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1. 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.  

 

        
 
 

1.1 Geografické údaje 
 
Geografická poloha mesta :  

Mesto Nitra leží v povodí rieky Nitra na rozhraní Podunajskej pahorkatiny – konkrétne 
Nitrianskej pahorkatiny a Nitrianskej nivy, a pohoria Tríbeč. Rozprestiera sa medzi masívom 
Zobora (587 m. n. m) a vrchmi (Kalvária 215 m.n.m, Šibeničný vrch 218,5 m.n.m), ktoré 
možno považovať za časť pohoria Tríbeč oddeleného riekou Nitra od hlavného masívu. Nitra 
sa nachádza cca 90 km od hlavného mesta Bratislavy a 160 km od významného európskeho 
mesta Viedeň. 
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Zemepisné súradnice mesta: 
 
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) 
 
Susedné mestá a obce: 
- mestá: Topoľčany, Zlaté Moravce, Vráble, Levice, Nové Zámky, Šaľa, Sereď, Hlohovec 
- obce: Nitrianske Hrnčiarovce, Cabaj-Čápor, Jarok, Lehota, Lužianky, Lapáš 
 

 
 
Celková rozloha mesta : 
Nitra je s rozlohou 108 km2 v súčasnosti štvrtým najväčším mestom na Slovensku.  
Kataster mesta meria 4083 ha, z toho zastavaná plocha 194 ha. 
 
Mesto Nitra je rozdelené na 13 mestských častí: Čermáň, Diely, Dolné Krškany, Dražovce, 
Horné Krškany, Chrenová, Janíkovce, Klokočina, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje, Staré 
mesto, Zobor. 
 
1.2 Demografické údaje  
 
Trvalo bývajúce 
obyvateľstvo spolu (SODaB r.2011): 78 916 
 
NÁRODNOSŤ: slovenská: 70 447, maďarská: 1 443, rómska: 521, rusínska: 32, ukrajinská: 
51, česká: 520, nemecká: 42, poľská: 72, chorvátska: 14, srbská: 13, ruská: 50, židovská: 15, 
moravská: 72, bulharská: 46, ostatné: 248, nezistená: 5 330. 
 
1.3 Nezamestnanosť  
 
Nezamestnanosť v okrese 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 
2012 

8454 8768 8630 8183 8054 8274 8517 8602 8478 8776 8993 9323 

Rok 
2011 

7235 7421 7394 7232 7286 7631 7870 7796 7880 7880 7893 8111 

Rok 
2010 

7551 7639 7466 7170 6976 6981 6976 6850 6928 6815 6718 6856 

Rok 
2009 

4 535 5 013 5 578 5 861 6 242 6 688 6 933 6 826 6 961 6 922 6 911 7 182 
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Rok 
2008 

4 071 3 907 3 731 3 532 3 564 3 597 3 532 3 506 3 666 3 626 3 734 4 075 

Zdroj: www.upsvrnr.sk 
 

 
1.4 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. 
 

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

 
       
 

 
1.6 História mesta 
 
 

Osídlenie. 
 

Prvé známky osídlenia z tejto lokality sú paleolitické, zo staršej doby kamennej, staré 
asi  30 000 rokov. Najstaršie známe etnikum sa tu vyskytovalo v 7. až 4. st. pr. n. l. a boli to 
kočovné skýtsko - trácke kmene. V 4. - 2. st. pr. n. l. sem prichádzali v niekoľkých vlnách 
Kelti. Tí už poznali hrnčiarstvo aj kováčstvo a ich spoločnosť už bola sociálne delená. V roku 
60 pr. n. l. ich vytlačili Dákovia. V roku 6 n.l. prekročili Dunaj rímske légie. V polovici 1.st. 
tu vytvoril západogermánsky kmeň Kvádov kráľovstvo na čele s kráľom Vanniom. V 5. st. pri 
sťahovaní národov prišli z východu na naše územie prvé slovanské kmene a v 6. st. Avari.  
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Pôvod názvu Nitra.  

 

Najstarší názov mesta je Nitrava, ktorý bol neskôr skrátený na Nitra a je zrejme slovanského 
pôvodu. Existujú však i iné názory na pôvod názvu mesta: 
1. Mesto i rieku pomenoval germánsky kmeň Kvádov v 1.-2. storočí  
2. Z nemeckého slova Niederau - Nižná voda alebo Nižný háj 
3. Slovanského pôvodu, podľa povrchových ložísk "nitra" t.j. liadku, síku a sanitry, ktoré sa 
nachádzali v okolí Nitry 
 

Pôvod dvojitého kríža a vznik nitrianskeho erbu. 

 

Najstarší zachovaný erbový obraz pochádza z pečate na listine z roku 1461 a 
zobrazuje pravú neopancierovanú ruku zohnutú v lakti, držiacu v dlani žŕdku, na ktorej je 
zástavka a v nej je po dĺžke ležmo dvojitý kríž s rovnako dlhými ramenami. 

