivity 

pripomínajúce si v rokoch 2019 až 2020 osobnosť M. R. Štefánika. Mesto Nitra reflektovalo na výročie, 

ktoré si v prípade osobnosti Štefánika pripomenulo a  v spolupráci s partnermi pripravilo sériu podujatí, 

ktorými oživilo spomienku na túto výnimočnú osobnosť našich dejín. Podujatia, ktoré vhodnými 

popularizačnými prostriedkami mapovali Štefánikov plodný život a kariéru, prebiehali hlavne na 

Štefánikovej triede, tiahnucej sa centrom a zasahujúcej do pešej zóny. Hlavným podujatím bolo 

Štefánik(ova) žije konajúce sa dňa 4. mája 2019.  

   

V piatok 10. mája 2019 sa v Dome Matice slovenskej v Nitre uskutočnil 9. ročník degustačnej 

súťaže vín – Čermánske červené. Tradičné podujatie sa uskutočnilo za podpory mesta Nitry, výboru 

mestskej časti Čermáň, Matice slovenskej v Nitre a sponzorov. 

Mesto Nitra pri príležitosti Dňa matiek už tradične usporiadalo vo viacerých mestských častiach 

príjemné posedenia s vystúpeniami najmilších účinkujúcich – detí z materských škôl, základných škôl 

a hudobnými vystúpeniami obľúbených interpretov. 

V piatok 17. mája 2019 sa na amfiteátri uskutočnil v poradí už 5. ročník hip-hopového festivalu 

Europa 2 Welcome Summer 2019. 8. júna 2019 sa pod Zoborom uskutočnilo ďalšie hudobné 

vystúpenie Alexandrovcov. Priestor amfiteátra sa zaplnil 22.6.2019 počas skvelého koncertu Paľa 

Haberu so skupinou Team. 18. júl 2019 priniesol návštevníkov perfektný „cestovateľský“ zážitok 

v podobe premietania filmu Afrika na pionieri. III. ročník rómskeho festivalu Amaro fest v dňoch 20. a 21. 

júla 2019 sa stretol opäť s vyšším záujmom návštevníkov. August patril obľúbeným Kandráčovcom 

a netradičnému projektu opery pod holým nebom – Nabucco. 7. septembra 2019 potešil svojich 

priaznivcov koncert Mejdan roku – Michal David live. Októberfest UKF sa už stal tradičnou obľúbenou 

bodkou za sezónou na nitrianskom amfiteátri v roku 2019 1. októbra. 

Svätourbanské zoborské slávnosti od piatka 24. mája do nedele 26. mája 2019 oslávili opätovne 

sviatok sv. Urbana – patróna vinohradníkov pestrým programom. Na priestranstve pred penziónom Artin 

sa rozprestreli stánky Zoborského trhového mestečka, kde sa ľudia mohli občerstviť, alebo si kúpiť rôzne 

drobnosti pre potešenie. Súťažné halušky O varešku Jožka Dóczyho, po súťaži ochutnávka, menší vínny 

festival i guláš z kotlíka si našli svojich gastrogurmánov. Hosťom podujatia bola tentokrát herečka Bibiana 

Ondrejková, v rámci podujatia sa vo večerných hodinách konala obľúbená Oldies party, hodová zábava, 

účinkovali skvelé kapely  Dora a Carpe Diem z Nitry, potešili hity v podaní Luda Kuruca, či  Berca Baloga, 

program trojdnia zavŕšil  koncert skupiny Vidiek, ktorý zaplnil priestranstvo do posledného miesta. 

Mesto Nitra aj tento rok pripravilo Nitrianske kultúrne leto - leto prehliadku rôznych žánrov so 

zámerom ponúknuť aktívnu formu letného relaxu deťom, teenagerom i dospelým a vytvoriť na rôznych 

miestach Nitry letnú atmosféru plnú pohody. Nitrianske kultúrne leto otvoril 1. júna 2019 na 

Svätoplukovom námestí a pešej zóne Festival chutí Nitrianskeho kraja, ktorého súčasťou bola Jahodová 

Nitra, medzinárodný festival bubnov a perkusií Drumpoint Slovakia, gastronomické špeciality 

Nitrianskeho kraja a kvalitné večerné hudobné vystúpenia v podaní Ritmo Factory, DJ Chicote, Dee 

Reggaetonera y Sangre Nueva a Marco Pillo Slasa Band.  

Najmä pre všetky deti Mesto Nitra pripravilo 2. júna 2019 podujatie Medzinárodný deň detí 

v Mestskom parku na Sihoti v Nitre. Súčasťou detského programu boli rôzne súťažné stanovištia, atrakcie, 



KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA NITRY ZA ROK 2019 

  

Strana 42 

 

 

divadelné predstavenie divadielka Harry Teater či hudobné vystúpenia Dúhalky a folklórnych a tanečných 

súborov a zoskupení. 

 

 

8. júna 2019 sa na amfiteátri na Dieloch uskutočnil pilotný ročník podujatia Susedský deň na 

Dieloch. Program s ponukou gastrostánkov a detských atrakcií prilákal predovšetkým obyvateľov 

mestskej časti Diely. Vystúpili tanečná skupina Amies, Ľubica Šulíková a Števo Haládik, večernú zábavu 

spríjemnila skupina Dios.   

V Piaristickom kostole sv. Ladislava v Nitre sa v nedeľu večer 16. júna 2019 slávnostne začal 29. 

ročník Medzinárodného festivalu sakrálnej hudby MUSICA SACRA,  na ktorom sa predstavil Štátny 

komorný orchester Žilina, Spevácky zbor Lúčnica, mladý nadaný huslista Teo Gertler, Marek Štrbák – 

organ pod umeleckou taktovkou čestného šéfdirigenta ŠKO Žilina Leoša Svárovského. Na festivale sa ďalej 

predstavili Gustav Mahler Philharmonic String Quartet (CZ), Komorný orchester ZOE a Zvonkohra 

Košariská, Trio Bel Canto (CZ), Musica Poetica (CZ). Na záverečnom koncerte 4.7.2019, v predvečer 

sviatku sv. Cyrila a Metoda, odzneli Slovenské žalmy z Bojnej autorov Ľ Horňáka a M. Brezániho v podaní 

vokalistov Sise Lelkes Sklovskej, Otokara Kleina, Dušana Jarjabka a huslistu Mareka Končeka v sprievode 

Miešaného speváckeho zboru pod dirigentskou taktovkou Adriana Kokoša. Festival sa každoročne koná 

pod záštitou J. E. Mons. Viliama Judáka, nitrianskeho biskupa a primátora mesta Nitry.  
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Počas prvých júlových dní – od 4. do 7. júla 2019 – sa v Nitre uskutočnili tradičné mestské 

slávnosti Nitra, milá Nitra. Počas víkendových dní bol pre všetky vekové kategórie pripravený bohatý 

kultúrny program na Svätoplukom námestí a pešej zóne. Počas osláv bola súčasťou Nitrianskeho jarmoku 

aj verklikáreň a pivný festival. Konferencia o kultúrnych a duchovných odkazoch sv. Cyrila a Metoda, 

Gašpariáda v Mestskom parku na Sihoti či deň otvorených dverí na Nitrianskom hrade boli lákadlom 

nielen pre bežných návštevníkov slávností. Prehliadkami biskupského paláca a vrátením sa v čase do 

ranného stredoveku - prostredníctvom historického festivalu Pribinova Nitrawa boli oslovení hlavne 

milovníci histórie. Súčasťou programu bola aj Cyrilo-metodská národná púť na Svätoplukovom námestí v 

piatok 5. júla 2019. Súčasťou slávností bola aj veľkoplošná videomappingová projekcia a divadelná show 

Veľkomoravský orloj či pestrý hudobný program za účasti retro kapely Živica, slovenskej stálice HEX 

a českej legendy BUTY.  

                 

 

Ďalším miestom relaxu bola už tradične oddychová zóna Mestského parku na Sihoti, kde sa počas 

nedeľného popoludnia mohla kultúrne vyžiť celá rodina. Od 14. júla do 11. augusta 2019 vždy o 17. 

hodine čakala na všetky deti pekná rozprávka v podaní slovenských a českých divadiel pre deti. Nielen pre 

starších návštevníkov Mestského parku boli nedele naladené na hudobnú nôtu a ponúkali stretnutia 

s melódiami v podaní žiakov ZUŠ J. Rosinského pod vedením Tibora Seidla, dychovej hudby Kozárenka, 
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kapiel Ranná nevoľnosť či Divá Zver alebo bubeníckeho orchestra Campana Batucada pod vedením Igora 

Holku a ich bubenícky workshop samby.  

Pre mladých mesto pripravilo už druhýkrát podujatie Tancovačka na námestí (26. júla 2019) 

s kapelami Lavagance, Gonsofus a Hudba z Marsu. Nitrianske hody sa na námestie vrátili 18. augusta 

2019. Filmoví pôžitkári si prišli na svoje v dňoch 23. - 27. augusta 2019, kedy na námestie zavítalo letné 

putovné kino Bažant Kinematograf s ponukou českých a slovenských filmov. Areál Agrokomplexu 

praskal vo švíkoch 28. augusta 2019, kedy sa na podujatí Slížovica predstavili známe slovenské kapely 

na čele s Horkýže Slíže. Nitrianske kultúrne leto pokračovalo v Mestskom parku na Sihoti Kráľovskou 

Nitrou (31.8-1.9.2019) a Podzoborským vinobraním dňa 8. septembra 2019, vyvrcholilo na 

Svätoplukovom námestí 14. septembra 2019 podujatím Campana Fest. 

   V roku 2019 sa opätovne zmenil priestor pre spoločensko-kultúrne podujatie pod  obnoveným 

názvom Chrenovské stánky,  v dňoch 23. a 24. augusta 2019 pripravilo mesto Nitra, a.s. kultúrny 

program bez vkladu Agrokomplexu, a.s., návštevnosť opäť determinovala zmena miesta podujatia. 

V piatok a v sobotu sa na pódiu vystriedalo viacero účinkujúcich, program bol pripravený pre všetky 

vekové kategórie návštevníkov. Na pódiu sa vystriedali skupiny Banda, Dominika Titková a Friends, Itcho 

Pčelár s kapelou, Divá zver, E.G.O. Group. Na svoje si už tradične prišli aj deti, pre ktoré bolo pripravené 

detské divadlo. 

V dňoch 29. - 31.8.2019 sa uskutočnil 18. ročník Klokočinského jarmoku. Veselú jarmočnú 

náladu ponúkol netradične štvrtkový program: Bruchovravecká show pre deti aj dospelých, kapela 

Bukasový masív so známymi piesňami, do tanca zahrala Hudobná skupina ORIONS, jarmočníkov rozveselil 

aj rozprávač Števo Hruštinec a pochutnali si na tradičnej  kotlíkovej fazuľovici. V piatok jarmok pokračoval 

programom pre deti: zatancovali a zašantili si s Notovým Dannym, potrénovali karate s Tornado Team 

Nitra a naučili sa tance s Tanečnou akadémiou Nitra. V podvečer  Folklórna skupina Rocháň priniesla živú 

dožinkovú atmosféru a  diváci si pochutili na Klokočinskom guláši. Po dobrom jedle dobre padla hudba HS 

DORA a záver večera roztancovala Klokočinu hudobná skupina QUEENMANIA s hitmi HS Queen 

a Freddieho Mercuryho v podaní Petra Pačúta. Sobota patrila okrem iného aj súťažiam o 

najatraktívnejšieho strašiaka, resp. výtvor prírody; na pódiu sa predstavili deti z Centra voľného času  

DOMINO v Nitre, bublinky, bubliny a bubliniská lietali ponad detské hlávky v Show de Tom, ktorý deti 

pobavil aj poučnými pesničkami.  Nitrianska kapela SEMATAM predstavila vlastné, ale aj prevzaté skladby 

a záver patril Taste of Brass Orchestra s tanečnými skladbami. Historická skupina Bojník pobavila svojimi 

šermiarskymi scénkami a ohňovou show. Jarmok okrem zábavy ponúkal bohatú ponuku jedál, nápojov, 

tovarov  a atrakcií. 

Aj v tomto roku sa Nitra tradične zapojila do medzinárodného podujatia Dní európskeho 

kultúrneho dedičstva s ústrednou témou „Umenie a zážitok“. Septembrové dni nasmerovali záujem 

verejnosti na mimoriadne hodnoty európskej a miestnej kultúry a potešili aj najnáročnejších milovníkov 

histórie a umenia. Obyvatelia nášho mesta si mohli pripomenúť 771. výročie udelenia kráľovských výsad 

Nitre. Atraktívny program zmenil mestský park na Sihoti na stredoveké predmestie s remeselnými trhmi, 

stredovekou kuchyňou, rytierskym turnajom a ďalšími zaujímavými atrakciami. Historický festival 

v takomto rozsahu sa v Nitre uskutočnil po prvý krát. V mestskej športovej hale sa 2. septembra 

uskutočnil benefičný koncert Hoj, vlasť moja usporiadaný ku Dňu ústavy Slovenskej republiky. Mesto 

Nitra ponúklo veľmi bohatý program, ktorý oslovil verejnosť rôznych generácií s rôznymi záujmami: 

výstavy výtvarnej a fotografickej tvorby,  koncerty umeleckých telies,  dni otvorených dverí v Štátnom 

archíve a vo vybraných  nitrianskych kostoloch, divadelné a tanečné predstavenia historického 

a mytologického kontextu s diskusiou tvorcov, tvorivé dielne pre rodiny s deťmi v nitrianskych múzeách, 

komentované prehliadky s pracovníkmi Krajského pamiatkového úradu, Slovenskej poľnohospodárskej 

univerzity  a Židovskej náboženskej obce. Záver DEKD patril koncertu venovanému tvorbe a životu Jozefa 

Rosinského a Bartolomeja Urbanca pri príležitosti 90. výročia založenia ZUŠ J. Rosinského v Nitre. 
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Hlavným mottom 28. ročníka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra, ktorý sa konal od 27. 

septembra do 2. októbra 2019, bolo spojenie „Podoby slobody“. Hlavný festivalový program ponúkol 

zahraničné a slovenské inscenácie a performance. Súčasťou festivalu bolo množstvo sprievodných 

podujatí.  

Dňa 10.  októbra 2019 sa v nitrianskej Synagóge začal 14. ročník festivalu Nitrianska hudobná 

jeseň 2019. Toto významné hudobné podujatie pripravilo Mesto Nitra, Súkromné konzervatórium v Nitre  

a občianske združenie Originál. Na otváracom koncerte, na ktorom sa spoluusporiadateľsky podieľala  

Vysoká škola múzických umení v Bratislave, sa predstavil Komorný orchester VŠMU Bratislava pod 

umeleckým vedením Jozefa Horvátha a Ženský spevácky zbor VŠMU Bratislava pod dirigentskou 

taktovkou Ladislava Kaprinaya. Na koncerte odzneli diela F. Mendelssohna Bartholdyho, B. Bartóka, L. 

Janáčka a B. Martinů. Na ďalších koncertoch sa predstavili: Klavírne trio (Maroš Klátik - klavír, Juraj 

Tomka - husle a Kristína Chalmovská – violončelo; Karol Daniš – husle a Norbert Daniš – klavír; české 

violončelové teleso Solitutticelli cello ensemble; flautistka Marcela Lechtová  a organista Marek Štrbák. 

Záverečný koncert patril world music, klezmerovej a balkánskej hudbe v podaní Babele Beat Band.    

Súčasťou hudobnej jesene je už tradične aj Festival gitarovej hudby Cithara aediculae im 

memoriam P.Siku /36. ročník/, v rámci ktorého odzneli gitarové skladby v podaní: Karola Samuelčíka  

(SK); Marcina Dyllu (PL)  a Pavla Steidla (CZ). V rámci festivalu sa uskutočnili aj gitarové workshopy na 

Súkromnom konzervatóriu v Nitre.  
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Mesiac október sa už tradične niesol v znamení úcty k starším, podujatia venované seniorom sa 

uskutočnili vo všetkých mestských častiach, obľúbený Ples seniorov v PKO bol opätovne zavŕšením 

jedného jesenného dňa plného podujatí  pre staršiu generáciu obyvateľov nášho mesta. 

