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1. ÚVODNÉ SLOVO PRIMÁTORA NITRY                                                            
 
 
Rok 2020 ukázal na všetkých úrovniach fungovania spoločnosti našu zraniteľnosť. Od osobnej roviny, 

cez komunity, samosprávy, súkromný sektor až po štát a medzinárodné vzťahy, koronavírus zasiahol všetkých 
a všetko.  

Z pozície mesta, rovnako ako z perspektívy iných organizácií, je dôležité pozrieť sa na to, koľko 
ľudských životov sa nám podarilo zachrániť opatreniami, ktoré sme počas pandémie priniesli. Všetko ostatné je 
menej podstatné. Ako primátor krajského mesta si veľmi dobre uvedomujem, že zabrzdenie mnohých procesov 
a s tým súvisiace obmedzenie poskytovania služieb mesta išlo na úkor komfortu obyvateľov. Čo ma však 
nesmierne teší je pokora a tolerancia, s akou sme všetci spoločne nariadenia a obmedzenia prijali. 

Najmä záver roka bol extrémne náročný, tu sa však prejavila vôľa popasovať sa s náročnou situáciou. 
Dokázali sme sa zomknúť a zabojovať. Môžem vyjadriť len vďaku a hrdosť ako na obyvateľov mesta Nitra, tak aj 
na zamestnancov Mestského úradu v Nitre, ktorí pomáhali zvládnuť kritické týždne. Napriek tomu, že 
v spoločnosti dominovala téma koronavírusu, sa mestu Nitra podarilo v roku 2020 dosiahnuť hneď niekoľko 
významných úspechov.  

Najväčšou udalosťou roka bol tender na nového poskytovateľa verejnej dopravy. Medzinárodná súťaž 
v hodnote 130 miliónov eur bola nielen úspešná, ale Nitre sa vďaka kvalitne nastaveným podmienkam podarilo 
ako prvému mestu na Slovensku do súťaže pritiahnuť až troch záujemcov. Vďaka takto nastaveným kritériám 
prinesieme do Nitry už od januára 2022 atraktívnejšiu MHD, kvalitnejšie autobusy a vyšší komfort pre 
cestujúcich. Navyše, mesto Nitra získalo službu o vyše milión eur lacnejšiu – v porovnaní s ponukou od 
záujemcu, ktorý skončil na druhom mieste.  

Oblasťou, ktorá je veľmi dôležitá v súvislosti s klimatickou zmenou, je zeleň. Tej venujeme maximálnu 
pozornosť. Nitra patrí medzi mestá s najväčším podielom zelene na obyvateľa na Slovensku. Napriek tomu 
investujeme nemalé prostriedky do výsadby nových stromov či kvetinových záhonov, ako aj do starostlivosti 
o zeleň. V roku 2020 sme vykonali najmasívnejšie ošetrovanie stromov v histórii mesta, pretože považujeme za 
dôležité, aby bola Nitra nielen zelená, ale aby bola dodržaná aj prevádzková bezpečnosť drevín.      

Našou dlhodobou témou je rozvoj mesta. Tvoríme nový územný plán, čo je práca na niekoľko rokov. 
Robíme to tak, ako sa má, teda zapájame verejnosť, o prípadných zmenách diskutujeme a hľadáme 
najspoľahlivejšie riešenia. Územný plán určuje, či a akým spôsobom sa premení štvrť, v ktorej žijeme alebo či v 
okolí našej parcely môže vyrásť nová zástavba. Určí tiež, aké môžu byť nové domy vysoké, ako sa zmenia 
chodníky a cesty, ktoré každý deň využívame, alebo kde pribudne ďalší park alebo ihrisko. 

Veľkú pozornosť venujeme rodinám s deťmi v školskom a predškolskom veku.  
Okrem toho, že dávame milióny eur do infraštruktúry (napríklad sme otvorili najmodernejšiu škôlku na 
Slovensku, na Dobšinského ulici), meníme aj prístup k pedagógom, ich vzdelávaniu a práci s mládežou. Za 
necelé tri roky urobilo naše mesto v tomto smere obrovský skok vpred. Zapojili sme sa do viacerých dôležitých 
projektov a programov. Ako prvá slovenská samospráva sme v programe EduPoint, sme pilotným slovenským 
mestom v medzinárodnom projekte LEAP, kde riešime vzdelávanie dospelých. Oživili sme grantový program na 
podporu mladých ľudí „Mladí nitrianski filantropi“. Planet Youth je projekt na prevenciu užívania návykových 
látok a do Nitry sme priniesli inovatívne vzdelávanie pre marginalizované skupiny Teach for Slovakia či OnStage. 
Na štyroch základných školách máme ambasádorov, ktorí pomáhajú deťom zážitkovými aktivitami hľadať cestu 
k športu.  
 Rozbehnutých máme množstvo ďalších projektov a aktivít, ktoré naše mesto posúvajú neustále vpred. 
Za všetky spomeniem len dve. Prvou je projekt kreatívneho centra, na ktorý sme získali 15 miliónov eur 
z prostriedkov Európskej únie. Vďaka nim obnovíme pamiatkovo hodnotné budovy v bývalých kasárňach pod 
Zoborom a kino Palace na Radlinského ulici. Druhou je kandidatúra Nitry na Európske hlavné mesto kultúry 
2026. Nitra postúpila do finále a koncom roka sa dozvieme, či Nitra tento prestížny titul získa.  

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   
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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 31.12.2020: 

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 31.12.2020: 
 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 31.12.2020: 
 
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). 
g) Dobrovoľný hasičský zbor Nitra Pribina. 

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. Rovnaké postavenie ako odbor v organizačnej 
štruktúre MsÚ majú organizačné jednotky – Stredisko mestských služieb, ktoré riadi vedúci Strediska 
mestských služieb a Turistické informačné centrum Nitra, ktoré riadi vedúci TIC Nitra, pričom pre 
vedúcich týchto organizačných jednotiek v plnom rozsahu platia všetky ustanovenia čl. 10 ods. 2 
tohto organizačného poriadku ako aj ďalšie práva a povinnosti ustanovené týmto organizačným 
poriadkom pre vedúcich odborov. 
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6. Referát je úsek, ktorý plní úlohy úzko špecifického charakteru odborne potrebných pre zabezpečenie 
úloh referátu, resp. činnosť útvaru alebo odboru alebo inej organizačnej jednotky pôsobiacej 
v organizačnej štruktúre MsÚ. Referát riadi buď priamo vedúci útvaru alebo odboru alebo inej 
organizačnej jednotky pôsobiacej v organizačnej štruktúre MsÚ alebo odborný referent, ktorý 
odborne koordinuje prácu referentov. 

7. Manažment MsÚ je tvorený z nasledovných pozícií : 
a) prednosta MsÚ 
b) zástupca prednostu 
c) hlavný architekt 
d) vedúci kancelárie primátora 
e) vedúci manažér SO 
f) vedúci kancelárie prednostu 
g) vedúci Strediska mestských služieb 
h) vedúci TIC Nitra 
i) vedúci odboru projektového a strategického riadenia 
j) vedúci odboru komunikácie a propagácie 
k) vedúci odboru služieb úradu 
l) vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu 
m) vedúci odboru miestnych daní a poplatkov 
n) vedúci odboru majetku 
o) vedúci odboru dopravy 
p) vedúci odboru životného prostredia 
q) vedúci odboru kultúry 
r) vedúci odboru školstva, mládeže a športu 
s) vedúci odboru sociálnych služieb 
t) vedúci odboru investičnej výstavby a rozvoja 
u) vedúci odboru stavebného poriadku 
v) vedúci odboru verejného obstarávania 

8. Organizačná štruktúra MsÚ : 
a) Kancelária primátora 
b) Sprostredkovateľský orgán pre IROP 
c) Útvar hlavného kontrolóra mesta 
d) Útvar hlavného architekta 

- referát urbanizmu a architektúry 
e) Kancelária prednostu MsÚ 

- ambasádor pre komunitnú prácu v Nitre 
- kancelária prednostu 
- referát ľudských zdrojov 
- referát hospodárskej prevádzky 
- referát IT 

f) Stredisko mestských služieb 
- referát správy a údržby miestnych komunikácií 
- referát správy a údržby verejnej zelene 
- referát správy a údržby mestského mobiliáru a výkonu obslužných činností 
- referát správy a prevádzky pohrebísk a cintorínov 

g) Turistické informačné centrum (TIC Nitra) 
h) Odbor projektového a strategického riadenia 

- referát projektového riadenia 
- referát miestneho rozvoja a strategických činností 
- referát inovácií, transparentného riadenia a klientskej spokojnosti 

i) Odbor komunikácie a propagácie 
j) Odbor služieb úradu 

- referát klientskeho centra 
- referát právny a vymáhania pohľadávok 
- referát organizačný 
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- referát matričného úradu 
- referát evidencie obyvateľstva a domov 

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 

n) Odbor dopravy 
o) Odbor životného prostredia 
p) Odbor kultúry 

- referát kultúry 
- referát kultúrnej infraštruktúry a služieb 

q) Odbor školstva, mládeže a športu 
- referát školského úradu a základných škôl 
- referát ekonomiky školstva a školského stravovania 
- referát športu 
- referát podpory vzdelávania a práce s mládežou 
- referát predprimárneho vzdelávania 

r) Odbor sociálnych služieb 
- referát sociálnych služieb a dávok 
- referát sociálneho bývania a krízovej intervencie 
- Útulok pre bezdomovcov 
- Útulok pre jednotlivcov s deťmi 
- Komunitné centrá 
- Miestne občianske poriadkové služby 

s) Odbor investičnej výstavby a rozvoja 
t) Odbor stavebného poriadku 

- referát agendy stavebných konaní 
- referát agendy ŠFRB 

u) Odbor verejného obstarávania 
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. 

10. Dobrovoľný hasičský zbor Nitra Pribina je súčasťou organizačnej štruktúry MsÚ. Je zložený z 
veliteľa zboru a členov zboru. Veliteľa zboru menuje a odvoláva mestské zastupiteľstvo. DHZ Nitra 
Pribina 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 22 (účinný od 27.5.2020) 
vrátane prílohy Organizačná štruktúra Mesto Nitra – Mestský úrad v Nitre 
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POČET ZAMESTNANCOV 

 

PRIEMERNÝ 

POČET 

ZAMESTNANCOV  

R. 2020 

POČET 

ZAMESTNANCOV 

K 31.12.2020 

Z TOHO POČET 

VEDÚCICH 

ZAMESTNANCOV 

Mesto Nitra: 950,39 943 71 

z toho: - MsÚ 268,16 260 22 

          - Stredisko mestských služieb 98,00 98 0 

           - MŠ, ZŠS, jasle a Centrum zdravia  504,16 503 42 

          - Mestská polícia 80,07 82 7 

RO:   927,12 969 63 

z toho: - ZŠ a školské zariadenia 845,92 887 58 

             - Centrum voľného času 18,50 19 2 

             - ZUŠ J. Rosinského 62,70 63 3 

PO:       207,00 209 7 

Z toho: -  Správa zariadení soc. služieb 207,00 209 7 

              - Kreatívne centrum Nitra 0,00 0 0 

Obchodné spoločnosti: 239,00 242 10 

z toho: - NTS, a.s. 48,00 50 4 

            - Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 102,00 101 2 

            - Službyt Nitra, s.r.o. 87,00 89 4 

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

Spolu za konsolidovaný celok 2 323,51 2 363 151 
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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 Beethovenova 11,  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 

Janského 680/7 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, ktorý je 

doplnený Akčným plánom pripravovaným vždy na dva roky. 

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 špecifických 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. Akčný plán na roky 2020-2021 je rozdelený nasledovne: Územné plánovanie 

a výstavba, životné prostredie, doprava, školstvo a šport, miestny rozvoj a cestovný ruch, sociálne služby 

a bezpečnosť, kultúra a kreatívny priemysel, úrad a mestské podniky.  
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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: 

- výstavba nových bytových domov a následný nápor na dopravu primárne v centre mesta 

- neustály nárast počtu pracovníkov v meste pracujúcich v strategickom priemyselnom parku z 

krajín mimo Európskej únie a tiež obyvateľov z iných krajov Slovenska, 

- 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. Všetky tieto riešenia sa snaží prefinancovať primárne z externých zdrojov a v prípade 

potreby vyčleniť zdroje z vlastného rozpočtu. Pripravujú sa riešenia na zlepšenie dopravnej situácie v meste, 

realizuje sa postupnými krokmi parkovacia politika spolu s budovaním parkovacích miest, pripravuje sa 

audit osvetlenia, na základe ktorého budeme vedieť robiť ďalšie kroky, pripravujú sa projekty na 

rozširovanie cyklotrás ako bezpečnej nemotorovej dopravy, rozširujú sa možnosti zberu dopravy, 

revitalizujú sa mestské parky a zelené plochy v meste, rekonštruujú sa športoviská, pripravuje sa model 

práce s mládežou a iné. Medzi hlavné projekty patrí budovanie kultúrno-kreatívneho centra na Martinskom 

vrchu, ktorého spustenie v nových priestoroch predpokladáme v roku 2023. 
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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´´  

 

Mesto Nitra je správnym centrom Nitrianskeho kraja, ktorý tvoria okresy Nitra, Komárno, Levice, Nové 

Zámky, Šaľa, Topoľčany a Zlaté Moravce. 
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Celková rozloha mesta : 

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

 

                                                                                                                                                     

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 

2020 78 353 761 1 097 922 1 415 

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 
2020 

2 222 2 218 2 465 3 413 3 909 4 162 4 404 4 341 4 041 3 707 3 713 3 714 

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 

MIERA EVIDOVANEJ NEZAMESTNANOSTI – OKRES NITRA                                                       

 V % k 31.12. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Okres NR 7,52 9,00 10,37 9,48 8,64 7,32 5,22 2,90 2,26 1,97 4,08  

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. 