 

Prvýkrát sa dvojitý kríž objavuje na zlatých minciach byzantského cisára Theofila (829 - 
842). Objavuje sa aj na minciach jeho syna Michala III (842 - 867), ktorý na žiadosť 
veľkomoravského panovníka Rastislava poslal na naše územie Cyrila a Metoda. 
Prostredníctvom nich sa dvojitý kríž dostal až k nám. 

  
Po zániku Veľkej Moravy v novovznikajúcom Uhorskom kráľovstve sa náznak dvojitého 
kríža objavuje na minciach prvého uhorského kráľa Štefana I (997 - 1038) a jednoznačný 
dvojitý kríž je na minciach nitrianskeho vojvodu Bela (1048 - 1060) a neskoršieho kráľa   
Bela I. (1061 - 1063). Tieto mince sa razili v Nitre.  
 

Dvojitý kríž mal vo svojom kráľovskom znaku i Belo IV. (1235 – 1271), ktorý 
podporoval rozvoj miest a udeľoval mestám právo vlastniť a používať svoj erb. Nitranom 
udelil Belo IV. nové slobody a práva za hrdinskú obranu Nitrianskeho hradu pred Tatármi 
v roku 1241 a za poskytnutie osobitného vojenského sprievodu na jeho úteku z Nitry do 
Chorvátska. Je pravdepodobné, že s mestskými privilégiami z roku 1248 dostalo mesto Nitra 
i erbovú listinu s právom používať mestský znak a mestskú pečať s erbovým obrazom 
používaným dodnes, súčasťou ktorého je i dvojitý rovnoramenný kríž.   
 
Najstarší panovníci z nášho územia  
 
Biatec - patril ku keltskému kmeňu Bojov, najstarší známy panovník z územia Slovenska, žil 
v pol. 1. st. pred naším letopočtom. 
Vannius - kvádsky kráľ, panoval na území západného Slovenska v pol. 1. st. n. l. 
 
Najstaršie nadkmeňové a štátne útvary našich predkov a ich spojenie s regiónom Nitry: 
 
Samova ríša - (623 - 658) franský kupec Samo zjednotil slovanské kmene na území dnešného 
juhozápadného Slovenska. Bola to silná ríša, ktorá odolávala i náporom Franskej ríše. 
Nitrianske kniežatstvo - jeho počiatky nie sú známe a trvalo do roku 833, kedy jeho vládca, 
knieža Pribina, musel utiecť z Nitry pred Mojmírom. 
Veľkomoravská ríša - (833 - 907), z čias Veľkomoravskej ríše máme písomne doložené tri 
sídla. Jedným z nich je Nitra ako Nitrawa, ďalej Devín ako Dowina a Bratislava ako 
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Pressalauspurch.  
Panónske (Blatnohradské) kniežatstvo - vzniklo po pridelení Panónie Ľudovítom Nemcom, 
kráľom Franskej ríše, Pribinovi, asi v roku 847. Vládli v ňom postupne Nitrania Pribina, jeho 
syn Koceľ a Chorvát Braslav. 
 