Príchodom Mikuláša opäť ožilo Nitrianske vianočné mestečko na Svätoplukovom námestí 

a počas celého adventu prinášalo obyvateľom Nitry radosť zo vzájomných stretnutí, kultúrneho programu 

i tradičných pochúťok a nápojov.  

Mestská hala sa aj tohto roku stala miestom konania koncertu Čaro Vianoc v Nitre. Podujatie 

usporiadali Mesto Nitra a Nadácia Konštantína Filozofa v Nitre. V programe sa predstavili Orchester 

ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu pod vedením Miroslava Dudíka, spievali speváci Jana 

Bernáthová, Jolana Fogašová, Miroslav Dvorský, Martin Babjak a Ján Babjak. Vladimír Dobrík sa ujal 

sprievodného slova. Adventné programy sa uskutočnili i v kultúrnych zariadeniach v mestských častiach. 

Mesto Nitra aj v roku 2019 okrem tradičných kultúrnych podujatí a podujatí, ktorých je hlavným 

organizátorom, podporilo i množstvo podujatí organizovaných inými subjektmi, či už formou poskytnutia 

dotácie alebo priamou spoluprácou. Popri podujatiach na verejných priestranstvách v centre mesta (pešia 

zóna, Svätoplukovo námestie a Mestský park na Sihoti) organizuje Mesto Nitra i podujatia v priestoroch 

Synagógy, Amfiteátra a v kultúrnych domoch v mestských častiach: Janíkovce, Dražovce, Dolné 

Krškany, Párovské Háje, Mlynárce a Zobor. Uvedené priestory sú určené aj na prenájom iným 

subjektom. Súčasťou zámerov na rozvíjanie kultúry mesta Nitry je i napĺňanie a rozvoj kultúrnych a 

duchovných potrieb obyvateľov i návštevníkov Nitry, podpora všestranného rozvoja mestských častí ako 

satelitov pohody, oddychu a duchovnej obnovy, investovanie do kultúrnej infraštruktúry, zatraktívnenie 

budov kultúrnych zariadení a ich premena  na multikultúrne živé priestory, rozvoj tvorivosti, 

voľnočasových aktivít a  klubovej činnosti pre všetky vekové skupiny obyvateľov. 

Foto : Ľ. Synaková, J. Csillag, H. Mišovič, archív Odbor kultúry, archív MSÚ 

 

6.5 Cestovný ruch  
 

Útvar propagácie a cestovného ruchu sa delil na referát propagácie a redakcie, referát cestovného 

ruchu a prevádzku TIC Nitra. Začiatkom roku 2019 sa útvar rozdelil na odbor komunikácie a propagácie 

a odbor mestského rozvoja a cestovného ruchu (OMRaCR).  Hlavné priority novovzniknutého odboru 

v oblasti cestovného ruchu naďalej zostali: spolupráca s Nitrianskou organizáciou cestovného ruchu 

(NOCR) pri realizácii aktivít s cieľom podporiť aktívny cestovný ruch, zvýšenie počtu návštevníkov 

a predĺženie pobytu, zvyšovanie atraktivity mesta, budovanie jednotného imagu a značky mesta, 

reprezentácia a propagácia Nitry ako turistickej destinácie, pokračovanie v budovaní turistickej 

infraštruktúry podľa Dizajn manuálu pre turistické aplikácie v meste Nitra, spolupráca súkromného 

a verejného sektora, osveta, regionálne vzdelávanie, dotačná politika mesta v oblasti cestovného ruchu 

a ďalšie. 

V roku 2019 v rámci propagácie a prezentácie Nitry bola zrealizovaná dotlač propagačných 

materiálov: Informačník v slovenskom,  anglickom, poľskom a maďarskom jazyku, trhacie mapy, Výlety do 

okolia Nitry v slovenskom a anglickom jazyku, Leto na Zoborskom kláštore, malé kalendáriky, plagáty 

k podujatiam ako Noc múzeí a galérií, Putovanie do Nitravy a oslavy Svetového dňa cestovného ruchu. 

Všetky uvedené propagačné materiály boli bezplatne k dispozícii záujemcom pri osobnej návšteve TIC 

Nitra, taktiež boli dostupné v infostánku Mesta počas významných podujatí (napr. Nitra, milá Nitra, 

Festival chutí Nitrianskeho kraja, Fun zóna MS v ľadovom hokeji, Svetový deň cestovného ruchu, Hody a 

dožinky). S cieľom propagácie a prezentácie mesta Nitry sa v roku 2019 poskytli propagačné materiály aj 

účastníkom rôznych medzinárodných konferencií, kolokvií, prednášok, športových a kultúrnych podujatí. 

Pokračovalo sa v budovaní turistických označníkov lokalít, v roku 2019 boli osadené na Martinskom vrchu 

a autobusovej stanici. Zrealizované bolo propagačné video „Nitra na siedmich pahorkoch“, ktoré bolo 

financované z dotácie Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu cestovného ruchu. Mesto Nitra 

formou členského príspevku  z rozpočtu OMRaCR vyčlenilo pre NOCR na rok 2019 - 25.000 €. Pokračovalo 

sa taktiež v rozšírenej ponuke sprievodcovských služieb obohatenej o zážitkovú formu, pričom 

http://nitra.sme.sk/
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záujemcom aj naďalej slúžili tematické brožúry, ktoré im boli počas prehliadok  k dispozícii. S cieľom 

obohatiť prezentáciu mesta a TICu počas podujatí s prepojením na cestovný ruch bolo pre návštevníkov 

k dispozícii koleso šťastia so zaujímavými cenami.  

V roku 2019 Mesto Nitra pokračovalo v  dotačnej politike v oblasti cestovného ruchu. Cieľom je 

komplexne podporovať rozvoj cestovného ruchu v meste Nitra, predovšetkým zvyšovať atraktivitu mesta, 

zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb,  podporovať spoluprácu súkromného a verejného sektora a 

aktivovať súkromný sektor, aby participoval na rozvoji cestovného ruchu v Nitre. V roku 2019 bolo 

v rozpočte schválených 14048,- €, požadovaná suma bola 15548,- €.  Podporené boli projekty ako mobilná 

aplikácia „Nitra na siedmich pahorkoch, Sprievodca Zoborským kláštorom, Zvyšovanie kvality služieb 

návštevníkom Múzea medoviny – zážitkové degustácie,  Partnerské mestá Nitra - České Budějovice 

spoločne na OH Tokio 2020 a „Jánske vína na Bite“. Prijatých bolo 5 žiadostí a všetci žiadatelia boli 

podporení. 

     

V roku 2019 sa začalo s prípravou mobilnej aplikácie ku Geo hre „Nitra na siedmich pahorkoch“, 

ktorá bude oficiálne spustená v júli 2020.   

TIC Nitra zabezpečuje sprievodcovské služby pre turistov v slovenskom alebo v cudzom jazyku 

(anglickom, nemeckom, francúzskom, ruskom, maďarskom, španielskom, poľskom, srbskom, 

chorvátskom). Taktiež  zabezpečuje preklady a tlmočnícke služby do slovenského a iných jazykov pre 

potreby Mesta Nitry. Počet osôb, ktoré využili sprievodcovské služby  k 31.12.2019 bolo 3509, z toho v 

888 v cudzom jazyku. V roku 2019 bolo na základe zmlúv o spolupráci 19 sprievodcov a najviac žiadaný 

bol  okruh Horným mestom v slovenskom, anglickom, nemeckom a maďarskom jazyku.   
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TIC Nitra pripravil bezplatnú prehliadku „Secesia v Nitre“ pri príležitosti osláv Svetového dňa 

sprievodcov cestovného ruchu a počas podujatia Fašiangy v Nitre.  

Ako poďakovanie za dlhoročnú spoluprácu bola zorganizovaná prehliadka pre sprievodcov, ktorí 

pracujú pre Mesto Nitra s témou „Zoborský kláštor a Zoborské vrchy“ s novinkami pre sezónu 2019.  

Začiatkom júna 2019 sa v Nitre už po piaty krát konalo  gastronomické podujatie s názvom 

Festival chutí Nitrianskeho kraja, spájajúce gastronomické regionálne špeciality s bohatou ponukou 

tradičných aj  netradičných jedál. Organizátormi podujatia boli okrem Mesta Nitry aj NOCR a NSK.  

Súčasťou podujatia bol aj  bohatý kultúrny program a medzinárodný festival bubnov a perkusií  

drumpoint Slovakia 2019.  

Novinkou v roku 2019 bolo májové zážitkové podujatie „Putovanie do Nitravy“, v auguste „Hody 

a dožinky“ a „Kráľovská Nitra“, na príprave a organizácií týchto podujatí sa spolupodieľal Odbor 

mestského rozvoja a cestovného ruchu.  

V mesiacoch júl, august boli pre návštevníkov Zoborského kláštora k dispozícii bezplatné 

prehliadky so sprievodcom a v mesiaci september jazdil počas víkendov turistický vláčik na Zobor. 

Z dotácie Mesta bol zrealizovaný projekt „Sprievodca Zoborským kláštorom“ a virtuálny sprievodca 

príbytkom mnícha. 

 
Témou osláv Svetového dňa cestovného ruchu, bola „Nitra na siedmich pahorkoch“, uvedená bola 

mobilná aplikácia podporená z dotácie Mesta Nitry, realizovala sa exteriérová výstava a súťaž o najkrajšiu 

fotografiu, pre verejnosť boli pripravené tvorivé dielničky,  súťaže, hry a taktiež si návštevníci mohli 

roztočiť koleso šťastia a získať zaujímavé ceny.   Taktiež sme spolupracovali na príprave otváracieho 

koncertu Divadelnej Nitry. Súčasťou osláv bola aj cykloprehliadka po siedmich pahorkoch. 

V októbri 2019 sa v Poprade uskutočnilo V. Kolokvium Asociácií informačných centier Slovenska. 

V rámci vianočného programu „Advent v Nitre“ bola v TIC Nitra zriadená vianočná obývačka 

a vonkajší fotopoint na Kupeckej ulici. 
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PREZENTÁCIA A PROPAGÁCIA MESTA 
 

V rámci prezentácie a propagácie mesta máme k dispozícii propagačné materiály a predmety: 

drobné upomienkové predmety pre deti, regionálne výrobky, hodnotnejšie dary ako darčekové boxy, 

keramika a sklo, drevorezby, knihy, sú určené oficiálnym delegáciám mesta – návštevám z partnerských 

miest, veľvyslancom, významným návštevám kultúrno – spoločenského, športového života aj politického 

života.  Nakoľko v roku 2019 sa zmenilo vedenie mesta, pribudli aj oficiálne návštevy, recipročné projekty 

a zdvorilostné návštevy z veľvyslanectiev a politického života.  

Okrem podujatí organizovaných Mestom Nitra sme podporili podujatia aj ako spoluorganizátor, 

prípadne nad niektorými podujatiami prebralo mesta alebo primátor záštitu. V roku 2019 bolo 

odovzdaných 1526 ks reklamných predmetov s obstarávacou cenou viac ako 5 eur.  

Začiatkom roka 2019 sa Útvar propagácie a cestovného ruchu rozdelil na dva samostatné odbory: 

Odbor cestovného ruchu a miestneho rozvoja a Odbor komunikácie a propagácie. Vznikli tri nové 

pracovné pozície:  referent pre propagáciu a sociálne siete, referent grafik – fotograf, hovorca mesta Nitry. 

Vytvorením novej pracovnej pozície „hovorca mesta“ sme zlepšili vzťahy s médiami a zaznamenali 

zvýšený záujem médií o dianie v samospráve. Na základe monitoringu médií sme zaznamenali 956 

odvysielaných príspevkov z Nitry v regionálnych aj celoslovenských médiách, 601 príspevkov v lokálnych 

aj celoslovenských rádiách. Vďaka novej pracovnej pozície referent grafik-fotograf sme vytvorili 995 

fotoreportov na webe mesta a 142 ks finálnej grafiky, ktorá bola spracovaná vo forme plagátov, letákov, 

citylightov, banerov na web a sociálne siete.  Zjednotil sa mestský grafický vizuál použitím primárne 

modrej farby (erb mesta Nitra).   

Propagácia mesta sa zamerala viac aj na online marketing. V roku 2019 sme zvýšili počet 

fanúšikov našej facebookovej stránky z 3600 na 12 100 vďaka atraktívnejším plánovaným aj aktuálnym 

postom, aj vďaka platenej reklame. Počet príspevkov na facebooku bolo 731, počet vytvorených udalostí 

70.  

V roku 2019 sme dali externými tlačiarňami vytlačiť 9000 ks plagátov A3 na rôzne podujatia, 

diskusie, propagáciu v rámci jednotlivých odborov. Tieto plagáty sme umiestnili na naše výlepné skruže 

(34 ks), vitríny v mestských častiach, v autobusoch MHD Nitra, v kultúrnych inštitúciách, na základných 

školách a iných spolupracujúcich subjektoch.  
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Na základe dohody poskytuje spoločnosť euroAWK s.r.o. Mestu Nitra za zvýhodnenú sumu  

plochy v citylightoch umiestnených v autobusových zastávkach, v roku 2019 sme mali rezervovaných 27 

stálych plôch na celoročné využitie. Tie sme použili na propagáciu kultúrno-spoločenských akcií.  

Prostredníctvom spoločnosti ARDSYSTÉM s. r. o. malo Mesto Nitra k dispozícii 38 plôch v 19 

trojbokových a štvorbokých vitrínach pre potreby podpory cestovného ruchu a informovanie obyvateľov. 

Tieto reklamné nosiče boli v priebehu roka 2019 odstránené z dôvodu ukončenia zmluvy a odstraňovania 

vizuálneho smogu v meste. 

V roku 2019 nepodpisovalo Mesto Nitra zmluvy o mediálnej podpore, nakoľko vznikol post 

hovorcu, prirodzene sa vytvorila kvalitná vzájomná spolupráca v oblasti informovania obyvateľov 

v regionálnych médiách bezodplatne. 

  Pokračovali sme v Zmluvách o spolupráci s kultúrnymi inštitúciami, s cieľom podpory kultúrnych 

inštitúcií a vzájomnej propagácii.   

 Divadlo Andreja Bagara – vzájomná propagácia zmluvných strán  
 Staré divadlo Karola Spišáka – vzájomná propagácia zmluvných strán  
 Nové divadlo - vzájomná propagácia zmluvných strán 
 Nitrianska galéria - vzájomná propagácia zmluvných strán 
 Nitrianska organizácia cestovného ruchu – vzájomná propagácia zmluvných strán. 

 

V roku 2019 boli realizované aj dva väčšie projekty:  

 
Štefánikova žije – multifunkčné reklamné nosiče, použité ako výstavné panely a neskôr pohodlné lavičky 
na Svätoplukovom námestí 
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Mural – Zrod demokracie – propagačná nástenná maľba pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie  

 

 
 
 
REFERÁT REDAKCIE  
 

Kultúrno-spoločenský mesačník Nitra 
Referát redakcie vydával v roku 2019 kultúrno-spoločenský mesačník NITRA. V 43. vydavateľskom 

ročníku vyšlo 10 čísiel časopisu, jedno číslo nevyšlo vo februári 2019. Mesačník vychádzal v plnofarebnej 

verzii na 24 stranách.  Náklad mesačníka bol 1000 ks, z toho 500 ks sa predávalo cez Media Print Capa, a.s. 