                                                 

 
1 Pramene k dejinám Veľkej Moravy. Zostavil Peter Ratkoš. Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1964, s.87 
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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. 

 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. 

  

 

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 2020 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.  

Veľký potenciál pre kultúru má areál Nitrianskeho hradu výnimočný svojou rozlohou (8,5 ha), 

zachovanými stavbami a časťami opevnenia siahajúcimi po budovu Župného domu. V jeho suteréne je 

zachovaná zaniknutá hradná brána z prelomu 11. a 12. storočia, ktorá doposiaľ nie je prístupná verejnosti. 

Dosiaľ nedostatočne využitý potenciál sa skrýva na Martinskom vrchu, v areáli bývalých kasární 

pod Zoborom, kde okrem pamiatkovo chránených kasárenských budov z 1. pol. 20. st. sa nachádzajú aj 

pozostatky predrománskeho kostola sv. Martina a pripravuje sa tu experimentálny archeopark.  

Na území mesta sa tiež nachádzajú územia sústredených pamiatkových hodnôt. 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. Neodmysliteľnou súčasťou kultúrneho dedičstva sú 

aj viaceré stavby z 20. storočia zapísané v ÚZPF (budova SPU).  

               V roku 2020 na základe rozhodnutia Pamiatkového úradu SR do registra nehnuteľných kultúrnych 

pamiatok na území mesta Nitry nepribudli žiadne nové objekty.   

               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.5/2009 o národných kultúrnych pamiatkach 

a pamätihodnostiach). Počet pamätihodností do r. 2020 predstavuje 129.  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 „kultúrne pamiatky a pamätihodnosti“ v súlade so stanovenými 

prioritami dotáciou v celkovej výške 14 999,70 €: Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o./4. 

etapa záchrany a obnovy Zoborského kláštora, opláštenie náznakovej rekonštrukcie príbytku 

kamaldulského mnícha, opláštenie južnej steny a strešných štítov. /NKP, č. ÚZPF 1513 1-3. 

              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 20 000 €. 
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               Komplexnou obnovou prechádza umelecká kompozícia Protest proti vojne od akad. sochára 

Tibora Bartfaya v mestskom parku na Sihoti, zrealizovala sa 1. etapa prác na soche Matky – zreštaurovanie 

originálu a vyhotovenie negatívnej lukoprénovej formy pre odliatie do bronzu.  

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.  

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. 2020 a niesli sa v duchu hesla „Minulosť vzdeláva“. 

 

5.8 Významné ocenenia udelené za r. 2020 
 
Ocenenia neboli v roku 2020 udelené. 

 

5.9 Partnerské mestá  

1.  Báčsky Petrovec, Srbsko  

2.  České Budějovice, Česko  

3.  Kroměříž, Česko  

4.  Spišská Nová Ves, Slovensko  

5.  Osijek, Chorvátsko  

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) 

 
Aj partnerskú spoluprácu výrazne ovplyvnila prebiehajúca pandémia Covid-19, ako aj 

neobsadené miesto referenta pre partnerskú spoluprácu. Znamenalo to absenciu tradičných recipročných 

výmen a návštev. Spolupráca bola realizovaná skôr na formálnej úrovni a prebiehala formou mailovej 

a telefonickej komunikácie, prípadne na online stretnutiach.  

 

 01-04/2020 podpora jednotlivých miest a vyjadrenie spolupatričnosti všetkým partnerským 
mestám listom -primátora 

 04/2020 komunikácia s mestom Volgograd 
 05/2020 vyjadrenie spolupatričnosti a podpory partnerským mestám a oslovenie ich na 

spoluprácu k žiadosti EHMK 2026 
 4.-5.7.2020 prezentácia pozdravov z partnerských miest počas mestských slávností Nitra, milá 

Nitra 2020 
 08 – 12/2020 komunikácia s partnerskými mestami a mestami Volgograd, Antalya ohľadom 

vývoja situácie s pandémiou  
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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 Beethovenova 11,  

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 

Janského 680/7 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 2020 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 2020 zabezpečovali školy a školské 

zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry: 

- 2 mestské detské jasle 

- 28 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. Žiakom 1. ročníka základných škôl zriadených Mestom Nitra primátor mesta 
venoval prvú knihu - v roku 2020 bolo odovzdaných školám 774 kníh. 
 

VÝZNAMNÉ PODUJATIA V ROKU 2020: 
 

Vzhľadom na pretrvávajúcu  pandemickú situáciu sa tradičné podujatia – Oceňovanie učiteľov 

základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry pri príležitosti Dňa učiteľov a  Oceňovanie 

najúspešnejších žiakov základných škôl zriadených Mestom neuskutočnili. 

Takisto sa nezrealizovali plánované vzájomné návštevy materských škôl partnerských miest 

mesta Nitry a obľúbené športové olympiády. 

 

REKONŠTRUKCIE A PREVÁDZKA MATERSKÝCH A ZÁKLADNÝCH ŠKÔL 
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Základné a materské školy mali v školskom roku 2019/2020 a 2020/2021 z dôvodu nepriaznivej 
epidemickej situácie dištančné vzdelávanie. V období prezenčného vzdelávania školy venovali veľkú 
pozornosť eliminácii, resp. zabráneniu šírenia nákazy COVID 19. Z rozpočtu základných škôl a Mesta Nitry 
bolo investovaných na nákup dezinfekčných prostriedkov a germicídnych žiaričov 139 265,- eur.  

V objekte Základnej školy,  Na Hôrke 30, Nitra bola 27. augusta 2020 oficiálne otvorená materská 
školu. Dve triedy s kapacitou viac ako 40 detí sídlia v zrekonštruovaných priestoroch. Celkové náklady na 
renováciu tried, vybudovanie nového vonkajšieho ihriska s modernými hracími prvkami a ďalšie úpravy 
dosiahli sumu 290.000 eur. Väčšinu z nich získalo Mesto Nitra z fondov Európskej únie, z rozpočtu mesta 
šlo na spolufinancovanie 15 000 eur.  

 

 
                         

Mesto Nitra v rámci výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu získalo dotáciu 
a spolufinancovaním zrekonštruovalo niektoré objekty na Martinskom vrchu v časti Zobor, kde 
v minulosti sídlili vojenské objekty -  kasárne a sklady.  V týchto priestoroch zriadilo Materskú školu, 
Dobšinského 2885/8, Nitra s kapacitou 144 detí a od 1.9.2020 sa začala jej prevádzka. 
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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, Janského 7, 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 Janského 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 2020 
 
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 

 
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 

 

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 2020 bol v nitrianskej kultúre, napriek pandémii, venovaný intenzívnej príprave a tvorbe 
strategických rozvojových dokumentov na širokej participatívnej báze spolupráce s nitrianskymi 
kultúrnymi aktérmi aj s využitím online priestoru. Stratégia rozvoja kultúry a kreatívneho priemyslu 
NK31 (2021 – 2031), bola schválená 10.12.2020 uznesením Mestského zastupiteľstva v Nitre č.338/2020-
MZ v kontexte príprav kandidatúry Nitry na titul Európske hlavné mesto kultúry 2026 a vo väzbe na 
prípravu strategických a programových dokumentov SR pre  nové programové obdobie 2021 - 2027.  
Nadviazala na Koncepciu rozvoja kultúry mesta Nitry (2009 - 2020) a na ďalšie strategické dokumenty 
mesta (PHSR, Stratégiu prístupnosti mesta Nitry pre všetkých a i.). Vízia  udržateľného rozvoja kultúry, 
kreatívneho priemyslu a kultúrneho cestovného ruchu mesta Nitry do roku 2031 definuje Nitru ako 
moderné kultúrne, kreatívne a atraktívne európske mesto s plnohodnotným  verejným priestorom a  
kvalitnou ponukou pre všetkých. Strategické rozvojové ciele a opatrenia sú zamerané na oblasti: dostupná 
kultúra, kultúrny a kreatívny priemysel, kultúrne dedičstvo, kultúrny priestor, identita destinácie. 

Tím pre prípravu kandidatúry Nitry na titul Európske hlavné mesto kultúry 2026 venoval rok 

2020 intenzívnej príprave prihlášky do tejto prestížnej medzinárodnej súťaže, do ktorej sa spolu s Nitrou 

prihlásilo osem slovenských miest. 

Žiaľ, pandémia Covid-19 sa podpísala pod zrušenie všetkých podujatí naplánovaných od marca do 

júna a od septembra do konca roka. Napriek náročnej situácii, Mesto Nitra vyšlo ľuďom v ústrety do 

najväčšej možnej miery a v rámci všetkých dovtedy nepoznaných opatrení organizovalo kultúrny program 

počas leta a začiatkom jesene, pokým to núdzový stav v republike dovoľoval. 

Napriek zložitým okolnostiam sa uskutočnili niektoré z tradičných nitrianskych projektov -  

slávnosti Nitra, milá Nitra, festival vážnej hudby Nitrianska hudobná jeseň (jeden koncert), Medzinárodný 

divadelný festival Divadelná Nitra, Nitrianske univerzitné dni (online), letný cyklus umenia Nitrianske 

kultúrne leto s rozprávkovými sobotami, hudobné a divadelné popoludnia, obľúbené jarmoky 

(Chrenovské stánky, Podzoborské vinobranie) i kalendárne obyčaje Nitrianske fašiangy, Nitrianske hody 

a dožinky  (avšak len čiastočne a vo forme, ktorú umožňovali opatrenia ÚVZ SR v aktuálnom znení ). 
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Mesto Nitra opäť podporilo významné kultúrne podujatia a aktivity v oblasti kultúry formou 

dotácie v celkovej výške 70 000 Eur. Z dôvodu pandémie súvisiacej s ochorením Covid-19 sa niektorí 

žiadatelia rozhodli projekty nerealizovať, niektorí stornovali už zmluvy po poskytnutí dotácie, iní vrátili 

poskytnutú sumu.  

Napĺňanie koncepcie postupného rozširovania možností kultúrneho a spoločenského vyžitia 

v mestských častiach Nitry sa prejavuje v podobe rekonštrukcií ďalších objektov využívaných ako 

kultúrne stánky. Po rekonštrukciách kultúrnych domov v roku 2019 vo viacerých mestských častiach, bol 

vo februári 2020 slávnostne otvorený vynovený Kultúrny dom na Kyneku za účasti primátora a miestnych 

obyvateľov. Kultúrne domy 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 2020 
24.1.   Mestský reprezentačný ples 

22.2.   Nitrianske fašiangy (21.ročník) 

30.3.   Spomienková slávnosť – 75. výročie oslobodenia Nitry 

7.5.   Spomienková slávnosť – Ukončenie II. svetovej vojny 

4.-5.7.   Nitra, milá Nitra... Pribinove a Cyrilo-metodské slávnosti 

11.7.-12.9.  Nitrianske kultúrne leto 

26.7.   Letné kino na Dieloch 

1.8.   Amaro fest 2020 

8.8.   Drumpoint Slovakia a Tancovačka na pešej 

12.-15.8.  Festival amatérskeho divadla 

16.-17.8.  FLAAM festival 

15.8.   Nitrianske hody a dožinky 

20.-23.8.  Street Food Truck Fest Nitra 

21.-22.8.  Chrenovské stánky – Dožinkové slávnosti (14.ročník) 

26.-29.8.  Letný Bažant kinematograf 

27.8.   Výročie SNP 

29.8.   Janíkovský ohnivák (12.ročník) 

1.-30.september Dni európskeho kultúrneho dedičstva 

5.9.   Hurá do školy 

6.9.   Podzoborské vinobranie (15.ročník)  

11.9.    Športový deň 

12.9.   Chrenovský kotlík 

12.9.   Krškanská crossová desiatka, Rezervované pre deti 

20.9.   Európsky týždeň mobility – prezentácia športových klubov 

23.9.   Literárna Nitra 

25.-30.9.  Divadelná Nitra (28.ročník)  

25.9.-8.10.  Oslavy Svetového dňa cestovného ruchu 

5.-10.10.  Agrofilm (36.ročník) 

8.10.   Nitrianska hudobná jeseň (14.ročník) – len prvý koncert 

október                  Mesiac úcty k starším 

4.-30.11.  AMFO 2020 (aj online) 

14.11.   Noc múzeí a galérií (online) 

16.11.  Slávnostné zhromaždenie k 17. novembru 

16.-27.11  Nitrianske univerzitné dni (online) 

29.11.-23.12.  Adventná Nitra 

6.12.   Mikuláš 2020 
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V piatok 24. januára 2020 sa v Estrádnej hale Parku kultúry a oddychu v Nitre uskutočnil 17. 

ročník Mestského reprezentačného plesu. Na tanečný parket ako prví vytancovali tanečníci z Akadémie 

tanca v Nitre. Večer moderovala skvelá dvojica Táňa Šúrová-Székely a Lukáš Pinček. Hostí zabávali Ludo 

Kuruc Band, uznávaná revival kapela  The Backwards - Beatles show a tiež kapela Fidlikanti. Degustáciu 

vín sprevádzala Ľudová hudba Jaročan. Výťažok z plesových vstupeniek je určený na nákup transportných 

monitorov vitálnych funkcií pre Oddelenie radiačnej a klinickej onkológie Fakultnej nemocnice v Nitre. 