História Nitry v dátumoch 
 
828- knieža Pribina dal postaviť prvý kresťanský kostol na území dnešného Slovenska pre 
svoju bavorskú manželku, hoci sám bol pohan. Kostol vysvätil salzburgský biskup Adalrám. 
Nitra bola v tom čase centrom kniežatstva. Hovorí sa o tom v spise O obrátení Bavorov a 
Korutáncov (De Conversione Bagoariorum et Carantanorum) z rokov 870 - 871. 
833- Nitrianske kniežatstvo pripojené Mojmírom k Moravskému a vznikla 
Veľkomoravská ríša. Mimochodom, názov Veľkomoravská ríša vznikol oveľa neskôr, až 
okolo roku 950 ho ako prvý použil byzantský cisár Konštantín Porfyrogenetos. Na území  
Nitry sa rozprestieralo niekoľko veľkomoravských hradísk a Nitra bola významným centrom 
ríše. Nitrianske kniežatstvo sa rozprestieralo takmer na celom území dnešného Slovenska 
okrem Zemplínu, ale patrilo mu aj územie dnešného severného Maďarska. 
863- Knieža Rastislav požiadal byzantského cisára Michala III, aby mu poslal na Veľkú 
Moravu biskupa a učiteľov kresťanstva. Cisár mu poslal solúnskych rodákov Konštantína 
(Cyrila) a Metoda. Šírili v regióne kresťanstvo, vytvárali slovanskú vrstvu kňazov a zostavili 
staroslovienske písmo tzv. hlaholiku. Ďalej preložili náboženské spisy do staroslovienčiny a 
zaviedli staroslovienčinu ako štvrtý liturgický jazyk popri hebrejčine, latinčine a gréčtine. Je 
pravdepodobné, že pôsobili aj v Nitre. Neskôr boli vyhlásení za svätých. 
880- Za vlády Svätopluka bolo v Nitre zriadené bulou Industria tuae pápeža Jánom VIII 
biskupstvo. Biskupom sa stal Wiching. Toto biskupstvo bolo prvé na území strednej a 
východnej Európy. Metod bol arcibiskupom veľkomoravským a panónskym. Možno už v tom 
čase bol postavený prvý kláštor na území Slovenska, benediktínsky, ktorý stál pod Zoborom, 
v areáli dnešného liečebného ústavu. 
894- Po smrti Svätopluka v roku 894 vládol jeho starší syn Mojmír II a jemu bol podriadený 
mladší syn Svätopluk II v Nitre. Veľkú Moravu čoraz častejšie ohrozovali maďarské výboje a 
aj bratia medzi sebou bojovali o moc a nastáva pomaly úpadok Veľkej Moravy. 
920- Staromaďarské posádky prenikli na územie Nitrianskeho kniežatstva a kontrolovali jeho 
značnú časť. V čase formovania Uhorského štátu Nitra však zostala sídlom údelného kniežaťa 
z rodu Arpádovcov, to znamená, že v Nitre vládol druhorodený syn z vládnucich Arpádovcov 
a Nitrianske kniežatstvo si udržovalo určitú samostatnosť v rámci Uhorského kráľovstva. 
Disponovalo vlastným vojskom a dokonca neskôr razilo aj vlastné mince, ktoré mali väčšiu 
hodnotu ako kráľovské. 
1106- Toto trvalo až do roku 1106, keď Uhorskému kráľovi Kolomanovi začala prekážať 
relatívna nezávislosť Nitry a dal oslepiť nitrianske knieža Almoša. Tým sa skončila existencia 
niekoľko storočí trvajúceho Nitrianskeho kniežatstva, kde postupne vládli rody Pribinovcov, 
Mojmírovcov a Arpádovcov. 
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1110- Kráľ Koloman obnovil v Nitre biskupstvo. Prvým biskupom sa stal Gerváz (Gervasius). 
1241- Nitra ubránila hrad pred dobytím Tatármi. 
1248- 2. septembra, kráľ Belo IV udelil Nitre výsady slobodného kráľovského mesta za to, že 
mu Nitra poskytla ochranu v čase protitatárskych bojov. V praxi to znamenalo , že mešťania 
si sami mohli zvoliť spomedzi seba richtára a 12 člennú správnu radu, ktorí spravovali ich 
záležitosti, riešili súdne spory, mohli usporadúvať raz týždenne trh, z ktorého poplatky išli 
mestu atď. Tieto výsady urýchlili v Nitre rozvoj obchodu i remesiel. Čo sa týka etnického 
zloženia, v Nitre žili prevažne Slováci a Maďari, ale aj nemecká a židovská menšina. Spolu to 
bolo asi 2 000 - 2 500 obyvateľov. 
1288- Kráľ Ladislav IV daroval svoje kráľovské mesto Nitru biskupovi Paškovi za verné 
služby. Tým mesto stratilo niektoré zo svojich výsad a aj pozemky, ktoré pripadli biskupovi. 
1313- Kráľ Karol Robert z Anjou ustanovil nitrianskych biskupov za dedičných hlavných 
županov za ich podporu pri bojoch o trón. V rukách biskupov sa tak sústredila celá cirkevná a 
svetská moc. 
1317 - 1321- Hrad aj mesto dobyl a spustošil Matúš Čák Trenčiansky, ktorý vtedy vládol na 
značnom území. 
1431- Hrad dobyli husiti. 