Bratislava, 50 ks cez Turistické informačné centrum TIC Nitra. Zvyšok - 450 ks výtlačkov bolo určených 

pre predplatiteľov a na iné účely pre mesto Nitra. Rok 2019 bol posledným rokom vydávania mesačníka, 

od októbra 2019 sme zmenili vzhľad a obsahovú náplň, vznikol nový projekt Radničné noviny – mesačník 

pre všetkých, ktorí majú radi Nitru.    
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Radničné noviny  

Nový mesačník Radničné noviny začal svoju existenciu v októbri 2019, v náklade 30 000 ks, 

distribuovaný je cez súkromnú distribučnú spoločnosť do  domácností v Nitre, na úrady a kultúrne 

inštitúcie, do kultúrnych domov a na iné verejne dostupné miesta.  

 

Počet strán Radničných novín je 28 – 32, fotografie dodáva referent grafik – fotograf, nová 

pracovná pozícia na Odbore komunikácie a propagácie.   

 

Zverejňovanie informácií na www.nitra.sk 

Informácie o dianí na mestskom úrade a v meste sa zverejňovali i na webových stránkach www.nitra.sk 

a www.nitra.eu, ako aj prostredníctvom sociálnej sieti Facebook.   

Informácie na sociálnej sieti sa zintenzívnili na dennej báze, začala sa využívať aj platená reklama 

a plánovanie príspevkov. Počet administrátorov a redaktorov Facebooku sa zvýšil na 4 osoby, aby sa 

zabezpečila plynulá komunikácia s občanmi a zastupiteľnosť.  

 

Spolupráca s regionálnymi i celoslovenskými médiami 

Odbor komunikácie a propagácie v roku 2019 pri propagácii najvýznamnejších podujatí organizovaných 

Mestom Nitra spolupracoval aj s celoslovenskými médiami, a to televíznymi (RTVS, TV Markíza, App TV), 

printovými (SME, Pravda, Nový Čas, Plus 1 deň, Denník N, Trend, Hospodárske noviny, Týždeň, Život), 

elektronickými (Aktuality, Glob, 24, Infoblok a portály denníkov) aj agentúrnymi (TASR, SITA). 

 

Spolupráca s médiami (zákon o informáciách) 

V roku 2019 bolo vybavených približne 3000 požiadaviek novinárov z rôznych typov médií na rozmanité 

témy.  

 

Tlačové správy 

V roku 2019 bolo printovým, elektronickým a internetovým médiám zaslaných 50 tlačových správ. 

 

Tlačové konferencie a brífingy 

Uskutočnilo sa 14 tlačových konferencií a brífingov počas zasadnutí mestského zastupiteľstva i  tematické 

tlačové konferencie (nástup nového vedenia mesta, slávnosti Nitra, milá Nitra, zákaz hazardu v Nitre, 

kampaň proti petardám...)   

 

Kronika mesta Nitry 

Mesto Nitra v zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 

Zb. vedie mestskú kroniku, v ktorej zaznamenáva dianie v Nitre 

a v jednotlivých mestských častiach v každom kalendárnom 

roku. Funkciou kronikárky je od roku 2008 mestským 

zastupiteľstvom zvolená Mgr. Ľudmila Synaková.  

 

Kronika aj napriek moderným informačným prostriedkom, ako 

je Internet či Facebook, či dennej tlači, predstavuje aj v tejto 

dobe nenahraditeľný zdroj poznatkov a informácií o živote 

mesta, zachytených do jedného kompaktného celku.  

Definitívny zápis schvaľuje Mestská rada v Nitre. Kronika 

mesta je v tlačenej podobe a nachádza sa v mestskom archíve, 

kde je v kópiách prístupná pre historikov, bádateľov, 

študentov, ako aj rôznym záujemcom.  

 

http://www.nitra.sk/
http://www.nitra.sk/
http://www.nitra.eu,/
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6.6 Šport 
 

Mesto Nitra v roku 2019 tak, ako aj po minulé roky, vytváralo vhodné podmienky na 

napredovanie športu v meste. Tradične Mesto Nitra vyčlenilo v rámci rozpočtu sumu na podporu športu 

prostredníctvom dotácií. Dotácie sa rozdeľovali medzi štyri základné fondy, a to fond úhrady výdavkov na 

prenájmy a energie, fond mládežníckeho športu, fond vrcholového športu a fond športových podujatí. 

 Medzi podujatia, ktoré mesto Nitra v oblasti športu v roku 2019 zorganizovalo alebo 

spoluorganizovalo, môžeme zaradiť Oceňovanie najúspešnejších športovcov mesta Nitry za rok 2018, 

Olympiádu materských škôl, Športový deň v parku, Šarkaniádu, Večerný beh Nitrou a iné. Podujatie 

Športový deň detí sa stretlo s veľmi pozitívnou odozvou ako verejnosti tak i športových klubov Mesta 

Nitra, ktoré sa priamo tohto podujatia zúčastňujú a predstavujú verejnosti svoju činnosť. Toto celodenné 

podujatie bolo určené v dopoludňajších hodinách pre žiakov materských a základných škôl, v poobedných 

hodinách zase poskytlo možnosť zapojenia sa širokej verejnosti. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 20 

klubov z rôznych druhov športu, ktoré pôsobia v meste Nitra, s ukážkami svojich športových aktivít.  

 Zo zaujímavých podujatí treba spomenúť Galavečer 100 rokov boxu na Slovensku, Celoslovenské 

stretnutie ľadových medveďov, Medzinárodný turnaj taekwon-do, medzinárodná tanečná súťaž  

DanceStar. 

 

Telocvičňu na Hlbokej ulici dostala do užívania ZŠ Cabajská. Prebehla rekonštrukcia v Mestskom kúpeli.  

 

OBJEKTY MESTSKÉHO MAJETKU, KTORÝ SA VYUŽÍVA NA ŠPORTOVÚ A REKREAČNÚ ČINNOSTI: 

 Mestský kúpeľ, Kúpeľná 4 

 Letné kúpalisko, Jesenského 3 

 Mestská športová hala, Dolnočermánska 106 

 Zimný štadión, Jesenského 2 

 Futbalový štadión, Jesenského 4 

 Tenisové kurty, Jesenského 4 

 Telocvičňa, Parkové nábrežie 27 

 Atletický štadión, Tr. A. Hlinku 55 

 Futbalový štadión, Golianova 2 

 Tenisový areál – Chrenová, Ďumbierska 2 

 Futbalový štadión, Janíkovce 

 Futbalový štadión, Drážovce 

 Futbalový štadión, Krškany 

 Futbalový štadión, Kynek 

 Multifunkčné ihriská: Prima areál Ždiarska, Janíkovce, Párovské Háje, Kynek, Mlynárce, Horné 

Krškany, Diely 

 Skatepark, Klokočina 

 Telocvičňa Hlboká 

Mestský kúpeľ: prevádzka krytého bazéna pre dospelých 25 m, detského bazéna a sauny 

Letné kúpalisko: prevádzka plaveckého bazéna 50 m, plaveckého bazéna 40 m, rekreačného bazéna, 

dvoch detských bazénov, tobogán s dojazdovým bazénom 80 m, 4 beach   volejbalové ihriská 

Mestská športová hala: prevádzka športovej plochy s hľadiskom – halové športy, 2 squashové kurty, 

bedminton, stolný tenis 

Tenisové kurty Chrenová: prevádzka 4 tenisových kurtov s umelým povrchom, 9 vonkajších antukových 

kurtov, kolkáreň 
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PREHĽAD HLAVNÝCH ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ V MESTE NITRA ZA ROK 2019 
 

28. marec                            OCENENIE NAJÚSPEŠNEJŠÍCH ŚPORTOVCOV MESTA NITRY ZA ROK  2018 

Oceňovanie športovcov, športových kolektívov a osobností z oblasti športu. 

Miesto konania:                  Synagóga 

 

 
 

1.- 31. máj  DO PRÁCE NA BICYKLI 

4. ročník súťaže pre širokú verejnosť s cieľom poukázať na možné zlepšenie 

dopravnej situácie v mestách prostredníctvom bicykla. 

Miesto konania:           Mesto Nitra a okolie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. jún       OLYMPIÁDA MATERSKÝCH ŠKÔL 

Vštepovanie olympijskej myšlienky deťom materských škôl prostredníctvom 

súťaže v športových disciplínach ako beh, skok, a hod loptou. 

Miesto konania:           Atletický štadión TJ Stavbár Nitra 
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20. september  ŠPORTOVÝ DEŇ  

Podujatie určené v dopoludňajších hodinách pre žiakov materských a základných 

škôl, v poobedných hodinách pre širokú verejnosti. Podujatia sa zúčastnilo viac 

ako 20 klubov z rôznych druhov športu, ktoré pôsobia v meste Nitra s ukážkami 

športových aktivít ich klubov. 

Miesto konania:           Mesto Nitra – Mestský park na Sihoti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. október  ŠARKANIÁDA 

Súťaž o najkrajšieho, najväčšieho, najzaujímavejšieho a najvtipnejšieho šarkana 

spojená s ich púšťaním. 

Miesto konania:  Kalvária 
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14. novembra  VEČERNÝ BEH NITROU 

Beh v centre Nitry na rôzne vzdialenosti pre rôzne vekové kategórie od 6 rokov 

až po veteránov. 

Miesto konania:  Pešia zóna v Nitre 
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6.7 Hospodárstvo a doprava 

HOSPODÁRSTVO 
Z pohľadu hospodárstva je Nitra je nielen najväčším centrom zamestnanosti Nitrianskeho kraja, 

ale aj v rámci Slovenskej republiky je významným hospodárskym centrom. Polyfunkčný charakter mesta 

Nitry umožňuje rast zamestnanosti. Vznikom podnikateľských subjektov trhu, transformáciou štátnych a 

družstevných podnikov, zakladaním malých a stredných podnikov sa v Nitre vytvorila ich pomerne pestrá 

vlastnícka a organizačná štruktúra. 

Ekonomika mesta  je založená na odvetviach služieb, v ktorých  majú veľký význam najmä trhové 

služby obchod, cestovný ruch, doprava, telekomunikácie, peňažníctvo, poisťovníctvo. V priemyselných 

parkoch je rozvinutá výroba plastových výrobkov, elektrotechnický, strojársky a automobilový priemysel. 

Z výrobných aktivít sú  podporované najmä environmentálne prijateľné a sofistikované priemyselné 

odvetvia s vysokou pridanou hodnotou.  Dôležitú úlohu má aj poľnohospodársky výskum a vývoj a 

potravinárska výroba.  

Mesto sa postupne stáva  atraktívne pre obyvateľov i investorov. Jedným zo strategických území 

výroby v meste je Priemyselný park Sever. Za mestskou časti Dolné Krškany bol realizovaný Priemyselný 

park Juh, ktorý sa orientuje najmä na malé a stredné podnikanie. Atraktívnym sa stal po dobudovaní 

južného dopravného okruhu okolo mesta. 

       Hospodársky potenciál mesta bude naďalej viazaný na diverzifikovanú mestskú ekonomiku 

založenú najmä na investíciách významnejších zahraničných a domácich investorov vo vybudovanom 

priemyselnom parku podporená novými, inovatívnymi službami malých podnikov vrátane kultúrneho a 

kreatívneho priemyslu a vedecko-výskumným potenciálom VŠ.  

(Zdroj: PHSR) 

DOPRAVA 
Železničná doprava 

V Nitre sa nachádza jedna hlavná železničná stanica a 3 železničné zastávky (Dolné Krškany, Mlynárce a 

Nitra zastávka). V súčasnosti sa Nitra nachádza mimo hlavných železničných koridorov a význam 

železnice je len regionálny.  

Cestná doprava 

Mesto Nitra je dobre prepojené cestnými komunikáciami medzi okresmi a aj medzinárodnými cestnými 

ťahmi. Najvýznamnejším cestným ťahom je ťah E 571 zaradený do siete rýchlostných ciest ako R1, 

ktorého súčasťou sú cesty I. triedy I/51 a I/65. E571 je európska cesta, ktorá začína v Bratislave a končí 

v Košiciach a je dlhá 405 kilometrov. Je to tzv. južná cesta Košice - Rožňava - Zvolen - Nitra - Bratislava. 

Cez mesto prechádza ešte jedna európska hlavná cesta a to E58, ktorá začína vo Viedni a končí v Rostove 

nad Donom. Na Slovensku tvorí južnú cestu Bratislava - Nitra - Zvolen - Lučenec - Rožňava - Košice - 

Michalovce - Vyšné Nemecké. Cez Nitru vedú tri cesty prvej triedy I/51, I/64 a I/65. Ostatnú cestnú sieť 

tvoria cesty II. a III. triedy a miestne komunikácie. 

Mestská hromadná doprava 

Výborne rozvinutá je Mestská hromadná doprava (MHD), ktorá na vysokej úrovni zabezpečuje spojenie 

centra mesta, mestských častí, priemyselných oblastí, ale aj okolitých obcí. Doprava bola zabezpečovaná 

spoločnosťou Arriva. 

Letecká doprava 

V mestskej časti Janíkovce sa nachádza letisko regionálneho významu pre nepravidelnú leteckú dopravu, 

ktorému bol pridelený medzinárodný štatút Štátnou leteckou inšpekciou SR o prevádzkovej schopnosti 

letiska. Toto letisko má výhodnú polohu i opodstatnenie k prevádzkovaniu pravidelnej vnútroštátnej i 

medzinárodnej prepravy osôb a tovarov nízko kapacitnými lietadlami. Rozšírenie kapacity letiska pre 

lietadlá s nosnosťou nad 5 700kg je možné iba vybudovaním betónovej pristávacej (odletovej) dráhy jej 

osvetlením a modernizáciou jestvujúcich objektov a zariadení letiska. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Nitra
https://sk.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pska_cesta
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bratislava
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%A1ice
https://sk.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pska_cesta_58
https://sk.wikipedia.org/wiki/Viede%C5%88
https://sk.wikipedia.org/wiki/Rostov_nad_Donom
https://sk.wikipedia.org/wiki/Rostov_nad_Donom
https://sk.wikipedia.org/wiki/Cesta_I._triedy_51_(Slovensko)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Cesta_I._triedy_64_(Slovensko)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Cesta_I._triedy_65_(Slovensko)
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Arriva&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Jan%C3%ADkovce
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Cyklistická doprava 

Mesto Nitra má ideálne podmienky pre rozvoj cyklistickej dopravy. Zaznamenali sme medziročný nárast 

použitia bicykla ako dopravného prostriedku. K existujúcej sieti cyklotrás sa postupne dopĺňajú ďalšie 

trasy podľa Koncepcie rozvoja cyklistickej dopravy. Výraznou mierou k popularite cyklistickej dopravy 

prispela aj možnosť zapožičania si zdieľaných bicyklov, ktoré v roku 2019 na území Mesta Nitra 

prevádzkovala spoločnosť Arriva. Popis aktuálnej situácie a systém rozvoja cyklistickej dopravy rieši aj 

strategický dokument Plán udržateľnej mobility (PUM), ktorý sa počas roka 2019 pripravoval a bude 

jedným z podkladov na ďalšie plánovanie siete cyklotrás. 

 

                                         

6.8 Veda a výskum 
 
Vedecko–výskumné inštitúcie pôsobiace v meste Nitra majú širokú pôsobnosť nielen v rámci SR, ale 

aj za jej hranicami. Veda a výskum prioritne napomáha rozvoju spoločnosti, a jej napredovaniu 

vo všetkých oblastiach života. V rámci mesta pôsobia vedecko-výskumné inštitúcie zamerané nie len na 

základný výskum, ale aj na špecializovaný a podnikový výskum, ktoré sú ovplyvnené najmä prírodnými 

zdrojmi a ekonomickým zameraním celého regiónu. 

 

Vedecko-výskumné inštitúcie v Nitre a najbližšom okolí: 

 Univerzitný výskum: 

- Slovenská poľnohospodárska univerzita 

- Univerzita Konštantína filozofa 

 Slovenská akadémia vied 

 Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra 

 Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied 

 Plemenárske služby SR š.p. – Účelové plemenárske zariadenie Nitra 
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7. INFORMÁCIA O VÝVOJI MESTA Z POHĽADU ROZPOČTOVNÍCTVA 
 
 

Pri hospodárení s finančnými prostriedkami sa mesto riadi zákonom 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.  