  

V sobotu 22. februára 2020 pešia zóna a Svätoplukovo námestie ožili tradičným podujatím 

Nitrianske Fašiangy, ktoré sa konalo už po 21. raz. Fašiangový jarmok s bohatou ponukou špecialít 

a dobrôt ulahodil nejednému gurmánovi a kultúrny program ponúkol vyžitie v duchu slovenských tradícií.  

Vo veselom karnevalom sprievode nechýbali bubeníci z Campana Batucada, kaukliari, masky zo 

Študentského divadla VYDI a folklórne skupiny. Svätoplukovo námestie roztancovala ľudová hudba 

Muzička a jej tanečníci a celú veselicu už tradične zakončilo pochovávanie basy folklórnym súborom 

Tradícia Dražovce. 
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Slávnostným zhromaždením a položením vencov k Pamätníku víťazstva pred budovou Okresného 

úradu v Nitre si 30. marca 2020 obyvatelia Nitry pripomenuli 75. výročie oslobodenia mesta spod 

fašistickej okupácie.  

Mnohé podujatia sa v záujme dodržania protipandemických opatrení museli presunúť do online 

priestoru. Medzi také patrili napríklad Noc múzeí a galérií, Nitrianske univerzitné dni, alebo čiastočne aj 

festival amatérskej fotografie AMFO 2020. 

Počas víkendu 4. a 5. júla 2020 sa v Nitre uskutočnili tradičné mestské slávnosti Nitra, milá 

Nitra. Pre všetky vekové kategórie bol pripravený bohatý kultúrny program na Svätoplukom námestí 

a pešej zóne. Počas osláv bola súčasťou Nitrianskeho jarmoku aj verklikáreň 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 bolo aj tradičné sobotňajšie putovanie 

po cyrilo-metodskej ceste a tiež Cyrilo-metodská národná púť na Svätoplukovom námestí v piatok 5. júla 

2020. Spomienky na predošlé ročníky slávností oživilo premietanie videozáznamov z pouličných 

divadelných predstavení Legendy veľkomoravské v Gotickej priekope Nitrianskeho hradu, netradičné 

sprevádzanie po Nitre, či koncerty na námestí, ktoré boli pre opatrenia poňaté v lokálnom duchu – až na 

jediného pozvaného hosťa, kapelu Billy Barman, boli všetci účinkujúci hudobnými, tanečnými 

a divadelnými umelcami práve z Nitry. Predstavili sa EGO Group, Swingless Jazz Ensemble, Sematam, 

tanečníci N Dance Company Nora Grofčíka a herci Divadla Andreja Bagara.  

 
           Mesto Nitra aj tento rok pripravilo Nitrianske kultúrne 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 otvorili slávnosti Nitra, milá Nitra. 

Súčasťou letného programu bolo Letné kino na Dieloch, detské divadelné nedele, medzinárodný festival 

bubnov a perkusií Drumpoint Slovakia a Tancovačka na pešej, preložený Festival amatérskeho 

divadla, Sviatok nového chleba, FLAAM festival, Hájovský kotlík a  Čau, čau prázdniny v Párovských 

Hájoch, Chrenovské stánky a obnovené Nitrianske hody a dožinky, ktoré privítali takých hostí ako FS 

Urpín, kapelu Družina a dámy zvučných a lahodných hlasov Paper Moon Trio. 
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Chrenovské stánky na priestranstve pred Atletickým štadiónom s pestrým programom 

a obmedzeným počtom stánkov priniesli v dňoch 21. a 22. augusta pestrý program i do tejto mestskej 

časti. Na pódiu sa vystriedali rôzne hudobné žánre i interpreti od tradičných dožinkových zvykov, folklóru 

po rockabilly The Crownies. Spestrením bolo tentokrát predstavenie akrobatickej cyklistickej show ACT4, 

ktoré priniesli na Chrenovú víťazky Česko-Slovensko má talent 2016. 

                                  

 
 

Na Zobore sa na priestranstve tradičných Svätourbanských zoborských  slávností pred 

penziónom Artin uskutočnilo jednodňové podujatie – Oslava 50. výročia lanovky na Zobor dňa 23. 

augusta 2020. Príjemná pripomienka čias, kedy lanovka premávala bola podčiarknutá programom, 

v ktorom vystúpilo hudobné zoskupenie Kuštárovci, swingové melódie priniesli Egon Gnoth  a Laco Fábry,  

deťom popoludnie spestrili bublinky Showdetom a slávnostný nedeľný večer ukončil koncert českého 

speváka Dalibora Jandu s dcérou. 

Filmoví pôžitkári si prišli na svoje, keď do Nitry zavítalo letné putovné kino Bažant 

Kinematograf s ponukou českých a slovenských filmov. 

Namiesto tradičného Klokočinského jarmoku sa v roku 2020 uskutočnilo menšie, jednodňové 

podujatie Hurá do školy, kde bolo pre deti aj dospelých okrem hudobno–zábavného programu 

pripravené aj stretnutie s kynológmi, prezentácia hasičskej a policajnej techniky. 

Posledným open air podujatím v rámci Nitrianskeho kultúrneho leta bola Krškanská crossová 

desiatka spolu s Rezervované pre deti, deti sa zabavili s Dúhalkou, dospelí sa vyšantili pri rockovej podobe 

folklóru v podaní kapely Dora. 

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

kultúrneho dedičstva s ústrednou témou „Minulosť vzdeláva“. Septembrové dni mali pôvodne 

nasmerovať záujem verejnosti na   mimoriadne hodnoty európskej a miestnej kultúry a potešiť aj 

najnáročnejších milovníkov histórie a umenia. Mesto Nitra ponúklo veľmi bohatý program, ktorý mal 

osloviť verejnosť rôznych generácií s rôznymi záujmami. Pandémia zasiahla do pripravených podujatí 

veľmi podstatne, spôsobila zrušenie väčšiny z nich, zatvorila brány inštitúcií, ktoré preniesli niektoré 

z podujatí do online priestoru, zopár v obmedzenom režime za dodržiavania bezpečnostných 
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a hygienických opatrení zrealizovali, napr. tradičné veľmi obľúbené komentované prehliadky pracovníkov 

KPÚ v Nitre. Všetkým organizátorom podujatí v rámci Dní EKD záleží na tom, aby fungovali 

v štandardnom režime, obnovili plnohodnotne svoje aktivity, nestratili svojich návštevníkov a ich záujem 

o dokumentaristiku hodnôt a dedičstva nášho mesta a regiónu v čase. 

 

 

 

Koncom septembra sa za nesmierne prísnych opatrení uskutočnil festival Divadelná Nitra. Popri 

každý deň sa redukujúcich častiach programu, predsa len ponúkol divákom lahôdky v podobe inscenácií 

Norma –Divadlo z pasáže, Banská Bystrica, Zimná krajina – Peter Mazalán, Bratislava, Dnes večer nehráme 

– SND Bratislava či Dom – domovské Divadlo Andreja Bagara v Nitre. 

Dňa 8.  októbra 2020 sa v nitrianskej Synagóge začal 15. ročník festivalu Nitrianska hudobná 

jeseň svojím prvým koncertom. Avšak bol jediný, ktorý sa uskutočnil, nakoľko sa vzápätí sprísnili 

opatrenia a ďalšie koncerty nebolo možné realizovať.  

Adventná Nitra sa vzhľadom na prísne protipandemické opatrenia niesla len v znamení svetelnej 

výzdoby.  Mesto Nitra zabezpečilo videopozdrav  pre deti v online priestore – príchod Mikuláša do Nitry. 

 Mesto Nitra aj v roku 2020 okrem tradičných kultúrnych podujatí a podujatí, ktorých je hlavným 

organizátorom, podporilo i podujatia organizované 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, Zobor a Kynek. V roku 2020 sa uskutočnil na pôde nitrianskeho 

amfiteátra  IV. ročník rómskeho festivalu Amaro fest dňa 1.augusta 2020 v zmysle aktuálnych opatrení 

v počte 1000 návštevníkov. Ostatní organizátori plánované podujatia zrušili alebo termín presunuli na rok 

2021. 

Rovnako ako po iné roky bolo súčasťou zámerov na rozvíjanie kultúry mesta Nitry v maximálnej 

možnej miere 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. 
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6.5 Cestovný ruch  
 

Minulý rok  výrazne zasiahla oblasť cestovného ruchu pandémia Covid – 19, ktorá ovplyvnila 

fungovanie tohto sektora ekonomiky a znamenala prepad v tomto odvetví. 

To zanechalo výraznú stopu aj na fungovaní služieb a produktov cestovného ruchu v meste. 

Viaceré prevádzky ukončili svoju prevádzku, prípadne sa museli rýchlo transformovať, kvôli 

obmedzeniam v pohybe poklesla návštevnosť turistických atrakcií na minimum, turistickí sprievodcovia 

prišli o prácu. 

Napriek obmedzeniam sa podarilo zrealizovať viaceré aktivity a po znovuotvorení prevádzok 

stúpla aj návštevnosť mesta a regiónu. 

Odbor mestského rozvoja a cestovného ruchu sa k 1.6.2020 rozdelil na Odbor TIC Nitra a referát 

mestského rozvoja bol pripojený k Odboru projektového a strategického riadenia. Prioritami   

novovzniknutého odboru v oblasti cestovného ruchu zostala: spolupráca s Nitrianskou organizáciou 

cestovného ruchu (NOCR) pri realizácii aktivít s cieľom podporiť aktívny cestovný ruch, zvyšovanie 

atraktivity mesta, budovanie jednotného imagu a značky mesta, reprezentácia a propagácia Nitry ako 

turistickej destinácie, podpora vzniku turistickej infraštruktúry, spolupráca súkromného a verejného 

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

V roku 2020 bol vypracovaný strategický dokument pre oblasť cestovného ruchu Stratégia 

rozvoja cestovného ruchu v meste Nitra pre roky 2021 – 2031. Dokument bol zobratý na vedomie, je 

realizovaný na základe Akčných plánov a po posúdení vplyvov na životné prostredie bude možné 

v prípade finančného krytia realizovať aj infraštruktúrne projekty. 

V tomto roku bol vytvorený aj strategický dokument pre oblasť kultúry a kreatívneho priemyslu 

NK31, na ktorom odbor TIC Nitra intenzívne spolupracoval a kultúrny cestovný ruch bol premietnutý aj 

do stratégie rozvoja cestovného ruchu. 

Absolvovali sme viaceré online stretnutia s odborníkmi, workshopy a verejné diskusie k týmto 

dokumentom, ako aj online školenia k rozvoju digitálnych zručností, sieťovaniu, kreatívne stretnutia 

k rozvoju zručností, workshopy k tematike Cyrilometodskej cesty, k tematike cezhraničnej spolupráce, 

školenie PRINCE2 zamerané na manažérske zručnosti.  

Mesto pokračovalo aj v tomto roku v dotačnej politike. S cieľom zvyšovať atraktivitu mesta pre 

návštevníkov, zlepšovať kvalitu poskytovaných služieb, podporovať sieťovanie a vytváranie partnerstiev, 

podporovať komunitný život, rozvíjať trvalo udržateľné atraktivity mesta bolo v roku 2020 spolu 

podporených 5 projektov v celkovej výške 15 000€. Podporenými projektami boli podujatie Chmeľová 

Nitra, vytvorenie modelu kamaldulského kláštora v priestore Zoborského kláštora, rozšírenie historického 

festivalu počas mestských slávností Nitra, milá Nitra. Vzhľadom na pandémiu boli niektoré aktivity 

zrealizované iba čiastočne. 
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Uskutočnili sa viaceré podujatia pri dodržaní pandemických opatrení ako mestské slávnosti Nitra, 

milá Nitra, Nitrianske hody a dožinky, Svetový deň cestovného ruchu, kde sme sa zúčastnili s informačným 

stánkom. Svetový deň sprievodcov cestovného ruchu sme v tomto roku oslávili online – prezentáciou 

sprievodcov a ich obľúbených miest v meste na www.nitra.eu. Oslavy Svetového dňa cestovného ruchu 

prebehli v spojení s Medzinárodným festivalom divadelná Nitra, návštevníci si mohli roztočiť koleso 

šťastia a získať zaujímavé ceny, zúčastniť sa bezplatnej prehliadky Potulky mestom, v priestore 

Zoborského kláštora boli pripravené tvorivé dielne pre deti a komentované prehliadky ako aj online 

diskusia na tému Turizmus, hoteliérstvo, gastronómia a kultúra v časoch Covid – 19 pod garanciou UKF 

v Nitre. 

 

Zároveň boli v minulom roku vytlačené viaceré nové propagačné materiály S batohom po 
nitrianskych kopcoch v Sj a Aj verzii, ako aj materiál pre deti Corgy a Nitria, ku ktorým boli natočené aj 
propagačné videá. Záujemcom boli k dispozícii aj ďalšie propagačné materiály: Víkend v Nitre, Ponuka 
sprievodcovských trás, minikalendáriky, letáky „Leto na Zoborskom kláštore“ a „Zahraj sa s Corgoníkom“. 
Bol zhotovený  informačný banner k Rolfesovej bani a obnovený polep mapky k ďalekohľadom na Zobori 
a Kalvárii. 

Pokračovalo sa v osádzaní informačných tabúľ – označníkov lokalít, začiatkom roka boli osadené na 

Martinskom vrchu, autobusovej stanici a vyrobený bol označník „Zoborské vrchy“. 