15. storočie- Nitra sa uvádza stále ako slobodné kráľovské mesto. Richtár a 12 členná rada o 
každom rokovaní vydáva listinu opatrenú mestskou pečaťou. O výnosy z trhových poplatkov  
sa mesto delí s biskupom. Biskup vykonáva aj funkciu župana. Nitrianski biskupi zväčša mali 
ešte aj funkciu uhorského kancelára a zdržovali sa často vo Viedni a v Nitre mali určeného 
zástupcu. 
16. storočie- Na začiatku 16. storočia začali Uhorsko ohrozovať Turci a v polovici storočia sa  
dostali až po Dunaj. Odtiaľ robili výpady smerom na sever a Nitra sa stala dôležitým bodom 
protitureckej obrany. Boli preto nariadené práce na opevnení hradu. 
17 storočie- Pre mesto malo význam obdobie biskupa Jána Telegdyho 1619 - 1644. V roku 
1642 ukončil rozsiahlu prestavbu hradného chrámu a povolal do mesta františkánov, ktorí si 
postavili kláštor aj kostol v roku 1634 v Hornom meste. Po dobytí Nových Zámkov tureckými 
vojskami sa aj Nitra dostala do bezprostredného nebezpečenstva a v roku 1663 Turci zaútočili 
na Nitru. Nitrianska posádka však vydala bez boja hrad Turkom. Na jar 1664 cisárske vojsko 
dobylo Nitru späť. 
1698- prišli do Nitry piaristi, ktorí tu otvorili gymnázium. Patrilo k najlepším v krajine a v 
roku 1702 si postavili kostol, ktorý patrí dodnes k typickým dominantám mesta. 
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1703- vypuklo protihabsburgské povstanie pod vedením Ferdinanda II Rákociho a po 
krátkom čase povstalci vládli na väčšine územia v roku 1704 po niekoľko týždňovom 
obliehaní sa zmocnili aj nitrianskeho hradu. Celé mesto bolo v ich rukách až do roku 1709, 
keď ho cisárske vojsko dobylo späť. 
1711- Skončila sa vojna s Turkami i stavovské povstania a nastalo obdobie osvietenstva a 
rozsiahlych reforiem monarchie. Nitra bola po bojoch zničená a v meste sa v nasledujúcom 
období postavilo mnoho cenných stavieb v barokovom slohu. 
1766- Vydláždenie ulíc mesta. 
1777- Kráľovná Mária Terézia odňala nitrianskym biskupom hodnosť županov, ktorú odvtedy 
zastávali svetské osoby. Nitra bola dôležitým administratívnym a cirkevným centrom 
vtedajšieho Uhorska. 
1848 - 1849- Revolučné udalosti, slovenské protimaďarské povstanie. Cisárske vojsko spolu 
so slovenskými dobrovoľníkmi porazilo maďarské. Po revolúcii nastalo administratívne 
zlúčenie Nitry s okolitými štvrťami / Párovce, Ďurková, Kapitulská/ a dosiahla tým 10 000 
obyvateľov. Na čele mesta už nie je richtár, ale mešťanosta. 
1863- Prvý finančný ústav v Nitre - Nitrianska sporiteľňa so základným kapitálom 140 000 
zlatých. 
1864- Začal fungovať parný mlyn na mieste dnešných mlynov, s dennou kapacitou 50 ton 
obilia. 
1867- Rakúsko-maďarské vyrovnanie. 
1876- Nitra železnične spojená so Šuranmi. 
1890- Verejné plynové osvetlenie mesta. 
1896- Začal fungovať nitriansky pivovar. 
1900- Prvé kino v Nitre. 
1901 - 1903- Ministerstvo spravodlivosti si dalo postaviť v Nitre reprezentačnú secesnú 
budovu súdu podľa projektu budapeštianskeho projektanta Štefana Kissa. 
1915- Celé mesto elektrifikované. 
1914 - 1918- 1.svetová vojna. 
1918, 28. október- Vznik Československej republiky. Nitra sa stala piatym najväčším 
mestom Slovenska a naďalej zostala sídlom župy. V medzivojnovom období mala Nitra malý 
nárast obyvateľstva a pomerne veľkú nezamestnanosť, ale bola administratívnym a  
poľnohospodárskym centrom celého juhozápadného Slovenska. Najväčšími zamestnávateľmi 
v oblasti priemyslu bol parný mlyn, Ferenitka a sladovňa s pivovarom. 
1930- V kine Palace premietnutý prvý celovečerný zvukový film na Slovensku. 
1933- Celonárodné Pribinove oslavy pri príležitosti 1100. výročia postavenia prvého 
kresťanského kostola na území Slovenska. Oslavy vyvrcholili na známom pútnickom mieste 
na Kalvárii a zúčastnilo sa ich asi 300 000 ľudí. 
1939, 14. marec Vznik Slovenského štátu. Slovensko stratilo zo svojho územia na úkor 
Maďarska. Nová hranica viedla na juh od Nitry asi 15 km. 
1945, 30. marec- Koniec II. svetovej vojny v Nitre. Škody spôsobené vojnou mestu presiahli 
22 000 000 korún. 
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1.7 Kultúrne dedičstvo mesta Nitry  
 