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta je rozpočet mesta, ktorým sa riadi  

financovanie úloh a funkcií mesta v príslušnom  rozpočtovom roku. Rozpočtový rok je zhodný 

s kalendárnym rokom. Rozpočet mesta vyjadruje samostatnosť hospodárenia mesta. Obsahuje príjmy 

a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy spojené s činnosťou samosprávy. Ďalej obsahuje  

finančné vzťahy k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám  zriadených mestom a samotné rozpočty 

týchto organizácií. V rozpočte mesta sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia vydaná ministerstvom financií. 

Rozpočet mesta schvaľuje mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí vo vopred určenom 

termíne, vždy pred 1. januárom rozpočtového roka. Súčasťou rozpočtu mesta sú aj  rozpočty rozpočtových 

a príspevkovej organizácie zriadených mestom.  

O hospodárení s rozpočtovými prostriedkami predkladá prednosta mestského úradu  polročne správu  

mestskému zastupiteľstvu. 

Mesto sleduje v priebehu rozpočtového roka vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade 

potreby  vykonáva zmeny vo svojom rozpočte, s cieľom zabezpečiť vyrovnanosť rozpočtu ku koncu  

rozpočtového roka. 

Mesto vytvára vlastné peňažné fondy v zmysle zásad tvorby a použitia peňažných fondov. 

O použití peňažných fondov rozhoduje mestské zastupiteľstvo.  

Po skončení rozpočtového roka mesto údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do 

záverečného účtu mesta. Návrh záverečného účtu mesta prerokuje mestské zastupiteľstvo najneskôr do 

šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.  

 

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 15.11.2018 uznesením č. 368/2018-MZ. 
 
Rozpočet mesta bol v roku 2019 mestským zastupiteľstvom zmenený v počte úprav 407: 
 

 
Číslo zmeny Zmena schválená dňa Číslo uznesenia 

1. 31.01.2019    25/2019-MZ 
2. 21.03.2019 53/2019-MZ 
3. 25.04.2019 113/2019-MZ 
4. 30.05.2019 157/2019-MZ 
5. 27.06.2019 208/2019-MZ 
6. 05.09.2019 253/2019-MZ 
7. 10.10.2019 290/2019-MZ 
8. 21.11.2019 332/2019-MZ 
9. 12.12.2019 385/2019-MZ 

 
 

 
V priebehu roka bol boli v súlade s Rozpočtovými pravidlami Mesta Nitry čl. VIII odst. 6 zmeny rozpočtu 
v počte úprav 701. 
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7.1 Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 
 

Mesto Nitra hospodárilo v roku 2019 na základe schváleného rozpočtu, vrátane rozpočtov 
rozpočtových organizácií zriadených mestom, s rozpočtovými zdrojmi vo výške 94.183.204,78 €. 
 
V súlade s § 10 ods.3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol  
rozpočet mesta Nitry  zostavený v členení na : 

 
1. bežný rozpočet (bežné príjmy a bežné výdavky) 

2. kapitálový rozpočet (kapitálové príjmy a kapitálové výdavky) 

3. finančné operácie 

 
 

1. 
Bežný rozpočet – plnenie  (v €):                                         rozpočet                      skutočnosť 

bežné príjmy                                                                   71 411 602,52                  71 669 208,81 

bežné výdavky                                                                69 233 524,43                  65 080 508,61   

prebytok bežného rozpočtu                                           2 178 078,09                    6 588 700,20 
 
 

2. 
Kapitálový – plnenie  (v €):                                                rozpočet                       skutočnosť 

kapitálové príjmy                                                            3 654 800,24                    3 667 970,90 

kapitálové výdavky                                                       18 279 620,35                    9 377 101,57 

schodok kapitálového rozpočtu                              -14 624 820,11                   -5 709 130,67 
 

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu: 

 
prebytok        879 569,53 € 

3. 
Finančné operácie-  plnenie  (v €):                                     rozpočet                      skutočnosť 

príjmové finančné operácie                                         19 116 802,02                   10 580 510,60                                                                                                                              

výdavkové finančné operácie                                        6 670 060,00                     6 670,049,34                           

zostatok finančných operácií                                     12 446 742,02                     3 910 461,26 
 
 

Príjmové finančné operácie predstavujú hlavne použitie finančných prostriedkov z  rezervného fondu 

a zostatkov z minulých rokov vo výške 5.331.256,84 €, prijatie úverov na investičné akcie vo výške 

5 106 793,57 € od SLSP a UNIcredit bank a dočerpanie úveru na výstavbu bytového domu Hlboká od ŠFRB 

vo výške 34 988,34€. 

Výdavkovými finančnými operáciami boli realizované splátky istín návratných zdrojov financovania spolu 
vo výške 6 570 049,34 Eur a návratná finančná výpomoc pre Nitriansku investičnú, s.r.o. vo výške 
100 000,00 €.  Zábezpeky prijaté, vrátené a použité v roku 2019 sú z finančných operácií vylúčené. 
 
Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 v rámci bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a 
hospodárenia z finančných operácií je zostatok zdrojov vo výške  4 790 030,79 € 
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NEVYČERPANÉ ÚČELOVÉ PROSTRIEDKY Z MIN. ROKOV TVORIA (V €): 
 
- nevyčerpaná dotácia zo ŠR na Útulok pre bezdomovcov                                       6 157,57 
- nevyčerpaná dotácia zo ŠR na Nocľaháreň                                                      122,45 
- nevyčerpaná dotácia zo ŠR na predškolákov v MŠ                                    9 365,42 
- nevyčerpaná dotácia zo ŠR na projekt Športoviská 673,40 
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR na rodinné prídavky - ÚPSVaR  
osobitný príjemca 

4 641,62 

- nevyčerpaná dotácia zo ŠR: RO - ÚPSVaR (na stravu, učebné pomôcky) 203 678,40 
- nevyčerpaná dotácia zo ŠR: MŠ - ÚPSVaR (na stravu, HN) 42 892,50 
- nevyčerpané prostriedky za CVČ od obcí                                                             175,40 
- nevyčerpané  prostriedky darov 1 063,01 
- nevyčerpané  prostriedky z grantu Nadácie Pontis 4 092,84 
- nevyčerpané prostriedky školského stravovania MsÚ - MŠ                            117 820,68 
- nevyčerpané prostriedky školského stravovania RO - 699                                 75 906,16 
- nevyčerpané prostriedky školského stravovania RO - 584                                 37 686,12 
- nevyčerpané prostriedky z fondu opráv a údržby na byty so  štátnou 
podporou                 

134 405,54 

- nevyčerpané prostriedky z finančnej náhrady za výrub drevín                                                            25 507,30 
  

Spolu nevyčerpané účelové finančné prostriedky ............................................ 664 188,41          

 

 

Pri schvaľovaní Záverečného účtu mesta za rok 2019 bolo schválené použitie zostatku finančných 

prostriedkov z roku 2019. Prebytok rozpočtu mesta Nitry v sume 879 569,53 € zistený podľa § 10 ods.3 

písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa upravil o nevyčerpané účelovo určené 

prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu 

Európskej únie alebo na základe iného osobitného predpisu podľa § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách vo výške 664 188,41 € a takto zistený rozdiel vo výške 215.381,12 € bol 

použitý na tvorbu Rezervného fondu. Zostatok finančných operácií za rok 2019 vo výške 3 910 461,26 € 

bol použitý na tvorbu Rezervného fondu. 

 

 

 
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ ZA ROK 2019 PO ZDANENÍ: 

 
Správa zariadení sociálnych služieb 
 
 
Výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti .......................................................    - 43 369,09 € 
 
Výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti .............................................. + 645,93 € 
 
 

 
Kreatívne centrum 

 
Výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti ..................................................................   0,00 € 
 
Výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti ..................................................   0,00 € 
 



KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA NITRY ZA ROK 2019 

  

Strana 62 

 

 

7.2  Plnenie príjmov za rok 2019 v € 
 

7.2.1 Bežné príjmy mesta a rozpočtových organizácií mesta 
 

Plnenie rozpočtu bežných príjmov - mesta a RO spolu 

  
Kategória 

 
Text 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť 
K 31.12.2019 

% plnenia 
príjmov 

 Bežné príjmy celkom 66 153 008,00 71 411 602,52 71 669 208,81 100,36% 

100 Daňové príjmy 45 879 950,00 46 704 800,00 47 340 437,77 101,36% 

200 Nedaňové príjmy 8 621 520,00 9 190 612,35 8 805 720,94 95,81% 

300  Granty a transfery 11 651 538,00 15 516 190,17 15 523 050,10 100,04% 

 

Z toho: Plnenie rozpočtu bežných príjmov – RO (školy a školské zariadenia) 

 
Kategória 

 
Text 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť 
K 31.12.2019 

% plnenia 
príjmov 

 Bežné príjmy celkom 1 926 960,00  2 448 466,98 1 938 350,73 79,17% 

200 Nedaňové príjmy 1 926 960,00  2 262 464,32 1 752 348,07 77,45% 

300  Granty a transfery 0,00  186 002,66 186 002,66 100,00% 

 

 

7.2.2 Kapitálové príjmy mesta a rozpočtových organizácií mesta 
 
 

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov – mesta a RO spolu 
 

 
Kategória 

 
Text 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť 
K 31.12.2019 

% plnenia 
príjmov 

 Kapitálové príjmy celkom 657 902,00 3 654 800,24 3 667 970,90 100,36% 

200 Nedaňové príjmy 657 902,00 657 902,00 671 072,66 102,00% 

300 Granty a transfery 0,00 2 996 898,24 2 996 898,24 100,00% 

 
Z toho: Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov – RO (školy a školské zariadenia) 

 
Kategória 

 
Text 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť 
K 31.12.2019 

% plnenia 
príjmov 

 Kapitálové príjmy celkom 0,00 0,00 0,00 100,00% 

200 Nedaňové príjmy 0,00 0,00 0,00 100,00% 

 

 

7.2.3 Príjmové finančné operácie mesta a rozpočtových organizácií mesta 
 

Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií – mesta a RO spolu 

 
Kategória 

 
Text 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť 
K 31.12.2019 

% plnenia 
príjmov 

 Príjmové fin. operácie celkom 300 000,00 19 116 802,02 10 804 606,14 56,52% 

400 Príjmy z transakcií s FA a FP*1   300 000,00 5 334 300,02 5 662 824,23 106,16% 

500 Prijaté úvery, pôžičky a NZ*2 0,00 13 782 502,00 5 141 781,91 37,31% 

*1 s FA a FP: s finančnými aktívami a finančnými pasívami     *2 úver 
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Z toho: Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií – RO (školy a školské zariadenia) 

 
Kategória 

 
Text 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť 
K 31.12.2019 

% plnenia 
príjmov 

 Príjmové fin. operácie celkom 0,00  288,09 135 481,69 47 027,56% 

400 Príjmy z transakcií s FA a FP*1   0,00  288,09 135 481,69 47 027,56% 

*1 s FA a FP: s finančnými aktívami a finančnými pasívami  
 
 

7.3 Čerpanie výdavkov za rok 2019 v € 
 

7.3.1 Bežné výdavky mesta  a rozpočtových organizácií mesta 
 

Prehľad o čerpaní bežných výdavkov – mesta a RO spolu 

 
Kategória 

 
Text 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť 
K 31.12.2019 

% čerpania 
výdavkov 

600 Bežné výdavky celkom 57 525 270,00 69 233 524,43 65 080 508,61 
 

94,00% 
 

610 Mzdy, platy, služobné príjmy  
a ostatné osobné  vyrovnania 

20 090 083,00 
 

23 075 610,64 22 303 656,18 96,65% 
 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 7 208 929,00 8 616 590,87 
 

7 968 508,05 92,48% 
 

630 Tovary a služby 19 823 247,00 
 

23 105 495,83 
 

20 522 286,02 88,82% 
 

640 Bežné transfery 10 168 861,00 
 

14 201 547,09 
 

14 078 624,93 99,13% 
 

650 Splácanie úrokov a ostatné  platby 
súvisiace s úverom 

234 150,00 
 

234 280,00 
 

207 433,43 88,54% 
 

 
Z toho: Prehľad o čerpaní bežných výdavkov – RO (školy a školské zariadenia) 

 
Kategória 

 
Text 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť 
K 31.12.2019 

% čerpania 
výdavkov 

600 Bežné výdavky celkom 16 248 590,00  20 546 444,17 19 639 061,63 95,58% 

610 Mzdy, platy, služobné príjmy  
a ostatné osobné  vyrovnania 

9 264 653,00  11 203 287,10 11 185 432,64 
99,84% 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 3 324 479,00 3 936 068,53  3 936 808,07 100,02% 

630 Tovary a služby 3 649 947,00  5 278 460,80 4 391 840,03 83,20% 

640 Bežné transfery 9 511,00  128 627,74 124 980,89 97,16% 

 

 
7.3.2 Kapitálové výdavky mesta a rozpočtových organizácií mesta 
 

Prehľad o čerpaní kapitálových výdavkov – mesta a RO spolu 

 
Kategória 

 
Text 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť 
K 31.12.2019 

% čerpania 
výdavkov 

700 Kapitálové výdavky celkom 2 045 450,00 18 279 620,35 
 

9 377 101,57 51,30% 

710 Obstarávanie kapitálových aktív 2 045 450,00 
 

18 279 620,35 
 

9 377 101,57 51,30% 
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Z toho: Prehľad o čerpaní kapitálových výdavkov – RO (školy a školské zariadenia) 

 
Kategória 

 
Text 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť 
K 31.12.2019 

% čerpania 
výdavkov 

700 Kapitálové výdavky celkom 83 500,00  144 825,89 147 741,33 102,01% 

710 Obstarávanie kapitálových aktív 83 500,00  144 825,89 147 741,33 102,01% 

 
 

 

 

7.3.3 Výdavkové finančné operácie mesta a rozpočtových organizácií mesta 

 
Plnenie rozpočtu výdavkových finančných operácií – mesta a RO spolu 

 
Kategória 

 
Text 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť 
K 31.12.2019 

% čerpania 
výdavkov 

800 Výdavky z transakcií s finančnými 
aktívami a pasívami 

6 570 190,00 
 

6 670 060,00 
 

6 714 433,91 100,67% 
 

810 Úvery, pôžičky, návratné finančné 0,00 
 

100 000,00 
 

144 384,57 144,38% 
 

820 Splácanie istín  6 570 190,00 
 

6 570 060,00 

 
6 570 049,34 100,00% 

 

 

Z toho: Plnenie rozpočtu výdavkových finančných operácií – RO (školy a školské zariadenia) 

 
Kategória 

 
Text 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť 
K 31.12.2019 

% čerpania 
výdavkov 

800 Výdavky z transakcií s finančnými 
aktívami a pasívami 

0,00 0,00 0,00 100,00% 

 
 

 

7.4 Plán rozpočtu na roky  2020 – 2022 
 
7.4.1 Príjmy (v celých €) 
 

 

Kód Názov Skutočnosť 
2019 

Plán na rok 
2020 

Plán na rok 
2021 

Plán na rok 
2022 

  
Príjmy spolu, z toho 

86 141 786 73 759 640 73 099 510 75 284 510 

110 Dane z príjmov fyzických osôb 33 721 789 34 050 000 35 395 000 37 580 000 

121 Dane z nehnuteľností 9 875 405 11 421 000 11 421 000 11 421 000 
130 Dane za tovary a služby 3 743 244 5 190 900 5 190 900 5 190 900 