Začiatkom júna 2020 bola spustená edukatívna geolokačná hra Cesty mladého Corgoňa, ktorá je 

určená pre rodiny s deťmi a vedie účastníkov po siedmich pahorkoch mesta, nabáda ich k aktívnemu 

tráveniu voľného času. Za prvý mesiac hra zaznamenala vyše 450 stiahnutí. Hra bola zaradená do súťaže 

4ka Android Code 2020 a získala 3.miesto v kategórii Hry pre deti. K hre boli vyrobené aj viaceré 

propagačné videá.    

 

 
 

Mesto Nitra formou členského príspevku  z rozpočtu OMRaCR vyčlenilo pre NOCR na rok 2020  

spolu 75 000€.   

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  v roku 2020 bol výrazne nižší, kvôli 
pandémii. Celkový počet odsprevádzaných osôb bol 494. Najviac žiadaný je stále okruh Horným mestom 
v slovenskom, anglickom, nemeckom a maďarskom jazyku. V mesiacoch júl, august boli pre návštevníkov 

http://www.nitra.eu/
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Zoborského kláštora k dispozícii bezplatné prehliadky so sprievodcom.  Pri príležitosti Svetového dňa 
cestovného ruchu bola zrealizovaná bezplatná prehliadka Potulky mestom v mestskej časti Zobor. 
Novinkou v ponuke boli aj prehliadky „Like a local“ - ži ako miestny, kde miestni nadšenci  nevšednou 
formou predstavili  autentické miesta s koncentráciou kreativity, umenia, kultúry a prírody: Po stopách 
nitrianskej secesie s Peťom, Strašidelné záhady Nitry s Marekom, štafetová prehliadka „Putujeme Nitrou“, 
Tajomné zákutia Zoborských vrchov,  cykloprehliadka Tríbeč a jeho tajomstvá, Nitra detskými očami 
s Leom, Farebná krása dekoračných kameňov v uliciach Nitry a prehliadka Zoborského kláštora s pátrom 
Filipom. K prehliadkam boli vyrobené aj zážitkové videá „Cesta na hrad s Leom“, a „Zoborské vrchy 
s Peťom“.  

V októbri 2020 sa v Banskej Bystrici konalo kolokvium AiCES, ktoré sa uskutočnilo online. V spolupráci 
s Ivonou Fraňovou, prezidentkou Asociácie informačných centier Slovenska sme koncom roka začali 
s prípravou „Manuálu vnútorného systému kvality destinačného manažmentu v Nitre“.  
 
PREZENTÁCIA A PROPAGÁCIA MESTA 

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

drobné upomienkové predmety, 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.  

COVID -19 výrazne zredukoval počet oficiálnych a zdvorilostných návštev, ako aj počet kultúrnych 

a spoločenských podujatí, výrazne sa znížil výdaj propagačných predmetov zo skladu, ako aj tlač 

propagačných materiálov. V roku 2020 bolo odovzdaných 220 ks reklamných predmetov s obstarávacou 

cenou viac ako 5 eur.  

Propagácia mesta sa zamerala hlavne na online marketing. V septembri 2020 pribudla do nášho 

tímu nová kolegyňa – referentka pre sociálne siete. Atraktívne posty, plánovanie príspevkov počas 

voľných dní aj platená reklama prispeli k navýšeniu počtu fanúšikov našej facebookovej stránky z 12 100  

na 21 285. Počet príspevkov na facebooku bolo 621, počet vytvorených udalostí 34. Vznikol nový 

instagramový profil Mesta Nitra, ako ďalší komunikačný kanál pre obyvateľov. Oba komunikačné kanály 

boli nenahraditeľné počas pandémie, kedy bol tento priestor najefektívnejšou a najrýchlejšou možnosťou, 

ako dostať všetky potrebné informácie k obyvateľom.  

 

V roku 2020 sme dali externými tlačiarňami vytlačiť 4500 ks plagátov A3 na rôzne podujatia, 

diskusie, propagáciu v rámci jednotlivých odborov ale aj na informovanie verejnosti ohľadom pandémie – 

ochrana pred koronavírusom, materiály k celoplošnému testovaniu, kontakty a rady počas pandémie pre 

obyvateľov Nitry. 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. Pribudli informačné banery o investičných akciách, uzávierkach... 
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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 2020 sme mali rezervovaných 27 

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

preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu.  

V roku 2020 sme zrealizovali diskusie pre verejnosť  

- Diskusie s primátorom v jednotlivých mestských častiach Nitry 

- Prečo sa staráme do stromov v Synagóge 

- Nitra pre seniorov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším v Synagóge.  

  
 

Radničné noviny, mestský rozhlas, SMS systém  

Aj v roku 2020 sme vydali každý mesiac Radničné noviny v náklade 40 000 ks, okrem  aprílového 

čísla, ktoré sme vydali v náklade 5 000 ks, nakoľko v období bol lockdown a nebolo možné ani vhodné 

zabezpečiť distribúciu novín do domácností.   

 

Počas lockdownu sme informovali Nitranov aj cez týždenník ECHO a prostredníctvom SMS 

systému, aby sme zabezpečili aktuálne informácie pre najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov, ktorí nemajú 

prístup k internetu. V roku 2020 schválili poslanci Mestského zastupiteľstva v Nitre Smernicu č.  6 / 2020 

o zásadách hlásenia v mestskom rozhlase, o výške úhrady za hlásenie v mestskom rozhlase. 

Súčasťou tejto smernice je aj cenník za vyhlasovanie komerčných oznamov. Mesto Nitra aktuálne 

prevádzkuje miestne rozhlasy  v piatich mestských častiach: Dražovce, Párovské Háje, Janíkovce, Dolné 

Krškany, Kynek. Mestské rozhlasy sa hlavne počas lockdownu a pri celoplošnom testovaní osvedčili, ako  

najvhodnejší komunikačný kanál mesta pre obyvateľov, ktorí nemajú prístup k internetu.  

 

 

Zverejňovanie informácií 

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 a Instagram.   V roku 2020 bolo 

vybavených približne 2500 požiadaviek novinárov z rôznych typov médií na rozmanité témy, uskutočnilo 

sa 15 tlačových konferencií a brífingov, printovým, elektronickým a internetovým médiám bolo zaslaných 

24  tlačových správ. 

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

Mesto Nitra v roku 2020 tak, ako aj po minulé roky, vytváralo vhodné podmienky na 

napredovanie športu v meste. V rámci rozpočtu vyčlenilo finančné prostriedky na podporu športu 

prostredníctvom dotácií. Dotácie sa rozdeľovali medzi tri dotačné schémy, a to strategické športy, ostatné 

športy a realizáciu športových podujatí. 

 

 Pandemická situácia v súvislosti s Covid-19 značne oklieštila aktivity pre verejnosť. Medzi 

podujatia, ktoré mesto Nitra v oblasti športu v roku 2020 zorganizovalo alebo spoluorganizovalo, môžeme 

zaradiť Cykloraňajky v rámci Európskeho týždňa mobility, ako i účasť v iniciatíve Do práce na bicykli. 

Mnohé športové podujatia boli realizované s finančnou podporou Mesta Nitra, napr. gymnastická súťaž 

Vianočná Nitra, stretnutie otužilcov – Ľadové medvede spod Zobora, Detský aquatlon a iné.   

  

Mesto Nitra spustilo pilotnú fázu projektu Centrum športu pri Základnej škole, ktorý realizuje 

v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja. Projekt prebiehal na štyroch základných školách 

a venoval sa všeobecnej športovej príprave žiakov prvého stupňa ZŠ. 

 

Na Mestskom kúpalisku na Sihoti sa vybudovala nová gastrozóna, prebehla rekonštrukcia strechy 

na tenisových kurtoch na sídlisku Chrenová. Z participatívneho rozpočtu mesta sa dobudoval hokejbalový 

areál na Základnej škole Kráľa Svätopluka a rozšírilo sa workoutové ihrisko na Klokočine.  

 

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 2020 

 

1.- 30.9.2020  DO PRÁCE NA BICYKLI 

Súťaž pre širokú verejnosť s cieľom poukázať na možné zlepšenie dopravnej 

situácie v mestách prostredníctvom bicykla. 

Miesto konania:           Mesto Nitra a okolie 

 

 

16.-22.9.2020 Európsky týždeň mobility 

V rámci podujatia Mesto zorganizovalo cykloraňajky aby poďakovalo ľuďom na 
bicykloch za to, že svoje automobily nechávajú doma. Mohli si urobiť krátku 
prestávku a osviežiť sa pri rýchlom rannom presune z domova do zamestnania. 

Miesto konania:           Mesto Nitra a okolie 

 
 

Celoročne 2020  Nitrianska bežecká liga 

   Pravidelná bežecká súťaž pre všetky vekové kategórie v behu od 100m do 5km. 

Miesto konania:   Mestský park na Sihoti 
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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


KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA NITRY ZA ROK 2020 

  

Strana 46 

 

 

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. Popis aktuálnej situácie a systém rozvoja 

cyklistickej dopravy rieši aj strategický dokument Plán udržateľnej mobility (PUM). 

                                         

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 

 

 

 



KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA NITRY ZA ROK 2020 

  

Strana 47 

 

 

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 12.12.2019 uznesením č. 386/2019-MZ. 
 
Rozpočet mesta bol v roku 2020 mestským zastupiteľstvom zmenený v počte úprav 378: 
 

 
Číslo zmeny Zmena schválená 

dňa 
Číslo uznesenia Počet zmien 

1. 06.02.2020    22/2020-MZ 11 
2. 25.02.2020 51/2020-MZ 85 
3. 26.05.2020 78/2020-MZ 4 
4. 11.06.2020 100/2020-MZ 29 
5. 10.09.2020 191/2020-MZ 59 
6. 22.10.2020 252/2020-MZ 75 
7. 10.12.2020 342/2020-MZ 115 

 
V priebehu roka bol boli v súlade s Rozpočtovými pravidlami Mesta Nitry čl. VIII odst. 6 zmeny rozpočtu 
v počte úprav 509. 

 
 



KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA NITRY ZA ROK 2020 

  

Strana 48 

 

 

7.1 Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 
 

Mesto Nitra hospodárilo v roku 2020 na základe schváleného rozpočtu, vrátane rozpočtov 
rozpočtových organizácií zriadených mestom, s rozpočtovými zdrojmi vo výške 98.660.728,15 € 
 

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                                                 77 778 768,35                  77 872 627,87 

bežné výdavky                                              73 743 555,18                  69 142 779,48 

prebytok bežného rozpočtu                         4 035 213,17                   8 729 848,39 
 
 

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

kapitálové príjmy                                           2 138 504,01                    2 122 778,58 

kapitálové výdavky                                      12 924 979,97                    8 043 635,47 

schodok kapitálového rozpočtu              -10 786 475,96                  -5 920 856,89 
 
 

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu: 

 
prebytok         2 808 991,50 € 

 
3. 

Finančné operácie-  plnenie  (v €):                 rozpočet                        skutočnosť 

príjmové finančné operácie                          18 743 455,79                 12 319 745,79 

výdavkové finančné operácie                       11 992 193,00                   6 950 489,46  

zostatok finančných operácií                        6 751 262,79                    5 369 256,33  

 

Príjmové finančné operácie predstavujú použitie finančných prostriedkov z  rezervného fondu vo výške        

2 344 028 € a nevyčerpaných zostatkov účelových prostriedkov z minulých rokov vo výške 608 940,79 €, 

dočerpanie zostatku úveru na investičné akcie z roku 2019 vo výške 7 500 000 € od UNIcredit bank, 

čerpanie úverov na výstavbu bytového domu Diely III C307 a TV od ŠFRB spolu vo výške 32 620 € 

a čerpanie štátnej návratnej finančnej výpomoci vo výške 1 834 157 € . 

Výdavkovými finančnými operáciami boli realizované splátky istín návratných zdrojov financovania spolu 

vo výške 6 950 489,46 Eur. Zábezpeky sú z finančných operácií vylúčené. 

 

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 v rámci bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a 

hospodárenia z finančných operácií je zostatok zdrojov vo výške 8 178 247,83 €  
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NEVYČERPANÉ ÚČELOVÉ PROSTRIEDKY V ROZPOČTOVOM ROKU 2020 (V €): 
 

- nevyčerpaná dotácia zo ŠR na Útulok pre bezdomovcov                                       6 934,42 
- nevyčerpaná dotácia zo ŠR na Nocľaháreň                                                      1 209,84 
- nevyčerpaná dotácia zo ŠR na nájomné COVID - 19 782,73 
- nevyčerpaná dotácia zo ŠR na predškolákov v MŠ                                    8 091,78 
- nevyčerpaná dotácia zo ŠR na projekt " Pracuj zmeň svoj život" 7 199,46 
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR na rodinné prídavky - ÚPSVaR  osobitný príjemca 2 297,62 
- nevyčerpaná dotácia zo ŠR: RO  (na stravu, učebné pomôcky) 423 399,38 
- nevyčerpaná dotácia zo ŠR: MŠ (na stravu, HN) 63 283,20 
- nevyčerpaná dotácia zo ŠR - odchodné ZŠ 2 678,00 
- nevyčerpaná dotácia zo ŠR na vybavenie jedálne ZŠ  Na Hôrke 8 354,00 
- nevyčerpaná dotácia zo ŠR na SOBD 74 109,98 
- nevyčerpaná dotácia zo ŠR projekt Cyklogaráže Nitra 151 873,00 
- nevyčerpané prostriedky za CVČ od obcí                                                             126,00 
- nevyčerpané  prostriedky darov 754,25 
- nevyčerpané  prostriedky z grantu Nadácie Pontis 720,00 
- nevyčerpané prostriedky projekt Polirural 25 941,29 
- nevyčerpané prostriedky projekt IN- Habit 40 877,67 
- nevyčerpané prostriedky projekt LEAP - Academia Istropolitana 5 671,40 
- nevyčerpané prostriedky projekt DemoHráč 3 000,00 
- nevyčerpané prostriedky školského stravovania MsÚ - MŠ                            129 271,86 
- nevyčerpané prostriedky školského stravovania RO - 584                                 93 502,19 
- nevyčerpané prostriedky z Fondu opráv a údržby na byty so  štátnou podporou                 160 346,15 
- nevyčerpané prostriedky z Fondu mestského rozvoja  
(poplatok za miestny rozvoj)                                                           

306 050,00 

  

Spolu nevyčerpané účelové finančné prostriedky ................................................... 1 516 474,22 

 

 
Pri schvaľovaní Záverečného účtu mesta za rok 2020 bolo schválené použitie zostatku finančných  

prostriedkov z roku 2020. Prebytok rozpočtu mesta Nitry v sume 2.808.991,50  € 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 1.516.474,22 €  a takto zistený rozdiel vo výške 1.292.517,28 € bol 

použitý na tvorbu Rezervného fondu. 