Mesto Nitra disponuje bohatým fondom hnuteľných i nehnuteľných objektov 
a predmetov s pamiatkovou hodnotou. Na území mesta Nitry sa nachádza 192 národných 
kultúrnych pamiatok evidovaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej 
republiky a 87 pamätihodností evidovaných v zozname pamätihodností na odbore kultúry 
Mestského úradu v Nitre.  

 

 
 
 

V roku 2012 Mesto Nitra podporilo projekty obnovy v cieľovej oblasti Záchrana 
a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností dotáciou v celkovej výške 
20 000 Eur. Finančné prostriedky boli poskytnuté žiadateľom nasledovne: Rímskokatolíckej 
cirkvi - Biskupstvu Nitra na projekt Reštaurovanie vstupnej kamennej brány do NKP Hrad,          
Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, Cirkevnému zboru Nitra na projekt Čiastočná 
výroba presných kópií, výmena a rekonštrukcia okien fary, Reholi piaristov na Slovensku, 
Duchovnej správe kostola sv. Ladislava na projekt Reštaurovanie hlavného oltára kostola sv. 
Ladislava. 

Okrem toho Mesto Nitra financovalo výrobu ďalších dvoch sekvencií diela Dejiny Nitry 
od umeleckého rezbára Štefana Réckeho, pod názvom Panovníci Veľkej Moravy a Prvé 
biskupstvo. 

V oblasti pamiatkovej starostlivosti bola zreštaurovaná socha sv. Anny v Nitre – 
Dražovciach, stĺp pod sochou P. Márie s dieťaťom na Kalvárskej ulici, II.etapa 
reštaurátorských prác na kamennej soche sv. Jána Nepomuckého v Nitre – Janíkovciach a 
osadenie novej vstupnej kovanej brány na NKP – Turecká varta na vrchu Borina. 
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V rámci projektu osádzania bronzových pamätných tabúľ osobnostiam Mesto Nitra 

financovalo zhotovenie a osadenie dvojjazyčnej pamätnej tabule Bl. Jánovi Pavlovi II. 
v priestore nádvoria pred Biskupským palácom. 

 
Mesto Nitra sa v spolupráci s kultúrnymi inštitúciami rozvíjajúcimi činnosť na území 

mesta zapojilo do osláv Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Počas mesiaca september 
pripravili pre Nitranov program Nitrianska hvezdáreň, Krajské osvetové stredisko v Nitre, 
Biskupstvo Nitra v spolupráci s tímom reštaurátorov a pracovníkov Archeologického ústavu 
SAV, Diecézne múzeum, Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Nitrianska galéria, Krajská 
knižnica Karola Kmeťka v Nitre a Slovenské poľnohospodárske múzeum.  
 
 
1.8 Významné ocenenia udelené za r. 2012 
 
Cena primátora  
Jaroslav Maček – za dlhoročnú aktívnu prácu v prospech rozvoja mesta Nitry 
Rastislav Solár – za úspešnú reprezentáciu mesta Nitry a Slovenska na Majstrovstvách sveta 
v kulturistike v r.2011 
Peter John Wilson – za významný prínos v rozvoji partnerských vzťahov medzi mestami 
Gosford  a Nitra 
SPU - za aktívnu činnosť v rozvoji mesta Nitry 
OZ ORIGINAL – za významný prínos v oblasti hudobného života a za prezentáciu Nitry ako 
strediska kultúry v medzinárodnom meradle 
M. V. Částa – za dlhoročnú činnosť v oblasti kultúry a športu  
 
Cena mesta Nitry  
 
Laurie Maher – za významný prínos v rozvoji partnerských vzťahov medzi mestami Gosford 
a Nitra 
Dr. H. C. Prof. Ing. Peter Bielik, PhD. – za bohatú vedecko-výskumnú a pedagogickú 
prácu,  za výrazný rozvoj vysokého školstva a za prezentáciu Nitry v medzinárodnom 
kontexte 
JUDr. Pavol Hrušovský – za dlhoročnú aktívnu prácu v prospech rozvoja mesta Nitry a jeho 
zviditeľňovanie v medzinárodnom kontexte 
Mgr. Art. Ján Greššo – za výrazný prínos pre divadelné a filmové umenie, za rozvoj kultúry 
a reprezentáciu mesta Nitry 
 
Čestné občianstvo mesta Nitry  
 
V roku 2012 nebolo udelené. 
 
1. 9 Výchova a vzdelávanie  

 
V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry výchovu a vzdelávanie detí za rok 2012 v  

meste Nitra poskytovali  nasledovné školy a školské zariadenia: 
- mestské detské jasle 
- 25 materských škôl 
- 1 základná škola s materskou školou 



                                             

Výročná správa Mesta Nitry za rok 2012

 

 - 13 - 

- 13 základných škôl a školských klubov 
- základná umelecká škola  
 

 
 

Voľnočasové aktivity zabezpečovali: 
- centrum voľného času  
- centrum zdravia pre deti predškolského veku 
- 2 školské strediská záujmovej činnosti  
 
Výchova a vzdelávanie sa orientovali na kvalitný, efektívny a moderný systém školstva 

založený na princípe tvorivo-humanistického modelu výchovy a vzdelávania. Mesto Nitra 
vychádzajúc z generálneho cieľa Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitry 
na roky 2005 až 2008, s výhľadom do roku 2013 vytváralo podmienky pre efektívne 
fungovanie základných škôl a školských zariadení. V súlade so zámerom č. 2 uvedeného 
programu pedagogickí zamestnanci škôl a školských zariadení vo zvýšenej miere využívali 
možnosť vzdelávania, čím zvyšovali kvalitu výchovno - vzdelávacieho procesu.  
 