211 Príjmy z podnikania 412 120 390 000 390 000 390 000 
212 Príjmy z vlastníctva 2 821 083 2 974 670 2 974 670 2 974 670 
221 Administratívne poplatky  249 670 219 000 219 000 219 000 
222 Pokuty, penále a iné sankcie 166 751 160 000 160 000 160 000 
223 Poplatky a platby 

z nepriemyselného a náhodného 
predaja a služieb 

2 245 330 3 211 800 3 211 800 3 211 800 

229 Ďalšie administratívne a iné 
poplatky a platby 

1 863 2 000 2 000 2 000 

230 Kapitálové príjmy 671 073 1 445 130 40 000 40 000 

240 Z vkladov 0 0 0 0 

290 Iné nedaňové príjmy 1 156 557 500 000 0 0 
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310 Tuzemské bežné granty a 
transfery 

15 319 860 13 022 630 13 022 630 13 022 630 

320 Tuzemské kap. granty a transfery 2 996 898 0 0 0 

330 Zahraničné granty  17 188 0 0 0 

450 Z ostatných finančných operácií 5 335 714 100 000 0 0 

500 
Tuzemské úvery, pôžičky a 
návratné fin. výpomoci 

5 141 781 0 0 0 

 Príjmy RO s právnou subjektivitou  
(školy a školské zariadenia) 

1 938 638 1 072 510 1 072 510 1 072 510 

 
+ 

 
 Nerozpočtované príjmy 

326 822 0 0 0 

 

 

 
7.4.2 Výdavky (v celých € ) 

 
 

Kód Názov Skutočnosť 
2019 

Plán na rok 
2020 

Plán na rok 
2021 

Plán na rok 
2022 

  
Výdavky spolu, z toho 

81 172 044 73 759 640 73 099 510 75 284 510 

O-VV Vnútorná správa 8 657 880 10 326 380 10 411 380 10 411 380 

DHZ Dobrovoľné hasičské zbory 6 525 5 640 5 640 5 640 
OS-Ma Referát matričného úradu 126 307 126 400 126 400 126 400 
OKČaŽ Odbor komunálnych činností 

a ŽP  
14 714 263 14 812 700 15 142 700 17 542 700 

OM Odbor majetku 1 523 209 1 639 060 1 639 060 1 639 060 
OŠmaŠ Odbor školstva, mládeže 

a športu + RO (školy a školské 
zariadenia, CVČ, ZUŠ) 

33 693 189 31 572 590 31 572 590 31 572 590 

OK Odbor kultúry 390 905 459 000 444 000 444 000 

OSS Odbor sociálnych služieb 3 368 985 3 413 490 3 378 490 3 378 490 

ÚHA Útvar hlavného architekta 51 896 30 820 30 820 30 820 
PROJ Projekty pre regionálny 

rozvoj 
3 422 773 832 420 200 000 1 000 000 

OKaP Odbor komunikácie 
a propagácie 

64 953 135 000 135 000 135 000 

OMRaC Odbor mestského rozvoja 
a cestovného ruchu 

95 052 119 000 119 000 119 000 

MsP Mestská polícia 2 163 952 2 373 200 2 358 200 2 358 200 

OVaR Odbor investičnej výstavby a 
rozvoja  

5 514 018 583 000 369 980 1 544 010 

PČ Podnikateľská činnosť 74 578 150 000 150 000 150 000 

KreaC Kreatívne Centrum 481 692 0 0 0 

SÚaÚ Splátky úverov a úrokov 6 777 483 7 180 940 7 001 250 4 812 220 

 
+ 

  
Nerozpočtované výdavky 

44 384 0  0  0  
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8. INFORMÁCIA O VÝVOJI MESTA Z POHĽADU ÚČTOVNÍCTVA  
 

8.1 Za materskú účtovnú jednotku (Mesto Nitra) 
 
8.1.1 Majetok 
 

AKTÍVA – údaje Netto Stav v € 
 k 31.12.2018 

Stav v € 
 k 31.12.2019 

Majetok spolu 243 867 873,68 240 879 108,80 

Neobežný majetok spolu 200 313 643,09 201 935 680,17 

Dlhodobý nehmotný majetok 1 098 617,89 689 593,96 

Dlhodobý hmotný majetok 170 349 920,34 172 380 981,35 

Dlhodobý finančný majetok 28 865 104,86 28 865 104,86 

Obežný majetok spolu 43 504 146,33 38 924 638,88 

Zásoby 155 533,82 207 384,74 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 30 063 097,69 29 467 335,91 

Dlhodobé pohľadávky 5 095,96 5 095,96 

Krátkodobé pohľadávky  6 884 986,56 3 196 398,87 

Finančné účty  6 395 432,30 5 948 423,40 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 
0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 
0,00 100 000,00 

Časové rozlíšenie  50 084,26 18 789,75 

 
8.1.2 Zdroje krytia 
 

PASÍVA Stav v € 
 k 31.12.2018 

Stav v € 
 k 31.12.2019 

Vlastné imanie a záväzky spolu 243 867 873,68 240 879 108,80 

Vlastné imanie  185 666 387,13 179 369 591,47 

Oceňovacie rozdiely 0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  185 666 387,13 179 369 591,47 

Záväzky 29 111 019,00 31 464 478,38 

Rezervy  1 298 795,10 3 674 049,52 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 132 465,40 267 706,76 

Dlhodobé záväzky 7 250 393,85 6 908 515,64 

Krátkodobé záväzky 2 845 905,28 4 086 783,04 

Bankové úvery a výpomoci 17 583 459,37 16 527 423,42 

Časové rozlíšenie 29 090 467,55 30 045 038,95 
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8.1.3 Pohľadávky 
 

 

 

Pohľadávky  Zostatok v € 
k 31.12 2018 

Zostatok v € 
k 31.12 2019 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   
4 789 215,58 1 201 016,56 

Pohľadávky po lehote splatnosti   
5 305 127,76 5 767 082,28 

 

 

 

 

8.1.4 Záväzky 
 

 

 

Záväzky Zostatok v € 
k 31.12 2018 

Zostatok v € 
k 31.12 2019 

Záväzky do lehoty splatnosti   
10 089 992,18 10 305 466,19 

Záväzky po lehote splatnosti   
 6 306,95 689 832,49 

 
K 31.12.2019 sú uvedené záväzky po lehote splatnosti vrátane polehotných záväzkov z projektu Komunitné 
centrum Orechov dvor, ktoré sa nezapočítavajú pri zisťovaní potreby zavedenia ozdravného režimu mesta, 
nakoľko sa jedná o meškajúce platby z eurofondov. 

 

8.2 Za konsolidovaný celok mesta Nitry 
 
8.2.1 Majetok konsolidovaného celku 

 
AKTÍVA  - údaje Netto,  Stav v € 

 k 31.12.2018 
Stav v € 

 k 31.12.2019 

Majetok spolu 271 218 467,08 268 180 365,78 

Neobežný majetok spolu 245 570 687,58 248 895 436,52 

Dlhodobý nehmotný majetok 2 000 850,50 1 588 618,57 

Dlhodobý hmotný majetok 227 170 259,80 230 907 240,67 

Dlhodobý finančný majetok 16 399 577,28 16 399 577,28 

Obežný majetok spolu 25 468 138,10 19 182 323,23 

Zásoby 226 219,34 289 397,94 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 95 558,02 83 823,02 

Krátkodobé pohľadávky  9 674 382,23 6 171 925,09 

Finančné účty  15 471 978,51 12 637 177,18 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  179 641,40 102 606,03 
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8.2.2 Zdroje krytia konsolidovaného celku 
 

PASÍVA Stav v € 
 k 31.12.2018 

Stav v € 
 k 31.12.2019 

Vlastné imanie a záväzky spolu 271 218 467,08 268 180 365,78 

Vlastné imanie  196 493 147,44 190 094 101,02 

Oceňovacie rozdiely  
0,00 0,00 

Fondy 
0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  
189 883 163,65 183 504 987,80 

Podiely iných účt. jednotiek 6 609 983,79 6 589 113,22 

Záväzky 40 429 967,61 43 020 914,88 

Rezervy  2 027 771,82 4 496 519 ,31 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 142 136,76 278 623,54 

Dlhodobé záväzky 7 727 042,19 7 478 387,63 

Krátkodobé záväzky 8 634 730,25 10 383 063,98 

Bankové úvery a výpomoci 21 898 286,59 20 384 320,42 

Časové rozlíšenie 34 295 352,03 35 065 349,88 

 
8.2.3 Pohľadávky konsolidovaného celku 
 

Pohľadávky  Zostatok v € 
k 31.12 2018 

Zostatok v € 
k 31.12 2019 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   7 707 506,31 4 291 026,84 

Pohľadávky po lehote splatnosti   5 305 127,76 5 767 082,28 

 

 

8.2.4 Záväzky konsolidovaného celku 
 

 

Záväzky Zostatok v € 
k 31.12 2018 

Zostatok v € 
k 31.12 2019 

Záväzky do lehoty splatnosti   16 355 465,49 17 087 534,02 

Záväzky po lehote splatnosti   6 306,95 773 917,59 
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9. HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK  - VÝVOJ NÁKLADOV A VÝNOSOV  
 

 9.1. Za materskú účtovnú jednotku 

 

Názov Skutočnosť v € 
k 31.12.2018 

Skutočnosť v € 
k 31.12.2019 

Náklady    

50 – Spotrebované nákupy 3 451 991,84 3 567 581,72 

51 – Služby 14 761 599,60 10 956 393,32 

52 – Osobné náklady 13 706 917,21 16 087 331,20 

53 – Dane a  poplatky 173 613,47 213 866,19 

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 1 017 190,56 1 435 111,91 

55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti 
a zúčtovanie časového rozlíšenia 

9 293 247,85 12 554 697,02 

56 – Finančné náklady 329 955,25 319 724,94 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov 13 256 528,10 23 479 898,08 

Súčet účtové skupiny 50-58 55 991 043,88 68 614 604,38 

Výnosy    

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 1 652 673,97 1 768 387,07 

61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb 0,00 -331,94 

62 – Aktivácia 0,00 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 44 442 742,52 48 581 191,71 

64 – Ostatné výnosy 7 392 451,06 4 838 899,30 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej 
činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 

1 847 413,22 1 528 621,25 

66 – Finančné výnosy 426 233,74 412 119,43 

67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 

69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, 
VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC 

5 227 133,51 5 189 415,72 

Súčet účtová trieda 6 60 988 648,02 62 318 302,54 

Výsledok hospodárenia pred zdanením 4 997 604,14 -6 296 301,84 

59 – Dane z príjmov 443,35 636,69 

Výsledok hospodárenia po zdanení 
/ + kladný VH, - záporný VH / 

4 997 160,79 -6 296 938,53 
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9.2 Za konsolidovaný celok mesta Nitry 
 

Názov Skutočnosť v € 
k 31.12.2018 

Skutočnosť v € 
k 31.12.2019 

Náklady   

50 – Spotrebované nákupy 12 879 561,72 13 174 649,53 

51 – Služby 13 043 620,56 9 667 709,75 

52 – Osobné náklady 34 464 453,98 39 869 829,44 

53 – Dane a  poplatky 228 640,39 263 648,63 

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 1 481 030,15 1 916 465,09 

55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti 
a zúčtovanie časového rozlíšenia 

12 639 507,16 15 768 443,07 

56 – Finančné náklady 395 507,29 423 550,35 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov 4 652 145,79 13 894 479,02 

Súčet účtové skupiny 50-58 79 784 467,04 94 978 774,88 

Výnosy   

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 16 168 079,77 16 274 673,16 

61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb -6 143,00 -5 666,94 

62 – Aktivácia 61 646,60 62 746,14 

63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 44 331 701,55 48 464 052,37 

64 – Ostatné výnosy 8 281 248,15 5 975 592,31 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej 
činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 

1 847 413,22 1 528 621,25 

66 – Finančné výnosy 10 117,24 21 571,75 

67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 

69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, 
VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC 

14 801 260,14 16 910 286,31 

Súčet účtová trieda 6 85 495 323,67 89 231 876,35 

Výsledok hospodárenia pred zdanením 5 710 856,63  -5 746 898,53 

59 – Dane z príjmov 266 282,73 254 072,23 

Výsledok hospodárenia po zdanení 
/ + kladný VH, - záporný VH / 

5 444 573,90 -6 000 970,76 
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10. OSTATNÉ  DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE  
 

10.1 Prijaté transfery  
 

Prehľad vybraných transferov na bežné výdavky za rok 2019: 

 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov 
Suma prijatých  

 v celých € 

Okresný úrad Nitra Školstvo – prenesené kompetencie  ZŠ 11 675 061 

Okresný úrad Nitra Vzdelávacie poukazy 130 369 

Okresný úrad Nitra Výchova a vzdelávanie  v MŠ 143 249 

Okresný úrad Nitra Asistent učiteľa 296 680 

Okresný úrad Nitra Pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia 37 550 

Okresný úrad Nitra Odchodné - školstvo 26 281 

Okresný úrad Nitra Na lyžiarske zájazdy - ZŠ 77 850 

Okresný úrad Nitra Škola v prírode - ZŠ 65 800 

Okresný úrad Nitra Škola otvorená všetkým 56 374 

Okresný úrad Nitra Navýšenie platov učiteľom 65 710 

Okresný úrad Nitra Kredity učiteľov 26 258 

Okresný úrad Nitra Na učebnice 27 729 

Okresný úrad Nitra Na rekreačné poukazy pre ZŠ 27 242 

ÚPSVaR Dotácia na stravu pre ZŠ 612 005 

ÚPSVaR  Dotácia na stravu pre MŠ 192 306 

MDV a RR SR Úsek bývania  34 459 

MDV a RR SR CD a PK 3 328 

MDV a RR SR Stavebný úrad 119 105 

Okresný úrad Nitra Matričný úrad 126 307 

Okresný úrad Nitra Školský úrad 49 302 

Okresný úrad Nitra Register evidencie obyvateľstva a register adries 26 263 

Okresný úrad Nitra Starostlivosť na úseku  ŽP 7 202 

MPSVaR SR Zariadenia sociálnych služieb 932 808 

MV SR    Terénna sociálna práca  49 388 

ÚPSVaR  Rodinné prídavky, hmotná núdza ,rodičovský prísp. 125 898 

MPaRV SR Projekt IROP 74 931 

 

Prehľad  vybraných kapitálových transferov  poskytnutých mestu v roku 2019 : 

 

Poskytovateľ Účelové určenie transferov 
Suma prijatých  

 v celých  € 

MPaRV SR Cyklotrasy 1 647 643 

MPaRV SR Plán udrž. mobility funkč. územia mesta Nitra 484 203 

MPaRV SR MŠ Dobšinského 290 486 

MV SR Kamerový systém MsP 78 535 

Úrad vlády  SR Rekonštr. multif. ihriska ZŠ Topoľová 50 000 
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10.2 Pridelené dotácie a transfery 
 
Prehľad vybraných dotácií pridelených z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2019 v členení podľa 
jednotlivých oblastí:  
 

10.2.1  Kultúra 
 
Pridelené dotácie za rok 2019 na Rozvoj a ochranu duchovných hodnôt, tvorbu, ochranu alebo 
šírenie kultúrnych hodnôt  
 
p. č. Žiadateľ / Projekt Dotácia v € 

1 
Akadémia Tanca, Slovenská spoločnosť pre rozvoj tanečného športu a tanečného 
umenia / Tanec je naša vášeň 

500,00 € 

2 
Asociácia Divadelná Nitra / Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2019 - Podoby 
slobody  

7 500,00 € 

3 BerCash, s.r.o. / Svätourbanské zoborské slávnosti 2019 1 000,00 € 

4 Bubnová show, o.z. / Campana fest 1 000,00 € 

5 Divadlo Andreja Bagara v Nitre / Drotár 2 000,00 € 

6 
drumpoint Slovakia, o.z. / drumpoint Slovakia 2019 - 6. ročník medzinárodného 
festivalu bubnov a perkusií 