Zostatok finančných operácií za rok 2020 vo výške 5.369.256,33 € bol  použitý na tvorbu Rezervného fondu. 

 
 
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ ZA ROK 2020 PO ZDANENÍ: 

 
Správa zariadení sociálnych služieb 
 
Výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti ........................................................... + 2 528,95 € 
Výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti ...........................................     + 219,84 € 

 
Kreatívne centrum 
 
Výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti ...........................................................            0,00 € 
Výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti ...........................................            0,00 € 
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7.2  Plnenie príjmov za rok 2020 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 31.12.2020 

% plnenia 
príjmov 

 Bežné príjmy celkom 72 214 510,00 77 778 768,35 77 872 627,87 100,12% 

100 Daňové príjmy 50 661 900,00 49 638 596,00 50 347 039,41 101,43% 

200 Nedaňové príjmy 8 529 980,00 8 517 035,12 7 902 241,67 92,78% 

300  Granty a transfery 13 022 630,00 19 623 137,23 19 623 346,79 100,00% 

 

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

 
Kategória 

 
Text 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť 
K 31.12.2020 

% plnenia 
príjmov 

 Bežné príjmy celkom 1 072 510,00 1 607 084,26 1 404 201,92 87,38% 

200 Nedaňové príjmy 1 072 510,00 1 419 730,00 1 216 847,66 85,71% 

300  Granty a transfery 0,00  187 354,26 187 354,26 100,00% 

 

 

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 31.12.2020 

% plnenia 
príjmov 

 Kapitálové príjmy celkom 1 445 130,00 2 138 504,01 2 122 778,58 99,26% 

200 Nedaňové príjmy 1 445 130,00 445 130,00 421 058,72 94,59% 

300 Granty a transfery 0,00 1 693 374,01 1 701 719,86 100,49% 

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

 
Kategória 

 
Text 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť 
K 31.12.2020 

% 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 31.12.2020 

% plnenia 
príjmov 

 Príjmové fin. operácie celkom 100 000,00 18 743 455,79 12 779 826,32 68,18% 

400 Príjmy z transakcií s FA a FP*1   100 000,00 3 052 968,79 3 413 049,32 111,79% 

500 Prijaté úvery, pôžičky a NZ*2 0,00 15 690 487,00 9 366 777,00 59,70% 

*1 s FA a FP: s finančnými aktívami a finančnými pasívami     *2 úver 



KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA NITRY ZA ROK 2020 

  

Strana 51 

 

 

Z toho: Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií – RO (školy a školské zariadenia) 

 
Kategória 

 
Text 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť 
K 31.12.2020 

% plnenia 
príjmov 

 Príjmové fin. operácie celkom 0,00  0,00 195 319,20 0,00% 

400 Príjmy z transakcií s FA a FP*1   0,00  0,00 195 319,20 0,00% 

*1 s FA a FP: s finančnými aktívami a finančnými pasívami  
 
 

7.3 Čerpanie výdavkov za rok 2020 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 31.12.2020 

% čerpania 
výdavkov 

600 Bežné výdavky celkom 64 910 470,00 73 743 555,18 69 142 779,48 93,76% 

610 Mzdy, platy, služobné príjmy  
a ostatné osobné  vyrovnania 

23 335 164,00 26 186 052,04 25 116 374,62 95,92% 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 8 413 888,00 8 670 738,55 8 540 789,96 98,50% 

630 Tovary a služby 19 045 967,00 22 445 850,24 20 058 631,02 89,36% 

640 Bežné transfery 13 916 701,00 16 238 781,35 15 245 787,98 93,89% 

650 Splácanie úrokov a ostatné  platby 
súvisiace s úverom 

198 750,00 202 133,00 181 195,90 89,64% 

 
Z toho: Prehľad o čerpaní bežných výdavkov – RO (školy a školské zariadenia) 

 
Kategória 

 
Text 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť 
K 31.12.2020 

% čerpania 
výdavkov 

600 Bežné výdavky celkom 17 306 120,00 21 862 951,12 21 569 094,19 98,66% 

610 Mzdy, platy, služobné príjmy  
a ostatné osobné  vyrovnania 

10 614 344,00 13 097 841,10 13 080 676,66 99,87% 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 3 867 958,00 4 372 060,48 4 367 466,46 99,89% 

630 Tovary a služby 2 808 847,00 4 254 297,71 3 982 602,92 93,61% 

640 Bežné transfery 14 971,00 138 751,83 138 348,15 99,71% 

 

 
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 31.12.2020 

% čerpania 
výdavkov 

700 Kapitálové výdavky celkom 1 866 980,00 12 924 979,97 8 043 635,47 62,23% 

710 Obstarávanie kapitálových aktív 1 866 980,00 12 919 979,97 8 038 635,47 62,22% 

720 Kapitálové transfery 0,00 5 000,00 5 000,00 100,00% 
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Z toho: Prehľad o čerpaní kapitálových výdavkov – RO (školy a školské zariadenia) 

 
Kategória 

 
Text 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť 
K 31.12.2020 

% čerpania 
výdavkov 

700 Kapitálové výdavky celkom 0,00  23 174,46 23 174,46 100,00% 

710 Obstarávanie kapitálových aktív 0,00  23 174,46 23 174,46 100,00% 

 
 

 

 

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 31.12.2020 

% čerpania 
výdavkov 

800 Výdavky z transakcií s finančnými 
aktívami a pasívami 

6 982 190,00 11 992 193,00 7 201 328,54 60,05% 

810 Úvery, pôžičky, návratné finančné 0,00 0,00 250 839,08 0,00% 

820 Splácanie istín  6 982 190,00 11 992 193,00 6 950 489,46 57,96% 

 

Z toho: Plnenie rozpočtu výdavkových finančných operácií – RO (školy a školské zariadenia) 

 
Kategória 

 
Text 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť 
K 31.12.2020 

% čerpania 
výdavkov 

800 Výdavky z transakcií s finančnými 
aktívami a pasívami 

0,00 0,00 105 862,30 0,00% 

810 Úvery, pôžičky, návratné finančné 0,00 0,00 105 862,30 0,00% 

 
 

 

7.4 Plán rozpočtu na roky  2021 – 2023 
 
7.4.1 Príjmy (v celých €) 
 

 

Kód Názov Skutočnosť 
2020 

Plán na rok 
2021 

Plán na rok 
2022 

Plán na rok 
2023 

  
Príjmy spolu, z toho 

92 775 233 88 353 260 76 712 280 79 041 720 

110 Dane z príjmov fyzických osôb 33 241 585 32 909 230 35 662 850 37 992 290 

121 Dane z nehnuteľností 11 793 964 11 505 000 11 505 000 11 505 000 
130 Dane za tovary a služby 5 311 490 6 047 900 6 047 900 6 047 900 
211 Príjmy z podnikania 366 478 320 000 320 000 320 000 
212 Príjmy z vlastníctva 3 411 690 2 872 700 2 872 700 2 872 700 
221 Administratívne poplatky  213 001 197 000 197 000 197 000 
222 Pokuty, penále a iné sankcie 157 605 160 000 160 000 160 000 
223 Poplatky a platby 

z nepriemyselného a náhodného 
predaja a služieb 

1 905 023 2 908 640 2 908 640 2 908 640 

229 Ďalšie administratívne a iné 
poplatky a platby 

2 175 2 000 2 000 2 000 

230 Kapitálové príjmy 421 059 1 058 000 0 0 

290 Iné nedaňové príjmy 629 422 100 000 0 0 

310 Tuzemské bežné granty a 
transfery 

19 351 362 15 876 760 15 876 760 15 876 760 
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320 Tuzemské kap. granty a transfery 1 701 720 0 0 0 

330 Zahraničné granty  84 630 0 0 0 

450 Z ostatných finančných operácií 2 952 969 0 0 0 

500 
Tuzemské úvery, pôžičky a 
návratné fin. výpomoci 

9 366 777 13 236 6000 0 0 

 Príjmy RO s právnou subjektivitou  
(školy a školské zariadenia) 

1 404 202 1 159 430 1 159 430 1 159 430 

 
+ 

 
 Nerozpočtované príjmy 

460 081 0 0 0 

 

 
7.4.2 Výdavky (v celých € ) 

 
 

Kód Názov Skutočnosť 
2020 

Plán na rok 
2021 

Plán na rok 
2022 

Plán na rok 
2023 

  
Výdavky spolu, z toho 

84 387 743 88 353 260 76 712 280 79 041 720 

O-VV Vnútorná správa 9 173 911 10 327 050 10 327 050 10 327 050 
DHZ Dobrovoľné hasičské zbory 5 942 8 600 8 600 8 600 

OS-Ma Referát matričného úradu 138 708 126 400 126 400 126 400 
OKČaŽ Odbor komunálnych činností 

a ŽP  
15 731 362 0 0 0 

OŽP Odbor životného prostredia 0 7 326 200 6 749 200 6 749 200 

OD Odbor dopravy 0 5 086 000 5 086 000 5 086 000 
SMsS Stredisko mestských služieb 0 2 897 000 2 897 000 2 897 000 

OM Odbor majetku 3 329 021 3 855 700 3 855 700 3 855 700 
OŠmaŠ Odbor školstva, mládeže 

a športu + RO (školy a školské 
zariadenia, CVČ, ZUŠ) 

34 492 871 34 334 600 33 343 950 34 243 950 

OK Odbor kultúry 304 389 474 800 474 800 474 800 
OSS Odbor sociálnych služieb 3 791 759 3 617 020 3 514 020 3 514 020 

ÚHA Útvar hlavného architekta 77 387 313 950 50 000 100 000 

PROJ Projekty pre regionálny rozvoj 3 757 934 1 139 000 250 000 1 000 000 

KreaC Kreatívne Centrum 13 805 0 0 0 

OKaP Odbor komunikácie 
a propagácie 

88 591 135 000 135 000 135 000 

OMRaC Odbor mestského rozvoja 
a cestovného ruchu/ TIC Nitra 

113 956 76 300 76 300 76 300 

MsP Mestská polícia 2 131 962 2 374 750 2 374 750 2 374 750 
OVaR Odbor investičnej výstavby a 

rozvoja  
3 797 711 9 183 000 46 850 1 498 900 

PČ Podnikateľská činnosť 55 910 50 000 50 000 50 000 

SÚaÚ Splátky úverov a úrokov 7 131 685 7 027 890 7 346 660 6 524 050 

 
+ 

  
Nerozpočtované výdavky 

250 839 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 31.12.2019 

Stav v € 
 k 31.12.2020 

Majetok spolu 240 879 108,80 244 070 292,13 

Neobežný majetok spolu 201 935 680,17 197 956 627,23 

Dlhodobý nehmotný majetok 689 593,96 293 371,73 

Dlhodobý hmotný majetok 172 380 981,35 168 798 150,64 

Dlhodobý finančný majetok 28 865 104,86 28 865 104,86 

Obežný majetok spolu 38 924 638,88 46 081 014,16 

Zásoby 207 384,74 248 389,62 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 29 467 335,91 30 514 117,94 

Dlhodobé pohľadávky 5 095,96 5 095,96 

Krátkodobé pohľadávky  3 196 398,87 3 993 909,49 

Finančné účty  5 948 423,40 11 219 501,15 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 
0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 
100 000,00 100 000,00 

Časové rozlíšenie  18 789,75 32 650,74 

 
8.1.2 Zdroje krytia 
 

PASÍVA Stav v € 
 k 31.12.2019 

Stav v € 
 k 31.12.2020 

Vlastné imanie a záväzky spolu 240 879 108,80 244 070 292,13 

Vlastné imanie  179 369 591,47 180 811 061,98 

Oceňovacie rozdiely 0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  179 369 591,47 180 811,061,98 

Záväzky 31 464 478,38 33 829 478,59 

Rezervy  3 674 049,52 3 337 058,09 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 267 706,76 752 433,84 

Dlhodobé záväzky 6 908 515,64 6 504 743,50 

Krátkodobé záväzky 4 086 783,04 3 936 496,25 

Bankové úvery a výpomoci 16 527 423,42 19 298 746,91  

Časové rozlíšenie 30 045 038,95 29 429 751,56 
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8.1.3 Pohľadávky 
 

 

 

Pohľadávky  Zostatok v € 
k 31.12 2019 

Zostatok v € 
k 31.12 2020 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   
1 201 016,56 864 744,98 

Pohľadávky po lehote splatnosti   
5 767 082,28 7 031 352,11 

 

 

 

 