1.10 Zdravotníctvo 
 

Zdravotnú starostlivosť v meste poskytuje: 
- Fakultná nemocnica 
- polikliniky na Chrenovovej  

 

 
 
 
 

- polikliniky na Klokočine 
- zubná poliklinika 
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- Špecializovaná nemocnica sv. Svorada - Zobor 
- Detská pedopsychiatria a regionálne detské centrum pre poruchy imunity 
- Únia nevidiacich a slabozrakých  
- množstvo neštátnych zdravotníckych ambulancií, tri pohotovosti a lekárne  

 
1.11 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) Zariadenie opatrovateľskej služby, Jánskeho 7, Nitra 
b) Zariadenie pre seniorov ZOBOR, Jánskeho 7, Nitra 
c) Útulok, Štúrova 55, Nitra 
d) Zariadenie núdzového bývania, Krčméryho 22, Nitra 
 

 
 

   Ambulantné sociálne služby 
a) Denný stacionár pre seniorov, Baničova 12, Nitra 
b) Denný stacionár pre ŤZP občanov, Baničova 12, Nitra 
c) Denný stacionár pre ľudí s autizmom, Baničova 14, Nitra 
d) Zariadenie podporovaného bývania, Janka Kráľa 2, Nitra  
e) Centrum pre seniorov, Baničova 12, Nitra 

- využívanie priestorov zdarma, bezbariérový prístup do zariadenia, možnosť 
zúčastňovať sa klubovej, kultúrnej a záujmovej činnosti, možnosť zabezpečenia 
stravovania v jedálni 

 
 
   Terénne sociálne služby 

a) opatrovateľská služba 
- poskytovanie opatrovateľskej služby v domácnosti 
- poskytovanie opatrovateľskej služby neverejnými poskytovateľmi v meste Nitra – 

Diecézna charita Nitra, Evanjelická zborová diakónia  
b) prepravná služba 

- poskytovanie prepravnej služby na základe zmluvy, alebo nezazmluvnené 
poskytovanie sociálnej služby na základe telefonickej objednávky 24 vopred 

c) monitorovanie a signalizácia potreby pomoci  
 

    Podporné služby 
a) Odľahčovacia služba 
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- 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  

b)  sociálna služba v jedálni 
- Jedáleň - Centrum pre seniorov, Baničova 12, Nitra 
- Denné centrum, ul. Ľudovíta Okánika 6, Nitra 
- Jedáleň - Bytový dom Senior, Krčméryho 2C, Nitra 
- Kultúrny dom, Dubíkova 35, Nitra 
- donáška stravy do domácnosti  

c) denné centrá 
- poskytovanie sociálneho poradenstva, zabezpečovanie záujmovej činnosti 
- Denné centrum, Ľudovíta Okánika 6, Nitra + 4 odbočky (DC Staré mesto, DC 

Baničova, DC Krškany, DC- Centrum pre seniorov 
d) sociálna služba v práčovni 
e) sociálna služba v stredisku osobnej hygieny 

 
 Ďalšie sociálne služby 

a) požičiavanie pomôcok 
b) krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií 
c) sociálne poradenstvo 

Výsledky činnosti odboru nad rámec zákonných povinností 

5.1 Európsky rok aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity 

Mesto Nitra sa v rámci Európskeho roka aktívneho starnutia a medzigeneračnej 
solidarity, zapojilo do projektu Mosty medzi generáciami. Gestorom projektu, ktorý 
prebiehal počas roku 2012, je Banská Bystrica. Nitra bola jedným z partnerských miest, spolu 
s Trnavou, Žilinou, Spišskou Novou Vsou a Breznom. Cieľom projektu bolo  pomocou 
rozmanitých aktivít odpovedať na otázky, ktoré vyplývajú z demografických zmien a 
rozvíjajú kultúru aktívneho starnutia, samozrejme, i so zapojením mladšej generácie. 
 
Mesto Nitra v rámci tohto projektu organizovalo aktivity: 

1.  Nitra má talent 
1. IV. Olympiáda seniorov mesta Nitry 2012 
2.  Nitrianske kultúrne leto pre seniorov 
3.  Nordic Walking 
4.  Dni venované seniorom 
5.  1. seniorský veľtrh 
6.  Deň srdca seniorov 
7.  Trénujeme si pamäť 
8. Počítačové kurzy pre seniorov 
9.  Nitra kedysi a dnes 
10. Nitriansky deň úcty k starším 
11.  Život seniora – róma 

 