2 000,00 € 

7 
Európske Fórum Vínnej kultúry / Musica cordis - medzinárodná hudobno-slovná 
kreácia k pocte Cyrila a Metoda  1 000,00 € 

8 
Ing. Vladimír Bárta - ab - ART press / Nitra na starých fotografiách - 
pamätihodnosti mesta 1 000,00 € 

9 Krajské osvetové stredisko v Nitre / Pohľady do umenia 500,00 € 

10 Kulturologická spoločnosť / Ceny Pavla Straussa  500,00 € 

11 LAWLESS, s.r.o. / FATANGO 2019 - festival argentínskeho tanga   1 000,00 € 

12 
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav živočíšnej 
výroby Nitra / Agrofilm - 35. ročník medzinárodného filmového festivalu 500,00 € 

13 Nitrianska kráľovská vínna cesta, skratka NKVC / 15. Podzoborské vinobranie  300,00 € 

14 
Nitriansky horský spolok / Festival o horách a cestovaní "Vysoké hory Nitra 2019 - 
14. ročník"  1 000,00 € 

15 Peter Demeš Style at home /  Stokráska v LifeHouse 500,00 € 

16 Priatelia starého divadla / 6. Nitránska verklikáreň 1 500,00 € 

17 Resume partner, s.r.o. / FLAAM festival 2019 1 600,00 € 

18 Spevácky zbor NITRIA / Zabezpečenie činnosti zboru, reprezentácia mesta  700,00 € 

19 SPU v Nitre / Nitrianske univerzitné dni 2019 2 500,00 € 

20 Súkromné konzervatórium, Krčméryho 2 Nitra / Brundibár - detská opera 700,00 € 

21 Viac kultúry, o.z. / Fokus-Pokus 700,00 € 

22 Aktívna Nitra, o.z. / Letné kino  344,00 € 

23 Andante / Pódium mladých  650,00 € 

24 Brigita Tarinová BRIGITA / Keď hudba a krása pomáhajú 2019 /10. ročník / 300,00 € 

25 Centrum pre rodinu - Nitra, o.z. / Deň rodiny 2018 - 11. ročník 1 000,00 € 

26 Centrum Slniečko, n.o. / Benefičný večer "Bez modrín"  500,00 € 

27 Čakanka, n.o. / Vydanie 2 kníh : 100 rokov nitrianskej atletiky  310,00 € 

28 Dom Matice slovenskej v Nitre / Dejiny nás bavia 600,00 € 

29 
Jednota dôchodcov na Slovensku MsO č. 1 Nitra / Prehliadka tvorivosti a zručnosti 
seniorov - výstava  

300,00 € 
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30 Jednota dôchodcov na Slovensku MsO č. 5 Nitra-Zobor / Dôstojná staroba  300,00 € 

31 
Jednota dôchodcov na Slovensku, MsO. č. 3 Nitra-Janíkovce / Kultúrne aktivity za 
rok 2019 

300,00 € 

32 Konfrontácie, o.z. / Festival umení Konfrontácie - 16. ročník festivalu 1 000,00 € 

33 Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre / Literárna Nitra - 4. ročník  490,00 € 

34  List, o.z. / Klavírny koncert mladých interpretov 300,00 € 

35 Miestny odbor Matice slovenskej - Nitra-Janíkovce / Aktivity rok 2019 300,00 € 

36 
Nitriansky hudobný spolok - Miešaný spevácky zbor LIPKA / Zabezpečenie potrieb 
na materiálne vybavenie a pracovné sústredenie na skvalitňovanie práce zboru 

300,00 € 

37 Rocková škola o.z./ Koncert - Nitránsky Rock n Roll 700,00 € 

38 
Rodičovské združenie pri MŠ Párovská 36, Nitra / Literárna prehliadka " Z 
rozprávky do rozprávky"  

33,30 € 

39 Rómska Umelecká Agentúra, o.z.  / Amaro fest 2019 500,00 € 

40 Slovenský skauting, 23. zbor Nitrava / Zamedzme ďalšiemu príchodu komunizmu 400,00 € 

41 
Spojená škola internátna (Červenova 42) / 18.ročník prehliadky tvorivosti žiakov 
špeciálnych škôl a zariadení 

500,00 € 

42 SRRZ - Rodičovské združenie pri CVČ Domino / Nitra, moje mesto 300,00 € 

43 ŠOK, o.z. / Nitra v tieni polmesiaca 600,00 € 

44 
Tradícia - Združenie priateľov kultúrnych tradícií Dražoviec / Sviatok nového 
chleba 2019 

400,00 € 

 SPOLU 38 427,30 € 

 
Pridelené dotácie za rok 2019 na  Záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok a pamätihodností: 

 
p. č. Žiadateľ / Projekt Dotácia v € 

1 
RKC farnosť Nitra, Dolné Krškany / Vlhkostná sanácia RK Kostola sv. Ondreja 
apoštola / NKP, č. ÚZPF 11792 

3 000,00 € 

2 
Rehoľa piaristov na Slovensku / Čistenia a oprava organu, Kostol sv. Ladislava v 
Nitre / NKP č. ÚZPF 1500 1-2 

4 000,00 € 

3 
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o./ Konzervácia - reštaurovanie ruín 
obydlia mnícha  - Zoborský kláštor  / NKP, č. ÚZPF 1513 1-3 

15 000,00 € 

 SPOLU 22 000,00 € 

 

 

10.2.3  Šport 
 
Pridelené dotácie za rok 2019 na podporu mládežníckeho športu: 
 
p. č. Klub Dotácia v € 

1 BKM JUNIOR UKF NITRA 17 000,00 € 

2 BKM SPU Nitra 16 000,00 € 

3 Box Club Stavbár 10 000,00 € 

4 CK Dynamax 1 000,00 € 

5 ČFK Nitra 13 000,00 € 

6 FK Janíkovce 3 000,00 € 

7 Gymgol klub 4 000,00 € 

8 HK NITRA KRASO 3 500,00 € 

9 KK Torashiro 200,00 € 
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10 Klub športového aerobiku 2 000,00 € 

11 Korfbalový klub SPU Nitra 1 000,00 € 

12 Krasoklub mesta Nitra 1 700,00 € 

13 KST Raksit 500,00 € 

14 MCK Nitra 4 000,00 € 

15 Mestský mládežníky hokejový klub 30 000,00 € 

16 Nitriansky šachový klub 1 000,00 € 

17 Plavecký klub ŠOG 1 000,00 € 

18 ŠK Delfín  2 000,00 € 

19 ŠK Karate Farmex 8 000,00 € 

20 ŠK Karate Kachi 4 000,00 € 

21 ŠK pri ŠOG - atletika 12 000,00 € 

22 ŠK pri ŠOG - M. gymnastika 4 000,00 € 

23 ŠK pri ŠOG - stolný tenis 1 500,00 € 

24 ŠK Slávia SPU DFA 4 000,00 € 

25 TJ AC Nitra 3 747,50 € 

26 TJ Slovan Chrenová 4 000,00 € 

27 TJ Stavbár 7 000,00 € 

28 TK Slávia SPU 2 000,00 € 

29 UDHK Nitra 10 000,00 € 

30 Zápasnícky klub Corgoň Nitra 4 400,00 € 

  spolu 175 547,50 € 

 

Pridelené dotácie za rok 2019 na podporu vrcholového športu 
 
p. č. Klub Dotácia v € 

1 BKM Junior UKF Nitra 16 000,00 € 

2 BKM SPU Nitra    7 000,00 € 

3 Box Club Stavbár 10 000,00 € 

4 Detské šport. centrum Nitranček  500,00 € 

5 Hbk Nitrianski rytieri 12 000,00 € 

6 HK Nitra, s.r.o. 147 000,00 € 

7 Korfbalový klub SPU Nitra 1 000,00 € 

8 Nitra Knights 2 000,00 € 

9 Panda fight klub Nitra 1 500,00 € 

10 ŠK Karate Farmex 6 000,00 € 

11 ŠK Karate Kachi 1 500,00 € 

12 ŠK pri ŠOG - atletika 4 000,00 € 

13 ŠK pri ŠOG - M. Gymnastika 500,00 € 

14 ŠK pri ŠOG - stolný tenis 499,50 € 

15 ŠK Slávia SPU DFA 3 000,00 € 

16 Tenisový klub Slávia SPU 1 000,00 € 

17 TJ AC Nitra 1 217,50 € 

18 TJ Stavbár  14 500,00 € 
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19 Zápasnícky klub Corgoň 2 000,00 € 

20 ZŠK UKF Nitra 15 000,00 € 

  SPOLU 246 217,00 € 

 
Pridelené dotácie za rok 2019 športovým klubom na energie a prenájom tréningových objektov 
 
p. č. Klub Dotácia v € 

1 ARABESKA 1 000,00 € 

2 BK Nitra - bedbinton 950,00 € 

3 BKM Junior UKF Nitra -mládež 6 000,00 € 

4 BKM SPU Nitra 5 000,00 € 

5 Boxing club Cirok 800,00 € 

6 Box club Stavbár 7 000,00 € 

7 CK Nitra 1 000,00 € 

8 ČFK Nitra 2 000,00 € 

9 Gym Gol klub 1 000,00 € 

10 HBK Nitrianski rytieri 2 000,00 € 

11 Karate klub Torasiho 1 000,00 € 

12 Klub Maur Pluto 800,00 € 

13 Kolkársky klub Slávia 1 000,00 € 

14 Korfbalový klub SPU Nitra 1 000,00 € 

15 Krasoklub mesta Nitra  4 000,00 € 

16 KST Raksit 500,00 € 

17 MCK Nitra 1 000,00 € 

18 Mestský dámsky kolkársky klub 500,00 € 

19 Nitra knights 500,00 € 

20 Nitrianska hokejbalová organizácia 500,00 € 

21 Nitrianska šachová akadémia 500,00 € 

22 Nitriansky šachový klub 280,00 € 

23 Pro Box Team Nitra 2 000,00 € 

24 Stolnotenisový klub Nitra 08 500,00 € 

25 ŠK Benni 1 500,00 € 

26 ŠK Delfín 2 000,00 € 

27 ŠK Karate Farmex  3 500,00 € 

28 ŠK Karate Kachi 3 500,00 € 

29 ŠK pri ŠOG v Nitre - atletika 4 800,00 € 

30 ŠK pri ŠOG v Nitre - moderná gymnastika 1 000,00 € 

31 ŠK Slávia SPU DFA Nitra 5 000,00 € 

32 Športová Akadémia boxu Nitra 1 000,00 € 

33 TITANI oz pri hokejovom klube 5 000,00 € 

34 TJ AC Nitra 8 000,00 € 

35 TJ Slovan Chrenová 2 000,00 € 

36 TJ Stavbár Nitra 10 000,00 € 

37 UDHK Nitra 568,00 € 

38 Unique fight club Nitra 800,00 € 
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39 ZŠK UKF Nitra 10 000,00 € 

40 Zapasnícky klub Corgoň 1 000,00 € 

41 FC Nitra 170 002,00 € 

  SPOLU 270 500,00 € 

 
Pridelené dotácie za rok 2019 na športové podujatia  
 
p. č. Klub Dotácia v € 

1 Aeroklub Nitra - Pribina Cup 2019 1 000,00 € 

2 Akadémia tanca - Pribinov pohár 1 000,00 € 

3 Aktívna Nitra - o.z. - Streetballový pouličný turnaj 389,20 € 

4 BK Nitra - bedminton - bedmintonové turnaje 400,00 € 

5 BKM SPU Nitra 1 000,00 € 

6 Box club Stavbár - Grand Prix Slovakia 3 000,00 € 

7 Box club Stavbár -Olympijské nádeje 1 000,00 € 

8 Box club Stavbár -Pohár Mesta Nitry - medzinárodná liga boxu 1 000,00 € 

9 CK Dynamax Nitra - Regiónom Nitrianskeho kraja, cyklistické preteky pre mládež 1 000,00 € 

10 CK Nitra - Nitriasnky cyklomaratón 1 200,00 € 

11 CK Nitra - Slovenský pohár v cestnej cyklistike 400,00 € 

12 Čakanka n.o. - Zoborský Silvestrovský beh 400,00 € 

13 Časomiera KRIL, s.r.o. -  Nitrianska bežecká liga 1 500,00 € 

14 Dart Club - Benefičný turnaj Nitr. Šípkarskej ligy 200,00 € 

15 Dart Club - Nitr. Šípkarska liga 300,00 € 

16 Dom Matice Slovenskej - Beh o pohár Domu Matice slovenskej v Nitre 200,00 € 

17 FK Janíkovce - Memoriál A. Hrnčára 300,00 € 

18 Gym Klub s.r.o. - športové podujatia   500,00 € 

19 Gymgol klub - Veľká cena Mesta Nitra vo fitness detí 2 000,00 € 

20 Jednota dôchodcov Slovenska č.1 -  športové trojstretnutie seniorov 850,00 € 

21 Jednota dôchodcov Slovenska č.3 -  Športovo rekreačné aktivity 300,00 € 

22 Klub športového aerobiku - Slovenský pohár v športovom aerobiku žiakov 800,00 € 

23 Korfbalový klub SPU - International Korfbal weekend 300,00 € 

24 Krasoklub mesta Nitra - Slov. pohár v krasokorčuľovaní 500,00 € 

25 MCK Nitra - Cyklistická miniliga  400,00 € 

26 Mestský dámsky kolkársky klub - turnaj o Meč kniežaťa Pribinu 100,00 € 

27 Miestny odbor Matice slov. Janíkovce - športuj, tancuj, spievaj 200,00 € 

28 N - Dance company - Dance Star 2019 500,00 € 

29 Nitra knights - Memoriál V. Kincela 400,00 € 

30 Nitrianska hokejbalová Organizácia - superpohár Nihbo 1 000,00 € 

31 Nitrianska šachová akadémia - šachové turnaje 300,00 € 

32 OZ Ľadové medvede - celoslovenské stretnutie ľadových medveďov 500,00 € 

33 OZ pre Drážovce - Vianočný turnaj v stolnom tenise 200,00 € 

34 Paraglidingový klub Zobor air Nitra - Zobor cup 2018 1 000,00 € 

35 Plavecký klub Športové gymnázium Nitra - plavecké preteky -Nitr. Vianočná rybka 200,00 € 

36 Plavecký klub Športové gymnázium Nitra - vyplávaj osobák Nity  200,00 € 

37 Republiková špecifická organizácia SZŤP - šachový turnaj Rapid 200,00 € 
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38 Slovenský cykloklub Zobor Nitra - Velosprint open bike CUP 500,00 € 