8.1.4 Záväzky 
 

 

 

Záväzky Zostatok v € 
k 31.12 2019 

Zostatok v € 
k 31.12 2020 

Záväzky do lehoty splatnosti   
10 305 466,19 10 396 814,47 

Záväzky po lehote splatnosti   
689 832,49 44 425,28 

 
K 31.12.2019 boli 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 31.12.2019 
Stav v € 

 k 31.12.2020 

Majetok spolu 268 180 365,78 277 232 758,02 

Neobežný majetok spolu 248 895 436,52 250 462 139,21 

Dlhodobý nehmotný majetok 1 588 618,57 1 190 388,34 

Dlhodobý hmotný majetok 230 907 240,67 232 872 173,59 

Dlhodobý finančný majetok 16 399 577,28 16 399 577,28 

Obežný majetok spolu 19 182 323,23 26 664 685,81 

Zásoby 289 397,94 308 131,98 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 83 823,02 110 212,42 

Krátkodobé pohľadávky  6 171 925,09 7 272 745,71 

Finančné účty  12 637 177,18 18 973 595,70 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  102 606,03 105 933,00 
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8.2.2 Zdroje krytia konsolidovaného celku 
 

PASÍVA Stav v € 
 k 31.12.2019 

Stav v € 
 k 31.12.2020 

Vlastné imanie a záväzky spolu 268 180 365,78 277 232 758,02 

Vlastné imanie  190 094 101,02 191 856 939,74 

Oceňovacie rozdiely  
0,00 0,00 

Fondy 
0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  
183 504 987,80 185 173 135,00 

Podiely iných účt. jednotiek 6 589 113,22 6 683 804,74 

Záväzky 43 020 914,88 51 197 345,98 

Rezervy  4 496 519 ,31 4 392 980,09 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 278 623,54 757 005,11 

Dlhodobé záväzky 7 478 387,63 7 122 732,57 

Krátkodobé záväzky 10 383 063,98 11 092 729,30 

Bankové úvery a výpomoci 20 384 320,42 27 831 898,91 

Časové rozlíšenie 35 065 349,88 34 178 472,30 

 
8.2.3 Pohľadávky konsolidovaného celku 
 

Pohľadávky  Zostatok v € 
k 31.12 2019 

Zostatok v € 
k 31.12 2020 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   4 291 026,84 4 263 721,66 

Pohľadávky po lehote splatnosti   5 767 082,28 7 041 990,11 

 

 

8.2.4 Záväzky konsolidovaného celku 
 

 

Záväzky Zostatok v € 
k 31.12 2019 

Zostatok v € 
k 31.12 2020 

Záväzky do lehoty splatnosti   17 087 534,02 18 171 036,59 

Záväzky po lehote splatnosti   773 917,59 44 425,28 
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9. HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK  - VÝVOJ NÁKLADOV A VÝNOSOV  
 

 9.1. Za materskú účtovnú jednotku 

 

Názov Skutočnosť v € 
k 31.12.2019 

Skutočnosť v € 
k 31.12.2020 

Náklady    

50 – Spotrebované nákupy 3 567 581,72 3 298 142,23 

51 – Služby 10 956 393,32 10 381 646,54 

52 – Osobné náklady 16 087 331,20 17 056 821,65  

53 – Dane a  poplatky 213 866,19 643 061,09 

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 1 435 111,91 1 137 410,86 

55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti 
a zúčtovanie časového rozlíšenia 

12 554 697,02 15 509 586,02 

56 – Finančné náklady 319 724,94 306 212,51 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov 23 479 898,08 18 625 721,35 

Súčet účtové skupiny 50-58 68 614 604,38 66 958 602,25 

Výnosy    

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 1 768 387,07 1 598 146,88 

61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb -331,94 0,00 

62 – Aktivácia 0,00 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 48 581 191,71 52 574 041,38 

64 – Ostatné výnosy 4 838 899,30 5 653 181,19 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej 
činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 

1 528 621,25 1 486 964,61 

66 – Finančné výnosy 412 119,43 366 477,52 

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 

5 189 415,72 6 648 207,81 

Súčet účtová trieda 6 62 318 302,54 68 327 019,39 

Výsledok hospodárenia pred zdanením -6 296 301,84 1 368 417,14 

59 – Dane z príjmov 636,69 309,29 

Výsledok hospodárenia po zdanení 
/ + kladný VH, - záporný VH / 

-6 296 938,53 1 368 107,85 
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9.2 Za konsolidovaný celok mesta Nitry 
 

Názov Skutočnosť v € 
k 31.12.2019 

Skutočnosť v € 
k 31.12.2020 

Náklady   

50 – Spotrebované nákupy 13 174 649,53 13 752 261,57 

51 – Služby 9 667 709,75 9 291 834,33 

52 – Osobné náklady 39 869 829,44 43 734 530,01 

53 – Dane a  poplatky 263 648,63 685 312,11 

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 1 916 465,09 1 668 212,40 

55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti 
a zúčtovanie časového rozlíšenia 

15 768 443,07 18 687 511,00 

56 – Finančné náklady 423 550,35 445 747,32 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov 13 894 479,02 9 248 163,85 

Súčet účtové skupiny 50-58 94 978 774,88 97 513 572,59 

Výnosy   

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 16 274 673,16 18 027 432,53 

61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb -5 666,94 -1 122,00 

62 – Aktivácia 62 746,14 64 792,11 

63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 48 464 052,37 52 397 110,74 

64 – Ostatné výnosy 5 975 592,31 6 608 411,40 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej 
činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 

1 528 621,25 1 486 964,61 

66 – Finančné výnosy 21 571,75 120 155,52 

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 

16 910 286,31 21 172 781,62 

Súčet účtová trieda 6 89 231 876,35 99 876 526,53 

Výsledok hospodárenia pred zdanením -5 746 898,53 2 362 853,94 

59 – Dane z príjmov 254 072,23 302 350,04 

Výsledok hospodárenia po zdanení 
/ + kladný VH, - záporný VH / 

-6 000 970,76 2 060 603,90 
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10. OSTATNÉ  DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE  
 

10.1 Prijaté transfery  
 

Prehľad vybraných transferov na bežné výdavky za rok 2020: 

 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov 
Suma prijatých  

 v celých € 

Okresný úrad Nitra Školstvo – prenesené kompetencie  ZŠ 13 227 178 

Okresný úrad Nitra Vzdelávacie poukazy 132 466 

Okresný úrad Nitra Výchova a vzdelávanie  v MŠ 147 416 

Okresný úrad Nitra Asistent učiteľa 400 062 

Okresný úrad Nitra Pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia 35 400 

Okresný úrad Nitra Odchodné - ZŠ 63 028 

Okresný úrad Nitra Na lyžiarske zájazdy - ZŠ 75 600 

Okresný úrad Nitra Škola v prírode - ZŠ 73 100 

Okresný úrad Nitra Projekt POP – podporné  profesie pre eduk. žiakov 171 346 

Okresný úrad Nitra Na učebnice pre ZŠ 179 340 

Okresný úrad Nitra Na rekreačné poukazy pre zamestnancov ZŠ 30 629 

ÚPSVaR Strava pre ZŠ 973 705 

ÚPSVaR  Strava pre MŠ 150 715 

MDV a RR SR Úsek bývania  34 548 

MDV a RR SR CD a PK 3 311 

MDV a RR SR Stavebný úrad 132 862 

Okresný úrad Nitra Matričný úrad 138 708 

Okresný úrad Nitra Školský úrad 54 050 

Okresný úrad Nitra Register evidencie obyvateľstva a register adries 26 275 

Okresný úrad Nitra Starostlivosť na úseku  ŽP 7 282 

MPSVaR SR Zariadenia sociálnych služieb 1 026 813 

MV SR    Terénna sociálna práca  74 598 

ÚPSVaR  Rodinné prídavky, hmotná núdza ,rodičovský prísp. 118 406 

MIRRI SR Projekt IROP 47 105 

MPSVaR SR Odmeny zamest. soc. služieb -  Covid – I.vlna 108 080 

Sociálna poisťovňa Na odvody pre zamestnancov  MŠ 1 141 558 

Okresný úrad Nitra Covid – za I.vlnu a testovanie 124 415 

MV SR Projekt MOPS  30 117 

Okresný úrad Nitra Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 140 456  

 

Prehľad  vybraných kapitálových transferov  poskytnutých mestu v roku 2020 : 

 

Poskytovateľ Účelové určenie transferov 
Suma prijatých  

 v celých  € 

MIRRI SR Plán udrž. mobility funkč. územia mesta Nitra 209 087 

MIRRI SR MŠ Dobšinského 528 290 

MIRRI SR MŠ na Hôrke 30  271 194 

MDaV  SR Cyklogaráže Nitra 151 873 

MV SR Komunitné centrum Orechov dvor 242 400 

MIRRI SR Cyklolávka cez rieku Nitra                     198 652 
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10.2 Pridelené dotácie a transfery 
 
Prehľad vybraných dotácií pridelených z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2020 v členení podľa 
jednotlivých oblastí:  
 

10.2.1  Kultúra 
 
Poskytnuté dotácie za rok 2020 - kultúra a kreatívny priemysel 
 
p. 
č. 

Názov žiadateľa Názov projektu Dotácia v € 

1 

Asociácia Divadelná Nitra DIVADELNÁ NITRA PRE NITRU (Medzinárodný festival  
Divadelná Nitra 2020 – územie étos a komunitné 
aktivity iných projektov Asociácie Divadelná Nitra) 

10 000,00 € 

2 majo & majo s.r.o. FLAAM festival 2020 6000,00 € 

3 
Konfrontácie, občianske 
združenie 

Konfrontácie – festival umení s medzinárodnou 
účasťou / 17. ročník 

3000,00 € 

4 Priatelia starého divadla Gašpariáda a Nitránska verklikáreň 3000,00 € 

5 
Občianske združenie Nitriansky 
horský spolok 

Festival o horách a cestovaní „Vysoké hory Nitra 2020“ 
– 15. ročník 

   500,00 € 

6 
Umenie a spoločnosť o.z. Rok slovenského divadla - Cesta za divadlom s Novým 

divadlom 
4000,00 € 

7 
Drumpoint Slovakia Drumpoint Slovakia 2020 - 7. ročník medzinárodného 

festivalu bubnov a perkusií 
2000,00 € 

8 
Klub rodičov autistických detí v 
Nitre 

Výtvarné talenty V. - Cena akad. mal. Stanislavy 
Batelovej-Michalčekovej 

374,47 € 
 

9 TRIPTYCH Hidepark 2020 1346,61 € 

10 Divadlo Andreja Bagara v Nitre DOM 1200,00 € 

11 
Krajské osvetové stredisko v 
Nitre 

FAD - Festival Amatérskeho Divadla 2020 1000,00 € 

12 
Národné poľnohospodárske a 
potravinárske centrum 

Agrofilm 36.ročník 800,00 € 

13 Nitriansky komorný orchester Nitriansky komorný orchester 2020 1500,00 € 

14 Dom Matice slovenskej v Nitre Matica nás baví 385,21 € 

15 LAWLESS, s.r.o. Fatango 2020 700,00 € 

16 

Roberta Legros Štěpánková POINT OF ASSEMBLAGE/BOD SPOJENIA. Tvorba a 
uvedenie interdisciplinárneho javiskového diela                         
s medzinárodnou účasťou (SK/NL/NO/CZ) 

1500,00 € 

17 
Krajská knižnica Karola Kmeťka 
v Nitre 

Kultúrne podujatia v knižnici 400,00 € 

18 OZ Rómska Umelecká Agentúra Amaro Fest 2020 500,00 € 

19 ŠOK Klokočinské Kultúrne Večery (KáKáVé-čko) 500,00 € 

20 
Fatralandia - agentúra zážitkov, 
občianske združenie 

Sila spojenia - povedzme deťom o ich právach na čistý 
vzduch a vodu 

500,00 € 

21 
Tradícia- Združenie priateľov 
kultúrnych tradícií Dražoviec 

Sviatok nového chleba 2020 400,00 € 

22 Rocková škola Rocková škola 1300,00 € 
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23 

Miestny odbor Matice 
Slovenskej - Janíkovce 

Rozvoj, ochrana a šírenie kultúrnych hodnôt, podpora 
a šírenie menej známeho autentického folklóru  a inej 
formy tradičného prejavu         z Janíkoviec širokej 
verejnosti, organizovanie tradičných kultúrnych 
podujatí a matičných slávností za účasti členov MS z 
družobného mesta Osijek Chorvátsko 

400,00 € 

 
SPOLU 

 41 306,29 € 
 

 
Poskytnuté dotácie za rok 2020 -  kultúrne pamiatky a pamätihodnosti: 

 
p. 
č. 

Názov žiadateľa Názov projektu Dotácia v € 

1 

Špecializovaná nemocnica sv. 
Svorada Zobor, n.o. 

Národná kultúrna pamiatka Archeologické nálezisko 
kláštor kamaldulov Zobor - Zoborský kláštor  / NKP č. 
ÚZPF 1513 1-3 /4. etapa záchrany a obnovy NKP 
Zoborský kláštor - opláštenie náznakovej rekonštrukcie 
príbytku kamaldulského mnícha, opláštenie južnej 
steny a strešných štítov.  