II.  Komunitný plán sociálnych služieb v meste Nitra 2013-2018 
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Mestské zastupiteľstvo v Nitre na svojom zasadnutí dňa 13.12.2012 schválilo uznesením                       
č. 345/2012-MZ 2. Komunitný plán sociálnych služieb v meste Nitra 2013-2018, ktorý bol 
vypracovaný v nadväznosti na povinnosť obcí v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 
službách, rešpektuje princípy národných priorít rozvoja sociálnych služieb ako aj princípy 
Koncepcie rozvoja sociálnych služieb Nitrianskeho samosprávneho kraja.  
2. Komunitný plán udáva smerovanie sociálnej politiky na území mesta Nitry do roku 2018                       
v podobe cieľov a opatrení sumarizovaných v koncepčnej časti. Ciele a opatrenia vychádzajú                       
z výsledkov zistení analytickej časti dokumentu. Zistenia boli získané uskutočnením dvoch 
dotazníkových prieskumov a to prieskumom potrieb z radov obyvateľov a prieskumom 
organizácií pôsobiacich v sociálnej oblasti na území mesta Nitry. Plné znenie 2. Komunitného 
plánu sociálnych služieb v meste Nitra 2013-2018 nájdete tu: 
http://www.nitra.sk/news.php?extend.1795.456 
 
Terénna sociálna práca v lokalite Orechov Dvor a Dražovce 
 
Mesto Nitra začalo dňa 01.03.2012 v spolupráci s Fondom sociálneho rozvoja realizáciu 
Národného projektu „Terénna sociálna práca v obciach“, ktorý  je pokračovaním podpory 
výkonu terénnej sociálnej práce v obciach prostredníctvom Operačného programu 
„Zamestnanosť a sociálna inklúzia“ novým, efektívnejším spôsobom so zámerom ušetriť 
verejné prostriedky a skvalitnenia poskytovania služieb. Mesto Nitra zameralo svoju 
pozornosť na implementáciu projektu v lokalitách Orechov Dvor a Drážovce, ktoré sú 
štruktúrou obyvateľstva špecifické vysokou koncentráciou sociálne vylúčených a inak 
ohrozených klientov.  
Terénnu sociálnu prácu v lokalitách Orechov Dvor a Drážovce vykonáva 1 terénny sociálny 
pracovník a 2 asistenti terénneho sociálneho pracovníka priamo v prirodzenom rodinnom 
(v byte, v komunite) a otvorenom prostredí klienta.  
Aktivity terénnych sociálnych pracovníkov:  

 Otvorená hodina 0-tého ročníka na Orechovom dvore 
 Vianočné stretnutie s pánom biskupom v Komunitnom centre na Orechovom 

dvore 
 Príchod Sv. Mikuláša na Orechov Dvor 
 Beseda na tému „Prevencia ochorenia AIDS“ 
 Bábkové divadlo o Psíčkovi a mačičke v Komunitnom centre na OD 
 Život Róma seniora 
 Nákup hygienických potrieb pre oobyvateľov z OD 
 Prednáška na tému „ Obchodovanie s ľuďmi“ v Komunitnom centre na 

Orechovom dvore 
 Sprevádzanie detí na vyučovanie v školskom autobuse 
 Tvorivé dielne - Arteterapia na Orechovom dvore  
 Stretnutie s rodičmi maloletých detí  
 Slávnostné otvorenie školského roku 2012/2013 na Orechovom dvore 
 Tvorivé dielne  
 Kvalitu Projektu terénnej sociálnej práce v Nitre ocenili aj pracovníci 

Európskej komisie z Bruselu  
 Upratovanie okolia bytoviek na Orechovom dvore 
 Medzinárodný deň detí  
 Burza šatstva  
 Stretnutie rodičov detí z Orechovho dvora so zástupcami školstva ohľadom 

zápisu detí  
 Divadelné predstavenie pre deti pri príležitosti Dňa Rómov 
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 Jarné upratovanie okolia bytoviek na Orechovom dvore 
 
 
1.12 Kultúra 

 
Zachovanie kultúrneho dedičstva, rozvoj kultúry, poskytovanie hodnotných 

umeleckých zážitkov, rôznorodá ponuka zmysluplného využitia voľného času obyvateľov 
Nitry i jej návštevníkov a snaha o  zlepšovanie podmienok pre jej realizáciu  patrí dlhodobo 
k rozvojovým zámerom Mesta Nitry.  

 
Dominujúcim motívom tradičných podujatí sa stalo blížiace sa veľké jubileum 1150. 

výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. 5. júla 2012 bol počas Cyrilo-
metodskej národnej púte vyhlásený Cyrilo-metodský rok. 
Prehľad kultúrnych podujatí Mesta Nitry za rok 2012 
 
28. január 2012  Mestský reprezentačný ples 
18. február   Svetový deň sprievodcov 
21. február   Nitrianske fašiangy 
23. marec – 1. apríl 2012  Nitrianska hudobná jar 

jarný cyklus koncertov vážnej hudby 
30. marec   Slávnosť k oslobodeniu Nitry 
13. apríl   Čermánske červené 
23. apríl – 4. máj *   Nitrianske univerzitné dni 

komplex vedecko-odborných, športových, umeleckých a 
spoločenských podujatí zdôrazňujúcich aspekt spolupatričnosti 
UKF, SPU a Mesta Nitry 