39 Slovenský spolok Scrabble - Pribinov pohár 200,00 € 

40 Slovenský zväz technických športov - modelárske súťaže 200,00 € 

41 Slovenský zväz technických športov - strelecké súťaže 200,00 € 

42 Soňa Gáborová - Fitness Inspiration day 300,00 € 

43 SRRZ -rodičovské združ. pri CVČ Domino - poduj. na podporu talent. detí a mládeže 200,00 € 

44 STK 08 - Turnaje v stolnom tenise 200,00 € 

45 SZTŠ ZO Fénox motoklub - Medzinárodné majtrovstvá SR v Triale 1 800,00 € 

46 ŠK Delfín - Detský aquatlon 1 500,00 € 

47 ŠK Delfín - Nitrianska hodinovka 300,00 € 

48 ŠK Delfín - Slovakman 500,00 € 

49 ŠK Karate Farmex - Memoriál Rudolfa Farmadina 1 200,00 € 

50 ŠK Karate Kachi - Kachikan cup + Samuraj CUP 1 200,00 € 

51 ŠK pri ŠOG v Nitre - MG - turnaje v MG 2 000,00 € 

52 ŠK Scorpioni - Detský kolkársky turnaj - deň detí 200,00 € 

53 ŠK Scorpioni - Medzinárodný  turnaj v aplikovanom stolnom tenise  350,00 € 

54 ŠK Scorpioni nevidiacich a slabozrakých - kolkarsky turnaj 400,00 € 

55 ŠK Slávia SPU DFA Nitra - Slovenský pohár vo florbale 1 500,00 € 

56 TJ AC Nitra - Memoriál J. Svitača 1 500,00 € 

57 TJ Slovan Chrenová - dorastenecký turnaj 200,00 € 

58 TJ Stavbár Nitra - atletické podujatia  1 000,00 € 

59 TK Slavia SPU - Turnaje rekreačných hráčov vo štvorhre 200,00 € 

60 TK Slávia SPU Nitra - tenisové turnaje 1 000,00 € 

61 UDHK Nitra -  medzinárodný mládežnícky turnaj o pohár primatora 200,00 € 

62 UKF Nitra - Univerzitné behy 300,00 € 

63 Zápasnícky klub Corgoň Nitra - Memoriál Júliusa Strniska 700,00 € 

64 ZŠK UKF Nitra - Turnaj o pohár Primátora mesta 1 000,00 € 

  SPOLU 43 589,20 € 

 
Pridelené dotácie za rok 2019 - na športové kluby partnerstvá  
 
p. č. Klub Dotácia v € 

1 STANZI 1 000,00 € 

2 KOMIZOL 1 667,32 € 

3 TAEKWON-DO 1 000,00 € 

4 MODELÁRSKY KLUB ZOBOR 500,00 € 

5 Nitrawa Cup 2 000,00 € 

6 I.Nima 700,00 € 

7 SZTS Klacko 800,00 € 

8 SSTZ stolný tenis 500,00 € 

9 Street skate club 200,00 € 

10 ŠK Elite 500,00 € 

11 ŠK Delfín DTPS 2 000,00 € 

 SPOLU 10 867,32 € 
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Pridelené dotácie za rok 2019  iné: 
 
p. č. Klub - účel Dotácia v € 

1 FC Nitra – dotácia na  prenájom Nitrianska Investičná 293 852,00 € 

2 ČFK – dotácia na  prenájom Nitrianska Investičná 137 160,00 € 

3 TCN – dotácia na  prenájom Nitrianska Investičná 15 120,00 € 

4 TJ AC – dotácia na  prenájom Nitrianska Investičná 35 100,00 € 

5 HK Nitra - dotácia na prenájom roľby 23 300,00 € 

 

 
10.2.4  Osveta, výchova a vzdelávanie  

 
Pridelené dotácie za rok 2019 na osvetu výchovu a vzdelávanie: 
 
 
p. č. Subjekt Názov projektu Dotácia v € 

1 

AISEC Nitra Educate Slovakia - zlepšenie medzikultúrneho 
porozumenia a globálneho zmýšľania slovenskej 
mládeže. Podpora líderských schopností 
prostredníctvom medzinárodných lektorov a 
neformálneho vzdelávania. Prednášky na základných a 
stredných školách o potrebe medzikultúrneho 
porozumenia a globálneho myslenia mládeže. 

300,00 € 

2 
Rocková škola Rocková škola- neformálne hudobné vzdelávanie, 

technické vybavenie 
200,00 € 

3 

Rodičovské združenie pri 
CVČ Domino 

Mladí v projekte vzdelávanie - Vzdelávanie žiackych 
školských rád nitrianskych ZŠ v oblasti spoločenského 
a politického diania 

300,00 € 

4 

Rodičovské združenie pri 
CVČ Domino 

Balíček súťaží a aktivít pre rómske deti. Odstraňovanie 
bariér vo vzdelávaní prostredníctvom kultúrno 
športových aktivít. 

400,00 € 

5 

Slovenský zväz 
protifašistických bojovníkov, 
Oblastný výbor v Nitre 

Dejepisná súťaž Medzníky 2. svet. Vojny - priblíženie 
histórie a priebehu vojny vo svete a na našom území, 
našom regióne pre žiakov deviateho ročníka. 

200,00 € 

6 

Spojená škola Internátna Učíme sa moderne - vytvoriť žiakom so zdravotným 
postihnutím moderné edukačné podmienky. Zlepšiť 
vybavenie tried žiakov s mentalným postihnutím a 
autizmom. Nákup didaktických sád, matematické veže. 

450,00 € 

7 

Združenie STORM Osveta - dosveta - prevencia HIV, obchodovania s 
ľuďmi, alkohol, marihuana. Vybrané ZŠ - skupinové 
stretnutia 

500,00 € 

 SPOLU  2 350,00 € 
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10.2.5  Sociálna oblasť 

 
Pridelené dotácie za rok 2019  na sociálnu oblasť: 
 
p. č. Subjekt Názov projektu Dotácia v € 

1 A centrum, Banská Bystrica Podpora nezávislého života osôb s autizmom     1 500,00 €  

2 
Budúcnosť, n.o., Nitra 

Rehabilitačno-rekondičný  pobyt pre rodiny ohrozené 
závislosťou rodinného príslušníka     1 800,00 €  

3 Centrum pre rodinu - Nitra Šťastná rodina nie je samozrejmosť     1 600,00 €  

4 HILDA, o.z., Urmince 
Čítajme si s... (rodičom, súrodencom, kamarátom, 
tetou).     1 000,00 €  

5 
Jednota dôchodcov na 
Slovensku  Nitriansky deň úcty k starším     1 000,00 €  

6 Krajská Knižnica K.Kmeťka Pamäťová opravovňa        400,00 €  

7 
Občianske združenie EDUCO, 
Nitra Jarné tvorenie        500,00 €  

8 
Občianske združenie Krškany 
2020, Nitra Spolu nám je lepšie     1 000,00 €  

9 

Spoločnosť priateľov detí z 
detských domovov - Úsmev 
ako dar 

Sociálna práca s rodinami mesta Nitra ohrozenými 
sociálnopatologickými javmi     1 800,00 €  

10 Združenie STORM, Nitra KROK VPRED 2019     4 200,00 €  

 SPOLU    14 800,00 €  

 

Pridelené dotácie za rok 2019 na Ochranu a podporu zdravia, pomoc zdravotne postihnutým 
občanom: 

p. č. Subjekt Názov projektu Dotácia v € 

1 Nitrianska galéria Tvoriť môže každý! (XI. ročník)            800,00 €  

2 

NITRIANSKE CENTRUM 
zdravotne postihnutých, 
n.o., Nitra Ochrana a podpora zdravia zdravotne postihnutým        800,00 €  

3 
Občianske združenie „Pre 
Dražovce“, Nitra Chceš zdravšie a kvalitnejšie žiť? Príď medzi nás.     1 000,00 €  

4 
RŠO SZTP a vozíčkarov Nitra 

Pripravovanie a realizovanie rekondično-
rehabilitačných pobytov ŤTP a vozičkárov pre 
nitrianskych členov organizácie a ich sprievodcov        800,00 €  

5 
RZ pri MŠ Nábr.mládeže, 
Nitra Aj ja chcem plávať a bicyklovať!        800,00 €  

6 
Slovenský zväz telesne 
postihnutých ZO č. 13 

RIP-rekondično-integračný pobyt 
    1 000,00 €  

 SPOLU      5 200,00 €  

 

Transfery na energie pre MNO za rok 2019 podľa Smernice primátora mesta Nitry o riešení nájomných 
vzťahov a úhrade energií a služieb mimovládnych organizácií pôsobiacich v sociálnej oblasti. 

 
p. č. Subjekt Adresa Transfer v € 

1 
Úsmev ako dar –  
Spoločnosť priateľov detí 
z detských domovov Dvorčianska 63, Nitra     1 012,03 €  
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2 
YMCA - kresťanské 
združenie mladých ľudí Na Hôrke 30, Nitra     1 123,08 €  

3 Budúcnosť n.o. Wilsonovo nábr. 82 Nitra     2 121,28 €  

 SPOLU     4 256,39 €  

 
Transfer na spolufinancovanie projektu 

 
p. č. Subjekt Názov projektu Transfer v € 

1 
Budúcnosť, n.o., Nitra 

Poradenské centrum pre osoby ohrozené násilím 
špecificky zamerané na násilie v kontexte závislostí        6 223,63 €  

 SPOLU          6 223,63 € 

 

 
10.2.6  Podpora a rozvoj cestovného ruchu v Nitre 

 
Pridelené dotácie za rok 2019: 

 
p. č. Subjekt Názov projektu Dotácia v € 

1 
Nitrianska organizácia 
cestovného ruchu 

Nitra - mesto na siedmich pahorkoch - mobilná 
aplikácia   4 998,00 € 

2 Občianske združenie Krškany Jánske vína Bita 2 000,00 € 

3 Múzeum medoviny TOMKA 

Zvyšovanie kvality poskytovaných služieb 
návštevníkom Múzea medoviny - zážitkové 
degustácie" 1 400,00 € 

4 
Zoborský skrášľovací spolok 
o.z. Sprievodca Zoborským kláštorom 3 650,00 € 

5 ŠK - Karate Farmex o.z. 
Partnerské mestá Nitra-České Budějovice spoločne na 
OH Tokio 2020 2 000,00 € 

 SPOLU  14 048,00 € 

 

 
10.2.7  MENÍM MOJE MESTO 

 
Pridelené dotácie za rok 2019: 

 
p. č. Subjekt - Názov projektu Transfer v € 

1 Diecézna charita Nitra -Adopcia ľudí bez domova v Nitre  3 091,00 € 

2 Diecézna charita Nitra -Oddychová zóna pre ľudí a domov pre zvieratá  3 664,00 € 

3 SPU v Nitre-  Biodiverzita - Zážitkové vzdelávanie 3 000,00 € 

4 SPU v Nitre- Deň architektúry 2019 4 000,00 € 

5 SPU v Nitre - Knižnica popínavých drevín 4 000,00 € 

6 Nitrianska komunitná nadácia-  Chrenová žije 3 997,00 € 

7 Nitrianska komunitná nadácia- Cyklus podujatí - Živo na Kupeckej  4 000,00 € 

8 Nitrianska komunitná nadácia - Kalvária Cup a jaskyne v Nitre 4 000,00 € 

9 Nitrianska komunitná nadácia - Revitalizácia detského ihriska 3 993,07 € 

10 Nitrianska komunitná nadácia - Street Workout ihrisko na Klokočine 3 996,99 € 

11 
Nitrianska komunitná nadácia  
 - Zhodnotenie aktuálneho stavu  gastronom. zariadení a ich komunikácia 3 987,00 € 



KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA NITRY ZA ROK 2019 

  

Strana 81 

 

 

12 Divadlo Andreja  Bagara v Nitre - projekt  Divadelná zóna 4 000,00 € 

13 Občianske združenie Krškany -  projekt Fitness prvky v Krškanoch 3 993,49 € 

14 Športový klub pri ŠOG Nitra - Gymnastika pre všetkých 3 925,00 € 

15 EDU NATURE - projekt  Hide - ihrisko 4 000,00 € 

16 Nitrafiesta o.z.- Nitránske podujatia na Svätoplukovom námestí 4 000,00 € 

17 Občianske združenie Spolu a šťastne -  Pomáhame si navzájom 2 744,00 € 

18 Rytiersky rád sv. Gorazda - Pre-ži(vot) 3 950,00 € 

19 Centrum pre rodinu -  Nitra, Príležitosť na zmenu s centrom pre rodinu 3 106,00 € 

20 Zápasnícky klub Corgoň Nitra -  Rozhýbeme všetky deti 4 000,00 € 

21 Akadémia tanca, SSPRTŠ a TU -  TANEC ako ŠPORT 3 481,00 € 

 SPOLU 78 928,55 € 

 
 
10.2.8  Ďalšie transfery a dotácie poskytnuté z rozpočtu mesta 

 

ĎALŠIE VYBRANÉ TRANSFERY A DOTÁCIE 

 

p. č. Subjekt - Názov projektu Transfer 
v  € 

1 ARRIVA NITRA a.s.- transfer na zabezpečenie výkonu MHD 2019 3 200 000,00 € 

2 ARRIVA NITRA a.s.- transfer na služby MHD 2019 2 646 113,60 € 

3 ARRIVA NITRA a.s. - ,, zdieľanie bicyklov " v roku 2018 / bikesharing / 115 000,00 € 

4 
Mesto Prešov - zmiernenie a likvidácia následkov výbuchu bytového domu na 
Mukačevskej ulici 10 000,00 € 

5 Regionálne centrum Sloboda zvierat - príspevok na podporu činnosti 800,00 € 

6 Transfer SZSS na činnosť z rozpočtu mesta 1 630 342,00 € 

7 Transfer pre Nitrianske centrum dobrovoľníctva 16 000,00 € 

8 Nitrianska investičná s.r.o. na úhradu prevádzkových nákladov 69 000,00 € 

9 Nitrianska komunitná nadácia - transfer 15 000,00 € 

10 SPU Nitra - na prevádzku botanickej záhrady  5 000,00 € 

11 NKS s.r.o. - na prevádzku kompostárne 120 000,00 € 

12 Cirkevným školám  849 918,00 € 

13 Súkromným školám    1 821 236,00 € 

14 Transfer pre diecéznu charitu  na Hospic - dom pokoja a zmieru u Bernadetky                                                                                                                                                                                    30 000,00 € 

15 Transfer pre Diecéznu charitu na nízkoprahové denné  centrum                         39 500,00 € 

16 Transfer pre neverejných poskytovateľov - opatrovateľská služba                        203 795,19 € 

17 Transfer pre Nitriansku komunitnú nadáciu - Integračné a komunitné centrum                         15 000,00 € 

 
Kompletný zoznam výdavkov mesta na dotácie a transfery je zverejnený v Záverečnom účte mesta Nitry 
za rok 2019   
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10.3 Prostriedky z darov za rok 2019 
 

POČIATOČNÝ STAV K 1.1.2019........................................................................................744,01 € 
STAV K 31.12.2019.......................................................................................................1.063,01 € 

 

PRÍJMY 

p. č. Subjekt PRÍJMY 
v € 

1 FIRSTIN      800,00 € 

2 Elcomp, s r.o. 1 000,00 € 

3 Obligatórne príspevky 400,00 € 

4 Michaela Hefková 100,00 € 

 SPOLU 2 300,00 € 

VÝDAVKY 

p. č. Subjekt – účel VÝDAVKY  
v € 

1 Mestský  ples - občerstvenie, výzdoba   500,00 € 

2 Nagyová Eva - sociálna výpomoc 21,00 € 

3 OZ NitraOnkon – príspevok na nákup prevozového vozíka 1 300,00 € 

4 Ziková Ĺudmila príspevok na podpora liečby pre dcéru  100,00 € 

5 Komunita Kráľovnej pokoja - príspevok 60,00 € 

 SPOLU 1 981,00 € 

 

 

10.4 Významné investičné akcie v roku 2019 
 

REALIZÁCIA NOVÝCH STAVIEB 
Kanalizácia Dvorčanská – úver 2018-  zrealizované 05/2019 
Športová hala Hlboká – zrealizované 04/2019 
Cintorín Chrenová II. etapa(nový cintorín Chrenová Selenec) – zrealizované 11/2019 
BD Hlboká+TV – zrealizované 06/2019 
Rekonštrukcia KD Kynek – zrealizované 04/2019  
Cyklotrasa Wilsonovo nábrežie ( univerzitný most ) – Mostná – Jesenského ul. ( Park Sihoť) –zrealizované 
v r. 2019 
Cyklotrasa Chrenová II. etapa Tr. A. Hlinku – Dlhá ul. – zrealizované v r. 2019 
Cyklistický chodník Nitra – Vráble I. a II. etapa– zrealizované v r. 2019 
Cyklotrasa Klokočina – Borina – Hollého ul. – AS Nitra– zrealizované v  r. 2019 

 
OPRAVY, REKONŠTRUKCIE A MODERNIZÁCIE 
SO MK Pivoňková – zrealizované 08/2019 
MK Šúdolská – zrealizované 10/2019 
Odbočovací pruh + parkovisko Škultétyho ul. – zrealizované 12/ 2019 
Bezpečné priechody-úver 2019-zrealizované 11/2019 
Chodníky na Mestskom cintoríne -VMČ2-zrealizované 10/2019 
Obnova školských budov: 
ZŠ Škultétyho – dokončenie obnovy soc. zariadení (I. II. etapa)– zrealizované 04/2019,  09/2019 
ZŠ Na Hôrke – dokončenie obnovy soc. zariadení – zrealizované 11/2019 
Rek. rozvodov ZŠ Kniežaťa Pribinu - zrealizované 09/2019 
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MŠ Zvolenská-energetické zhodnotenie a stavebnotech. úpravy- zrealizované 10/2019 
MŠ Novomeského-energetické zhodnotenie- zrealizované 10/2019 
DMJ a MŠ Bazovského -energetické zhodnotenie - zrealizované 10/2019 
ZŠ a MŠ Novozámocká – oprava konštrukčných výplní školy – zrealizované 03/2019 
Obnova športových objektov a areálov: 
Modernizácia Zimného štadióna a vedľajšej ľadovej plochy – zrealizované 06/2019 
Rekonštrukcia multifunkčného ihriska ZŠ Topoľová-zrealizované 08/2019 
Rekonštrukcia bazénov -Mestský kúpeľ – zrealizované 09/2019 
 
 

 
Cintorín Chrenová 

 

10.5 Predpokladaný budúci vývoj 
 

Mesto  Nitra  vypracovalo Program  hospodárskeho  a sociálneho  rozvoja  mesta  Nitry  

(PHSR) – Programové  obdobie  2015-2023, ktorý bol schválený v roku 2016.  PHSR dopĺňa Akčný plán 

PHSR. V roku 2019 mesto Nitra pokračovalo v napĺňaní Akčného plánu PHSR na roky 2018-2019, 

a zároveň pripravilo Akčný plán na roky 2020-2021. Akčný plán za rok 2019 bol vyhodnotený začiatkom 

roka 2020. 