14 999,70€ 
 

 SPOLU  14 999,70€ 

 

10.2.3  Šport 
 
Poskytnuté dotácie za rok 2020 – strategické športy: 
 
p. č. Organizácia Dotácia v € 

1 Športový klub pri Športovom osemročnom gymnáziu Nitra 33 234,00 € 

2 ŠK - karate Farmex 24 281,00 € 

3 HK Nitra, s.r.o. 170 816,00 € 

4 TJ AC Nitra 14 039,00 € 

5 Združenie športových klubov Univerzity Konštantína Filozofa Nitra 10 512,00 € 

6 Box Club Stavbár Nitra 30 942,00 € 

  spolu 283 824,00 € 

 

Poskytnuté dotácie za rok 2020 – ostatné športy: 
 
p. č. Organizácia Dotácia v € 

1 Mládežnícky cyklistický klub Nitra 2 111,00  € 

2 Klub športového aerobiku Nitra 1 327,00  € 

3 Univerzitný dámsky hádzanársky klub Nitra 3 156,00  € 

4 BKM SPU Nitra 12 624,00  € 

5 Basketbalový klub mládeže JUNIOR UKF Nitra 21 642,00  € 

6 Športový klub pri Športovom osemročnom gymnáziu Nitra 633,00  € 

7 TJ Slovan Nitra - Chrenová 7 890,00  € 

8 TITANI občianske združenie pri hokejovom klube TITANI Nitra 3 492,00  € 

9 HK - NITRA - KRASO 1 991,00  € 

10 Klub stolného tenisu RAKSIT 211,00  € 

11 Nitriansky šachový klub Nitra 513,00  € 

12 FK Janíkovce 6 175,94  € 
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13 Plavecký klub Športové gymnázium Nitra 483,00  € 

14 ŠK Slávia SPU DFA Nitra 6 087,00  € 

15 Športový klub Delfín Nitra 2 715,00  € 

16 ŠK karate Kachi Nitra, o.z. 8 687,00  € 

17 Pro Box Team Nitra 1 900,00  € 

18 AQUATICS Nitra 603,00  € 

19 Tornado Team Nitra, o.z. 3 420,00  € 

20 "BK Nitra" 121,00  € 

21 Korfbalový klub SPU Nitra 4 058,00  € 

22 ŠK ŠOG Nitra 5 158,00  € 

23 GymGol klub, Golianova 68, 949 01 Nitra 8 385,00  € 

24 Čermáňsky futbalový klub Nitra 9 017,00  € 

25 TK Slávia SPU Nitra 2 051,00  € 

26 Zápasnícky Klub Corgoň Nitra 9 230,00  € 

  SPOLU 123 680,94  € 

 
Poskytnuté dotácie za rok 2020 - športové podujatia  
 
p. č. Organizácia Dotácia v € 

1 Paraglidingový klub Zobor air Nitra o.z. 845,00 € 

2 Občianske združenie Ľadové medvede spod Zobora 845,00 € 

3 ŠK - karate Farmex , Bartókova 17, 949 01 Nitra 3 742,00 € 

4 Oblastný futbalový zväz Nitra 650,00 € 

5 Box Club Stavbár Nitra 4 346,00 € 

6 Basketbalový klub mládeže JUNIOR UKF Nitra 1 328,00 € 

7 Časomiera KRIL s.r.o. 1 075,00 € 

8 Slovenský zväz technických športov  Základná organizácia FÉNIX Motoklub 483,84 € 

9 Nitrianska Hokejbalová Organizácia, o.z. 1 811,00 € 

10 Športový klub ELITE 564,00 € 

11 Plavecký klub Športové gymnázium Nitra 840,49 € 

12 ŠK ŠOG Nitra 2 294,00 € 

13 BK Nitra 920,00 € 

14 Nitrianska šachová akadémia, o.z. 1 569,00 € 

15 Zápasnícky klub Corgoň Nitra 1 207,00 € 

16 ŠOK o.z. 604,00 € 

17 Športový klub DELFÍN Nitra 2 052,00 € 

18 ŠK TRITURUS 723,77 € 

19 Miestny odbor MATICE SLOVENSKEJ Janíkovce 666,05 € 

20 Philosophers s.r.o 990,00 € 

21 Nitra Knights 750,00 € 

22 Korfbalový klub SPU Nitra 966,00 € 

23 Čakanka n.o. 1 000,00 € 

24 Združenie športových klubov UKF Nitra 966,00 € 

25 GymGol klub Nitra 1 150,00 € 

  SPOLU 32 388,15 € 
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Poskytnuté dotácie za rok 2020 - ostatné 
 
p. č. Organizácia Dotácia v € 

1 Panda klub Nitra  3 800,00 € 

2 Boxing Club Cirok Nitra 1 000,00 € 

3 HBK Nitrianski Rytiery, o.z. 10 000,00 € 

4 Philosophers, s.r.o. 6 000,00 € 

5 Športová akadémia Mateja 4 500,00 € 

6 ARABESKA,  Slovenská 2 700,00 € 

7 FC Nitra – dotácia na  prenájom Nitrianska Investičná 293 850,00 € 

8 ČFK – dotácia na  prenájom Nitrianska Investičná 137 160,00 € 

9 TCN – dotácia na  prenájom Nitrianska Investičná 15 120,00 € 

10 TJ AC – dotácia na  prenájom Nitrianska Investičná 26 325,00 € 

11 HK Nitra - dotácia na prenájom rolby 23 300,00 € 

 
10.2.4  Osveta, výchova a vzdelávanie  

 
Poskytnuté dotácie za rok 2020 – osveta, výchova a vzdelávanie: 
 
p. č. Subjekt Dotácia v € 

1 A - Centrum 500,00 € 

 SPOLU 500,00 € 

 
10.2.5  Sociálna oblasť a podpora verejného zdravia 
 
Poskytnuté dotácie za rok 2020 - sociálna oblasť a podpora verejného zdravia 
 
p. č. Subjekt Názov projektu Dotácia v € 

1 
Diecézna charita Nitra 

Pilotný projekt k realizácii "Housing first - Bývanie ako 
prvé" v Nitre 1 240,08 € 

2 Združenie STORM  Orechov dvor 2020 1 620,00 € 

3 
Slovenský skauting, 23. zbor 
Nitrava 

Učenie sa činnosťou 
850,00 € 

4 
Správa zariadení sociálnych 
služieb Nitra 

Ja už viem! 
400,00 € 

5 Centrum Slniečko, n.o. Ošetrovanie vzťahov v rodine 3 460,00 € 

6 Nitrianska galéria Tvoriť môže každý! (XII. ročník) 640,00 € 

7 

Republiková špecifická 
organizácia SZTP ťažko 
telesne postihnutých a 
vozičkárov 

Rekondično-rehabilitačný - sociálny pobyt ŤTP a 
vozičkárov 

1 360,00 € 

8 Centrum pre rodinu - Nitra Šťastná rodina nie je samozrejmosť 2020 1 400,00 € 

9 A Centrum A ako autizmus 2 030,00 € 

10 KlauDIA, o.z., Nitra Život s diabetom 2 980,00 € 

11 OZ „Pre Dražovce“ Aktívni aj v starobe, alebo ako starnúť s informáciami 1 010,00 € 

12 Budúcnosť, n.o. Virtuálne s BUDÚCNOSŤOU 1 930,00 € 

 SPOLU  18 920,08 € 
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Poskytnuté transfery  

p. č. Subjekt Adresa Transfer v € 

1 
Úsmev ako dar –  
Spoločnosť priateľov detí 
z detských domovov Dvorčianska 63, Nitra      1 261,26 €  

2 Budúcnosť n.o. Wilsonovo nábr. 82 Nitra      2 157,11 €  

3 Budúcnosť n.o. Wilsonovo nábr. 82 Nitra      6 223,63 €  

 SPOLU       9 642,00 €  

 
10.2.6  Podpora a rozvoj cestovného ruchu v Nitre 

 
Poskytnuté dotácie za rok 2020 - podpora a rozvoj cestovného ruchu v Nitre 

 
p. č. Subjekt Názov projektu Dotácia v € 

1 Dobový spolok SATYROS  " Rozšírenie historického programu CMS" 2 000,00 € 

2 
Občianske združenie 
Stokráska  "Chmeľová Nitra" 2 850,00 € 

3 
Zoborský skrášľovací spolok 
o.z. "Model kamaldulského kláštora na Zobore" 4 000,00 € 

 SPOLU  8 850,00 € 

 
10.2.7  MENÍM MOJE MESTO 

 
Poskytnuté dotácie za rok 2020: 

 
p. č. Subjekt - Názov projektu Transfer v € 

1 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre  - Rozárium 4 000,00 € 

2 Nitrianska komunitná nadácia - Komunitné kompostovisko na ulici Lipová  4 000,00 € 

3 Nitrianska komunitná nadácia -  Chrenová žije 2020! 3 909,00 € 

4 Stvorené, o.z. - Spolu recyklujeme, teda sme 3 591,00 € 

5 Nitrianska komunitná nadácia - Letné kino 4 000,00 € 

6 Nitrianska hokejbalová nadácia o.z.- Dobudovanie a rozvoj hokejbal. areálu 4 000,00 € 

7 Nitrianska komunitná nadácia- Klokočina street workout ihrisko vol.2 3 994,00 € 

8 Zápasnícky klub Corgoň Nitra -  Rozhýbeme všetky deti 4 000,00 € 

 SPOLU 31 494,00 € 

 
 
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 2020 4 800 000,00 € 

2 Regionálne centrum Sloboda zvierat - Podpora útulku zvierat 800,00 € 

3 Transfer SZSS na činnosť z rozpočtu mesta 1 730 250,00 € 

4 Transfer pre Nitrianske centrum dobrovoľníctva 20 000,00 € 
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5 HK Nitra - refinancovanie opodstanene vynaložených nákladov 149 960,00 € 

6 Nitrianska komunitná nadácia - transfer 14 996,00 € 

7 SPU Nitra - na prevádzku botanickej záhrady  5 000,00 € 

8 NKS s.r.o. - na prevádzku kompostárne 135 000,00 € 

9 Cirkevným školám  845 110,00 € 

10 Súkromným školám    1 876 510,00 € 

11 Transfer pre diecéznu charitu  na Hospic - dom pokoja a zmieru u Bernadetky                                                                                                                                                                                    35 000,00 € 

12 Transfer pre Diecéznu charitu na nízkoprahové denné  centrum                         40 000,00 € 

13 Transfer pre neverejných poskytovateľov                         244 484,00 € 

14 Transfer pre Nitriansku komunitnú nadáciu - Integračné a komunitné centrum                         13 000,00 € 

15 Združenie STORM finančný príspevok akred.subj. - soc. Kuratele 16 100,00 € 

 
Kompletný zoznam výdavkov mesta na dotácie a transfery je zverejnený v Záverečnom účte mesta Nitry 
za rok 2020 

 

 

 

10.3 Prostriedky z darov za rok 2020 
 

POČIATOČNÝ STAV K 1.1.2020.....................................................................................1 063,01 € 
STAV K 31.12.2020........................................................................................................ 754,25 € 

 

PRÍJMY 

p. č. Subjekt PRÍJMY 
v € 

1 
Mestská elektráreň Nitra, a.s.        

600,00 € 

2 Mc Donald´s, Firstin,s.r.o.    800,00 € 

3 Granden, s.r.o. 1 000,00 € 

4 PP Invest, s.r.o. 1 000,00 € 

5 Obligatórne príspevky 500,00 € 

 SPOLU 3 900,00 € 

VÝDAVKY 

p. č. Subjekt – účel VÝDAVKY  
v € 

1 Mestský  ples - občerstvenie, fotografické služby , VIP vstupenky 3 400,00 € 

2  J. Blahová kompenzácia nákladov súv. s poškodením vozidla - príspevok   596,00 € 

3 Ochranné rúška pre poslancov 122,76 € 

4 Komunita Kráľovnej pokoja - príspevok 90,00 € 

 SPOLU 4 208,76 € 
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10.4 Významné investičné akcie v roku 2020 

 

REALIZÁCIA NOVÝCH STAVIEB 
MŠ Dobšinského, Nitra – dofinancovanie – zrealizované 04/2020 
Kanalizácia Šúdolská, A. Točíka – dokončenie – úver 2018 – zrealizované 07/2020 
Parkovisko Škultétyho 36-42 –zrealizované 06/2020 
Mestské hodiny na Tržnici – zrealizované 11/2020 
Kúpalisko  - nová pláž – gastrozóna – zrealizované 07/2020 
Poliklinika Párovce – debariérizácia priestorov – 06/2020 

OPRAVY, REKONŠTRUKCIE A MODERNIZÁCIE, OBNOVY 
MK Dvorčanská od Novozámockej  po žel. priecestie vrátane chodníka-VMČ1- zrealizované 04/2020 
MK križovatka ul. Lieskova a na Priehon-VMČ1- zrealizované 04/2020 
MK ul. Na hlinách-VMČ1- zrealizované 05/2020 
MK ul. 1.mája časť od ul. Látečkovej-VMČ1- zrealizované 04/2020 
MK ul. Na Priehon od žel. priecestia po ul. Sikársku-VMČ1- zrealizované 05/2020 
Parkovisko ul. Štefánikova č.116-118-odvodnenie-VMČ2- zrealizované 09/2020  
MK ul. Hanulova od križovatky ul. Železničiarska po kruhový objazd vrátane chodníka obrubník – VMČ3- 
zrealizované 06/2020 
MK ul. Škultétyho-VMČ4- zrealizované 06/2020 
MK križovatka ul. Kmeťova a Hviezdoslavova tr.-VMČ4- zrealizované 04/2020 
Parkovisko ul. Bizetova 25-31 rozšírenie-VMČ4- zrealizované 05/2020 
MK a chodník ul. Jurkovičova od ul. Bazovského po Pezinskú – zrealizované 05/2020 
Parkovisko Na Hôrke 1-VMČ5- zrealizované 11/2020  
MK Zvolenská I. etapa-VMČ5- zrealizované 08/2020 
Chodník Na Hôrke 34-44-VMČ5- zrealizované 07/2020 
MK ul. Poniklecova, od križovatky Klinčekova po Azalkovu-VMČ6- zrealizované 06/2020 
MK ul. Lukáčova-VMČ6- zrealizované 10/2020  
MK ul. Vansovej, od križovatky Jelenecká ul. po Radovú ul.-VMČ6- zrealizované 04/2020 
MK ul. Veterinárska – zrealizované 12/2020  
Chodníky Cintorín v Janíkovciach-VMČ7- zrealizované 06/2020  
Chodník ul. Dlhá č. 9-23-VMČ7- zrealizované 06/2020  
Chodník ul. Dlhá č. 27-37-VMČ7- zrealizované 06/2020  
Cyklochodník ul Dlhá-VMČ7- zrealizované 06/2020 
Spevnené plochy pešia zóna Topoľová-časť pri CVČ Domino-VMČ7-zrealizované 07/2020 
Spevnené plochy ul. Vihorlatská č.2-4 VMČ7-zrealizované 06/2020  
ZŠ Beethovenova – dokončenie obnovy soc. zariadení – úver-presun- zrealizované 01/2020 
MŠ Topoľová-energetické zhodnotenie-výmena potrubí-úver 2019- zrealizované 06/2020 
MŠ Beethovenova-rozšírenie prevádzkových súborov-úver 2019- zrealizované 11/2020  
ZUŠ Rosinského-znižovanie energetickej náročnosti-úver 2019- zrealizované 05/2020 
Tenisová hala nová (obnova strechy) – zrealizované 12/2020 
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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 

2020 mesto Nitra vypracovalo nový Akčný plán na roky 2020 – 2021. V roku 2021 začalo nové programové 

obdobie na čerpanie európskych zdrojov. Mesto Nitra spolu s 26 obcami vytvorilo tzv. mestskú funkčnú 

oblasť, ktorá si vytvorí spoločný strategický dokument. Tento dokument je podmienkou na možnosť 

čerpania európskych zdrojov v rokoch 2021-2027. Mesto začalo prípravu strategického dokumentu 

Integrovaná územná stratégia, ktorá bude definovať projekty, ktoré by mesto chcelo realizovať v najbližších 

rokoch z externé zdroje. Oblasti, v ktorých mesto bude môcť čerpať zdroje, sú: 

1.  Inteligentnejšia Európa – inovatívna a inteligentná transformácia hospodárstva;  

2. Ekologickejšia, nízkouhlíková Európa;  

3. Prepojenejšia Európa – mobilita a regionálna pripojiteľnosť IKT;  

4. Sociálnejšia Európa – vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv.  

5. Európa bližšie k občanom – udržateľný a integrovaný rozvoj mestských, vidieckych a pobrežných 

oblastí prostredníctvom miestnych iniciatív.  

   

Mesto Nitra sa bude snažiť v budúcom období hlavne o získanie nenávratných finančných 

prostriedkov z dobiehajúceho programového obdobia 2014-2020, hlavne z Integrovaného regionálneho 

operačného programu a následne z nového Operačného programu Slovensko na roky 2021-2027, ktoré 

môžu napomôcť mestu dosiahnuť svoje investičné plány v sociálnej oblasti, v oblasti školstva, v oblasti 

životného prostredia, v oblasti dopravy, v oblasti energetickej efektívnosti alebo v oblasti adaptácie na zmenu 

klímy. 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.  

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, 

- budovanie parkovacích domov ako prestupných uzlov pri dochádzaní do práce, do školy, do mesta 

- zvýšenie atraktivity a budovanie cyklistickej infraštruktúry, 

- 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 škôl 

a deťom materských škôl, 

- zlepšenie environmentálnych aspektov budovaním zelenej a modrej infraštruktúry,  

- zvýšenie podielu separovania a rozvoj technológií obehového hospodárstva na spracovanie odpadov, 

- rekonštrukcia a výstavba  komunitných centier, 

- zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácie, 

- vybudovanie, resp. zvýšenie kapacity čističky odpadových vôd, 

- zlepšiť elektronizáciu služieb pre verejnosť, ktorá by bola pre občanov prístupnejšia a atraktívnejšia, 

- výmena osvetlenia v meste za účelom zníženia energií a úspory a zvýšenia bezpečnosti prostredníctvom 

garantovanej energetickej služby, 

- 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, 
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- podpora a rozvoj kvality formálneho a neformálneho vzdelávania a práce s mládežou, 

- podpora zdravého životného štýlu a športu,  

- stabilizácia obyvateľstva a zvrátenie negatívneho demografického vývoja, starnutie obyvateľstva, inklúzia 

pracovných migrantov,  

- účinná adaptácia a absorpcia skokových zmien v ekonomike kraja, kooperácia pri rozvoji (JLR prišiel bez 

toho, aby to bolo konzultované regionálne),  

- transformácia ekonomiky na inovatívne založenú obehovú zelenú a smart ekonomiku, založenú na 

udržateľnom a efektívnom zhodnotení ľudských, prírodných, technických, technologických a 

inštitucionálnych zdrojov kraja, (ekologizácia služieb),  

- zhodnotenie potenciálu mesta v kreatívnom priemysle (infraštruktúra pre rozvoj kreatívneho priemyslu aj 

na vidiek),  

- obnovenie regionálnej potravinovej sebestačnosti,  

- rozvoj zdrojov, vrátane ľudských zdrojov, zvýšenie odolnosti a adaptability socioekosystémov 

(ekosystémov, sociálnych systémov a ekonomiky) na klimatickú zmenu,  

- vytvorenie lepších podmienok pre vznik a šírenie inovácií,  

- zachovanie diverzifikovaného priemyslu a jeho transformácia na Industry 4.0, podpora inovatívne 

orientovaného MSP, sociálna ekonomika,  

- zlepšenie kvality života – dostupnosť služieb (najmä sociálne služby, integrácia a komunalizácia mládeže aj 

seniorov – posilnenie úlohy komunít pri zabezpečovaní služieb), strieborná ekonomika, nájomné a sociálne 

bývanie,  

- znovu využitie brownfieldov a iných nevyužívaných území a budov,  

- ekologizácia dopravy,  

- modernizácia a zhodnotenie kultúrnej infraštruktúry,  

- zachovanie a obnova biodiverzity vrátane environmentálneho znečistenia (dobudovanie environmentálnej 

infraštruktúry), lesné ekosystémy a chránené územia,  

- adaptácia sídiel na klimatickú zmenu. 
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INVESTIČNÉ AKCIE, KTORÝCH REALIZÁCIA BOLA PRESUNUTÁ DO R. 2021 

Odvádzanie zrážkových vôd z Horného Palánku – presun do r. 2021 
Chodník na ul. Hydinárska – 2. etapa – VMČ 5 – presun do r. 2021 
Parkovisko pri Poliklinike Párovce č.49-VMČ2- presun do r.2021 
Parkovisko ul. Stavbárska č. 2-4,6-VMČ2- presun do r.2021 
Parkovisko ul. Vikárska č.13-15-VMČ2- presun do r.2021 
MK od predajne potravín k PK Párovce (vnútroblok)-VMČ2- presun do r.2021 
MK ul. Kráľovská cesta-VMČ2- presun do r.2021 
Revitalizácia vnútrobloku ul. Vodná č.2-4, 6,8-VMČ2- presun do r.2021 
Revitalizácia vnútrobloku Wilsonovo nábr.-Za Ferenitkou-VMČ2- presun do r.2021 
Parkovisko Na Hôrke 31-35-VMČ5- presun do r.2021 
Parkovisko Popradská U rampa-VMČ5- presun do r.2021 
Spevnené plochy pred obchodným domom Lipa (potraviny Nitrazdroj)-VMČ7- presun do r.2021 
Revitalizácia námestia Hackathon – presun do r.2021 
Workout ihrisko – VMČ5 - presun do r.2021 

INVESTIČNÉ AKCIE – PROJEKTY PRE MIESTNY ROZVOJ 

Cyklogaráže 
Cyklolávka cez rieku Nitra 
BD Diely III. Nitra, BD Kmeťova ulica Územie „B“ C 307 Tokajská, Nitra + TV (ŠFRB + dotácia) 
 
 

10.6 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  
 

V roku 2020 ekonomickú situáciu vo svete ako i v Slovenskej republike negatívne ovplyvnili 

obmedzenia v dôsledku rozširujúcej sa pandémie choroby COVID-19. Nepriaznivá situácia vo svete stále 

pretrváva a napriek tomu, že sa v dôsledku očkovania očakáva zlepšenie, v ekonomickom prostredí 

naďalej pretrvávajú neistoty. V čase zverejnenia tejto Výročnej správy Mesta Nitry za rok 2020 nie je 

možné predvídať všetky negatívne dopady na konsolidovaný celok mesta Nitry v ďalšom období. Vedenie 

materskej spoločnosti 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.,  
Spor je vedený o  zaplatenie  597 896,78 € s prísl. za  nezaplatenie faktúr  za  stavbu Priemyselná zóna  
Mlynárce napojenie na R1, prvá etapa. pojednávanie bolo odročené z dôvodu veci medzi stranami 
a prípadnými mimosúdnymi rokovaniami. Pojednávanie zo dňa 23.11.2020 bolo odročené na termín 
18.01.2021, ktoré sa neuskutočnilo z dôvodu prevencie rizika spojeného so vznikom a šírením 
prenosného ochorenia COVID-19. Nový termín pojednávania určený nebol. V súčasnosti prebiehajú 
rokovania ohľadom prípadnej mimosúdnej dohody a ďalšieho postupu vo veci. 

 Multisound Japan, s.r.o.  
Spor o   zaplatenie  sumy 49 308 €  s prísluš.  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, pričom súd mal za to, že 
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otázka ,ktorá sa rieši v konaní na NS SR .má právny význam v tejto veci. Bolo vydané uznesenie 
o pokračovaní v konaní, nakoľko konanie o nečinnosti mesta bolo právoplatne skončené zamietnutím 
žaloby. Pojednávanie po prerušení konania nariadené ešte nebolo. 

  LL Real Invest, s.r.o.  
Spor 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  zámennej 
zmluvy. Platnosť tejto zámennej zmluvy žalobca spochybňuje a vo veci určenia neplatnosti zámennej 
zmluvy sa vedie samostatné súdne konanie. Okresný súd Nitra svojím rozsudkom č. 18C/41/2012-246 
zo dňa 30.10.2014 určil, že odstúpenie od zámennej zmluvy zo strany žalovaného je neplatné. Toto 
rozhodnutie bolo potvrdené rozsudkom Krajského súdu v Nitre č. 7Co/25/2015-322 zo dňa 
31.05.2018. Žalovaný však voči rozsudku Krajského súdu Nitra podal dovolanie na Najvyšší súd 
Slovenskej republiky. Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudkom sp. zn. 4Cdo 17/2019 zo dňa 
29.01.2020 dovolanie odmietol. Do rozhodnutia vo veci dovolania je aj prerušené konanie o vklade 
vlastníckeho práva k predmetom zámeny na Okresnom úrade Nitra, katastrálnom odbore. 

 Ing. Rudolf Finta, Štefan Bezányi  
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. Krajský súd Nitra potvrdil vyhovujúci rozsudok Okresného  súdu Nitra, vo 
veci bolo podané dovolanie na Najvyšší súd Slovenskej republiky. 

 Správa bytov KaH s. r. o. 
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 konania. O prerušení konania zatiaľ nebolo rozhodnuté. 

 Alfonz Gabaš a manž. 
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. V jednotlivých konaniach je 
rozhodované o riadnych   a mimoriadnych opravných prostriedkoch. 

 Stavdas s.r.o.  
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. 

 Beáta Tekeliová, 
práv. zastúp. AK Stoklasa & Stoklasová,   s.r.o,  o zaplatenie 4 665,- € s prísl.,vedené Okresným súdom 
Nitra, sp.zn.: 7C/60/2020 o náhradu škody, bolestného a  sťaženie spoločenského uplatnenia. Súd 
vydal platobný rozkaz voči ktorému podal žalovaný odpor. Konanie sa nachádza v písomnom štádiu – 
vykonávanie prvotných úkonov, pojednávanie zatiaľ vytýčené nebolo. 

  Jana Gregušová  
Predmetom žaloby je vydanie bezdôvodného obohatenia vo výške 2.547,28 € s prísl. za užívanie 
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pozemku žalobkyne pod miestnou komunikáciou Dolnohorská, ide o parc. reg. „E“ KN č. 3089/1 
o výmere 507 m2, k.ú. Zobor, za obdobie od 14.06.2018 do 31.01.2020. Vec bola na OS Nitra 
rozhodnutá na prvom pojednávaní, keď sudkyňa neakceptovala argumentáciu Mesta, že odplata za 
užívanie pozemku pod komunikáciou má byť jednorazová. Odplata bola stanovená podľa znaleckého 
posudku vypracovaného v predchádzajúcom konaní, ktorý stanovil nájom za rok vo výške 824,89 €. 
Rozsudok Okresného súdu Nitra č. 7C/24/2020-99 zo dňa 25.06.2020, ktorým bolo rozhodnuté, že 
Mesto Nitra je povinné zaplatiť žalobkyni sumu 2.547,28€ spolu s 5% úrokom z omeškania od 
31.01.2020 bol napadnutý odvolaním zo dňa 04.08.2020 

 
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 08.10.2021 