Mesto Nitra sa bude snažiť v budúcom období hlavne o získanie nenávratných finančných 

prostriedkov z Integrovaného regionálneho operačného programu, ktoré môžu napomôcť mestu dosiahnuť 

svoje investičné plány v sociálnej oblasti, v oblasti školstva, v oblasti životného prostredia a v oblasti dopravy. 

Mesto sa chce uchádzať aj o zdroje z iných operačných programov ako je napríklad Operačný program 

integrovaná infraštruktúra na zlepšenie IT oblasti v Nitre alebo Operačný program kvalita životného 

prostredia na projekty, ktoré sa budú venovať zmene klímy.   Mesto Nitra chce posilniť svoje vnútorné 

kapacity na využívanie a zapájania sa do neinvestičných projektov cez programy ako Horizont 2020, 

Erasmus+ a iné.  

V súčasnom období sa pripravuje nové programové obdobie na roky 2021-2027. Mesto Nitra chce 

v tejto príprave zodpovedne definovať svoje potreby, ktoré by bolo možné následne prefinancovať v novom 

programovom období.  
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Medzi hlavné projekty, ktoré chce mesto Nitra realizovať v najbližších rokoch: 

- strategické dokumenty v oblasti dopravy a životného prostredia, 

- zavedenie regulácie parkovania na sídliskách a ostatných lokalitách, kde strategické dokumenty definovali 

problémy v oblasti statickej dopravy, 

- zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy, predovšetkým cyklistickej dopravy, na 

celkovom počte prepravených osôb, 

- zvýšenie kapacity infraštruktúry materských škôl, 

- budovanie a zlepšenie technického vybavenia kuchýň a jedální v zariadeniach školského stravovania 

na základných a materských školách s cieľom poskytovať kvalitnejšie stravovanie žiakom základných 

a deťom materských škôl, 

- zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania 

prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním 

systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, 

- rekonštrukcia a výstavba  komunitných centier, 

- zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácie 

- zlepšiť elektronizáciu služieb pre verejnosť, ktorá by bola pre občanov prístupnejšia, 

- výmena osvetlenia v meste za účelom zníženia energií a úspory a zvýšenia bezpečnosti, 

- zlepšenie dopravnej situácie výmenou svetelnej signalizácie na križovatkách s preferenciou dopravy, 

- budovania zelenej a modrej infraštruktúry v rámci mesta, revitalizácia vnútroblokov a parkov, 

- postupné kroky na odstránenie bariér v meste pre zdravotne znevýhodnených občanov. 

 

INVESTIČNÉ AKCIE, KTORÝCH REALIZÁCIA BOLA PRESUNUTÁ DO R. 2020 

MŠ Dobšinského, Nitra – dofinancovanie – presun do r. 2020 
Kanalizácia Šúdolská, A. Točíka – dokončenie – úver 2018 – časť zrealizované 11/2018, presun do r. 2020 
Odvádzanie zrážkových vôd z Horného Palánku – presun do r. 2020 
Diely III. Nitra, BD Kmeťova ulica Územie „B“ C 307 Tokajská, Nitra + TV – presun do r. 2020 
2. ľavé odbočenie križovatka Štúrova – Štefánikova smer Nové Zámky – presun do r. 2020 
Parkovisko Škultétyho 36-42 – presun do r. 2020 
Chodník na ul Hydinárska – 2. etapa – VMČ 5 – presun do r. 2020 
MK Dvorčanská od Novozámockej  po žel. priecestie vrátane chodníka-VMČ1- presun do r.2020 
MK križovatka ul. Lieskova a na Priehon-VMČ1- presun do r.2020 
MK ul. Na hlinách-VMČ1- presun do r.2020 
MK ul. 1.mája časť od ul. Látečkovej-VMČ1- presun do r.2020 
MK ul. Na Priehon od žel. priecestia po ul. Sikársku-VMČ1- presun do r.2020 
Parkovisko pri Poliklinike Párovce č.49-VMČ2- presun do r.2020 
Parkovisko ul. Stavbárska č. 2-4,6-VMČ2- presun do r.2020 
Parkovisko ul. Vikárska č.13-15-VMČ2- presun do r.2020 
Parkovisko ul. Štefánikova č.116-118-odvodnenie-VMČ2- presun do r.2020 
MK od predajne potravín k PK Párovce (vnútroblok)-VMČ2- presun do r.2020 
MK ul. Kráľovská cesta-VMČ2- presun do r.2020 
Revitalizácia vnútrobloku ul. Vodná č.2-4, 6,8-VMČ2- presun do r.2020 
Revitalizácia vnútrobloku Wilsonovo nábr.-Za Ferenitkou-VMČ2- presun do r.2020 
MK ul. Hlboká od križovatky s ul. Dolnočermánska po Bottovu ul.-VMČ3- presun do r.2020 
MK ul. Hanulova od križovatky ul. Železničiarska po kruhový objazd vrátane chodníka obrubník – VMČ3- 
presun do r.2020 
MK ul. Škultétyho-VMČ4- presun do r.2020 
MK križovatka ul. Kmeťova a Hviezdoslavova tr.-VMČ4- presun do r.2020 
Parkovisko ul. Bizetova 25-31 rozšírenie-VMČ4- presun do r.2020 
MK a chodník ul. Jurkovičova od ul. Bazovského po Pezinskú - presun do r.2020 
Parkovisko Kmeťova, Murániho-VMČ5- presun do r.2020 
Parkovisko Zvolenská II-VMČ5- presun do r.2020 
Parkovisko Popradská U rampa-VMČ5- presun do r.2020 
Parkovisko Na Hôrke 1-VMČ5- presun do r.2020 
MK a chodníky Cintorín Mlynárce-VMČ5- presun do r.2020 
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MK Zvolenská I. etapa-VMČ5- presun do r.2020 
Chodník Na Hôrke 34-44-VMČ5- presun do r.2020 
MK ul. Poniklecova, od križovatky Klinčekova po Azalkovu-VMČ6- presun do r.2020 
MK ul. Lukáčova-VMČ6- presun do r.2020 
MK ul. Vansovej, od križovatky Jelenecká ul. po Radovú ul.-VMČ6- presun do r.2020 
Spevnené plochy pred kinom Lipa-VMČ7- presun do r.2020 
Spevnené plochy pešia zóna Topoľová-časť pri CVČ Domino-VMČ7- presun do r.2020 
Spevnené plochy ul. Vihorlatská č.2-4 VMČ7- presun do r.2020 
Chodníky Cintorín v Janíkovciach-VMČ7- presun do r.2020 
Chodník ul. Dlhá č. 9-23-VMČ7- presun do r.2020 
Chodník ul. Dlhá č. 27-37-VMČ7- presun do r.2020 
Cyklochodník ul Dlhá-VMČ7-presun do r.2020 
Spevnené plochy ZŠ Fatranská-VMČ7- presun do r.2020 
ZŠ Beethovenova – dokončenie obnovy soc. zariadení – úver-presun- presun do r. 2020 
MŠ Topoľová-energetické zhodnotenie-výmena potrubí-úver 2019- presun do r. 2020 
MŠ Beethovenova-rozšírenie prevádzkových súborov-úver 2019- presun do r. 2020 
ZUŠ Rosinského-znižovanie energetickej náročnosti-úver 2019- presun do r. 2020 

INVESTIČNÉ AKCIE – PROJEKTY PRE MIESTNY ROZVOJ 

MŠ Na Hôrke 30 
Komunitné centrum Orechov dvor 
Cyklogaráže 
Cyklolávka cez rieku Nitra 
 

10.6 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  
 

Na prelome rokov 2019 a 2020 sa objavili informácie o rozšírení koronavírusu z Číny postupne do ďalších 

krajín sveta. Po skončení roku 2019 nadobúdal negatívny vplyv rozšírenia koronavírusu vo svete veľké 

rozmery. V čase zverejnenia tejto Výročnej správy Mesta Nitry za rok 2019 nie sú ešte zrejmé všetky 

ekonomické dopady na konsolidovaný celok mesta Nitry v ďalšom období. Vedenie Mesta Nitry a tiež 

všetkých subjektov konsolidovaného celku bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu na 

subjekty a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie negatívnych účinkov. 

 

10.7 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená   

Mesto Nitra je účastníkom súdnych konaní ako odporca, kde sú navrhovateľmi:  

 STRABAG s.r.o., proti Mestu Nitra o zaplatenie  597 896,78 € s prísl. za nezaplatenie faktúr za stavbu 
Priemyselná zóna  Mlynárce  napojenie na R1, prvá etapa. V danej veci prebehla komunikácia 
o možnosti postúpenia pohľadávky žalobcu na tretiu osobu, zatiaľ je táto otázka otvorená,  Mesto Nitra 
zatiaľ k predmetnému nezaujalo jednoznačné stanovisko. Pojednávanie vytýčené na začiatok 02/ 
2020. 

  Multisound Japan, s.r.o. proti Mestu Nitra o zaplatenie sumy 49 308 € s príslušenstvom a to z titulu 
poskytovania dotácií zo strany mesta. Mesto Nitra poskytuje na základe osobitného zákona finančné 
prostriedky na mzdy a prevádzku zriaďovateľom škôl, ktoré majú sídlo na území mesta. V danom 
prípade však žalobca prestal spĺňať zákonné požiadavky na poskytnutie dotácie, t.j. od určitého 
obdobia  nemá škola sídlo na území Nitry, z toho dôvodu mesto od uvedeného  obdobia prestalo 
žalobcovi poskytovať finančné prostriedky. Konanie je momentálne na OS v Nitre prerušené až do 
ukončenia sporu  o žalobe spol. Multisound Japan, s.r.o. proti nečinnosti mesta, ktoré je vedené na 
najvyššom súde SR. 

  LL Real Invest, s.r.o. proti Mestu Nitra o zaplatenie 400.000,- € s prísl. a náhrady trov konania titulom 
vydania bezdôvodného obohatenia nakoľko žalobca má za to, že Mesto Nitra užíva stavbu Bytového 
domu Senior bez právneho dôvodu. Mesto Nitra nadobudlo uvedenú stavbu od žalobcu  na základe  
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zámennej zmluvy. Platnosť tejto zámennej zmluvy žalobca spochybňuje a vo veci určenia neplatnosti 
zámennej zmluvy sa vedie samostatné súdne konanie. Okresný súd Nitra v roku 2019 vyniesol 
rozsudok v prospech mesta, žalobu zamietol v plnom rozsahu. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný, 
nakoľko sa žalobca proti nemu odvolal. 

  Ing. Rudolf Finta, Štefan Bezányi proti Mestu Nitra. Predmetom žaloby je vydanie bezdôvodného 
obohatenia vo výške 8.197,90 € s príslušenstvom za užívanie spoluvlastníckych podielov žalobcov na 
pozemkoch pod verejnou zeleňou a miestnymi komunikáciami Hodžova, Palackého a Moyzesova ul. 
Okresný úrad vyhovel žalobe v plnom rozsahu, mesto podalo odvolanie.   

  Správa bytov KaH s. r. o. proti Mestu Nitra. Predmetom žaloby je bezdôvodného obohatenia vo výške 
44.461,20 € s prísl., ktorého sa mal, podľa žalobcu, dopustiť žalovaný tým, že užíval nebytové priestory 
škôlky a kotolne Nachádzajúce sa bytovom dome bez právneho dôvodu. Vlastníci bytov a nebytových 
priestorov v tomto bytovom dome neuznávajú vlastníctvo Mesta Nitra k nebytovým priestorom  
kotolne a škôlky. Žalobca vykonáva správu bytového domu. V tejto právnej veci nám bola doručená 
žaloba, ku ktorej sme zaslali na Okresný súd Nitra vyjadrenie, ktorým žalobu popierame v celom 
rozsahu spolu s návrhom  na prerušenie tohto konanie. O prerušení konania zatiaľ nebolo rozhodnuté. 

  Alfonz Gabaš a manž. proti Mestu Nitra. Zo strany žalobcov voči mestu sú aktuálne podané štyri žaloby 
na čiastku 65.332 € s prísl. čo predstavuje  sumu 16 333 €  s prísl. v každom jednotlivom podaní. Mesto 
Nitra a žalobcovia sú podielovými spoluvlastníkmi k  pozemkom. Žalobcovia majú za to, že  pozemky, 
ku ktorým sa vzťahujú žaloby  slúžia ako verejná zeleň, a teda Mesto Nitra užíva pozemky v celosti a 
z uvedeného dôvodu sa domáhajú   náhrady za užívanie ich spoluvlastníckeho podielu. 

  Stavdas s.r.o.  proti Mestu Nitra, kde predmetom sporu je zaplatenie 25.249,69 € s prísl. vyplývajúce 
z nájomnej zmluvy, pričom predmet nájmu bol priemyselný areál určený na užívanie bývalej 
príspevkovej organizácii mesta. Reálne k odovzdaniu priestoru ani nedošlo, nakoľko nebol spôsobilý 
na užívanie .Vo veci bol vydaný rozsudok, voči ktorému sa žalobca odvolal. Žalovaný sa vyjadril 
k odvolaniu žalobcu a čaká sa na rozhodnutie KS NR. 

  N-Adova, spol. s r.o. Predmetom sporu je zaplatenie sumy 17.919,13 € s prísl. za nájom, pričom 
predmet nájmu bol    priemyselný  areál určený na užívanie   bývalej  príspevkovej organizácii  mesta.  
Faktúra bola   žalobcovi  vrátená ako neopodstatnená V predmetnej veci bol vydaný rozsudok voči 
ktorému sa  žalobca  odvolal.  

 
Súdne spory nie sú vnímané ako významne rizikové pre hospodárenie mesta nakoľko mesto má 

vytvorené rezervy na prebiehajúce a hroziace súdne spory. V najbližšom období nie je pravdepodobné 
ukončenie pojednávaní a právoplatné rozhodnutia vo vyššie uvedených súdnych konaniach. 

 

    

 

 

 
 

Schválil: Marek Hattas, primátor Nitry  

 

V Nitre, dňa 20.08.2020 