28. apríl   Majáles - Krškany 
29. apríl – 27. máj 2012 ARS ORGANI  

V. ročník medzinárodného festivalu organovej hudby 
10. – 14. máj *  Stretnutie, Setkání, Spotkanie, Találkozas 

Prehliadky divadiel krajín V4 
12. – 13. máj   Deň matiek 
19. máj *   Noc múzeí a galérií (Synagóga)  
25. – 26. máj   Svätourbanské zoborské slávnosti    
1. jún     Noc kostolov 
    Alexandrovci – European Tour 2012 
2. jún    Otvorenie turistickej sezóny 
    Pivné slávnosti Diely 
3. jún     Medzinárodný deň detí  
9. jún    Amfikfest 
10. jún – 1. júl 2012    Musica sacra   

XXII. ročník Medzinárodného festivalu sakrálnej hudby 
22. jún *    3Media party  
jún – september   Nitrianske kultúrne leto  

letné podujatia pre všetky vekové kategórie: 
- detské divadelné predstavenia a koncerty v Mestskom parku na 
Sihoti 
- podujatia v mestských častiach – Chrenovské stánky (24.-
25.8.), Klokočinský jarmok (31.8.-2.9.), Janíkovský ohnivák 
(1.9.), Hoj, vlasť moja! (2.9.),  
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projekty organizované v spolupráci s inými subjektmi: 
- koncerty a podujatia na pešej zóne – Nitrianske jazzové korzo, 
Bažant kinematograf,  
- koncerty a podujatia na Amfiteátri – Amfikfest, Alexandrovci 
European Tour, Michal David 
- Podzoborské vinobranie (9.9.), Mestský park na Sihoti, 
Japonské národné divadlo YAMAMOTO NOHGAKUDO 

1. – 5. júl *   Akademická Nitra  
5. – 7. júl    Nitra, milá Nitra  

Dni Nitranov venované významným osobnostiam histórie i 
súčasnosti Nitry, Pribinove a Cyrilo-metodské slávnosti 

15. september   Burčiakové slávnosti 
16. september *   Dni európskeho kultúrneho dedičstva 
21. – 26. september *  Medzinárodný divadelný festival Divadelná Nitra 

20. ročník medzinárodného divadelného festivalu  
1. október - 8. november2012 Nitrianska hudobná jeseň  
    jesenný cyklus koncertov vážnej hudby 
12. október *   One Day Jazzfest Nitra 
23. október   Deň seniorov 
15.-20. október * 2012 Cithara aediculae 

XXX. medzinárodný festival klasickej gitarovej hudby 
18. november *  Medzinárodný festival kultúry nepočujúcich  
23. – 25. november  Zbory mestu 
2. december - 6. január  Vianoce v Nitre 

nitrianske vianočné mestečko na Svätoplukovom námestí, 
adventné, vianočné chrámové koncerty 

 
*Podujatia organizované inými subjektmi v spolupráci s Mestom Nitra 
 

Mesto Nitra v roku 2012 okrem tradičných kultúrnych podujatí a podujatí, ktorých je 
hlavným organizátorom, podporilo i množstvo podujatí organizovaných inými subjektmi, či 
už formou poskytnutia dotácia, alebo priamou spoluprácou. Popri podujatiach konaných na 
verejných priestranstvách v centre mesta (pešia zóna, Svätoplukovo námestie a Mestský park 
na Sihoti) organizuje Mesto Nitra i podujatia v priestoroch Synagógy, Fóra mladých a v 
kultúrnych domoch v mestských častiach – uvedené priestory sú určené aj na prenájom iným 
subjektom. 

Súčasťou zámerov rozvoja kultúry mesta Nitry schválených Mestským 
zastupiteľstvom v Nitre v strategických dokumentoch / Program hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja mesta Nitry, Koncepcia rozvoja kultúry mesta Nitry/ je i uspokojovanie a rozvíjanie 
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. 

V súlade s týmito cieľmi Mesto Nitra postupne investovalo finančné prostriedky do 
kultúrnej infraštruktúry  a v súčasnosti prostredníctvom odboru  kultúry Mestského úradu 
v Nitre zabezpečuje prevádzku týchto kultúrnych zariadení :  
 
Synagóga – koncertná a výstavná sieň mesta Nitry 
Kultúrno – spoločenské centrum Janíkovce 
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Kultúrny dom Dražovce 
Kultúrny dom Dolné Krškany 
Kultúrny dom Párovské Háje  
Areál amfiteátra 
Fórum mladých  
             

Synagóga – koncertná a výstavná sieň mesta Nitry 
je nielen vzácnou kultúrnou pamiatkou, ale zároveň je  od roku 2003 aj miestom na 

realizáciu  kultúrnych a spoločenských podujatí - komorných koncertov, výstav, divadelných 
predstavení, výchovných koncertov, literárnych večerov a iných podujatí, benefičných akcií, 
prezentácií humanitárnych projektov, ale aj zahraničných kultúr v Nitre a na Slovensku. 
Podujatia v tomto priestore organizuje Mesto Nitra,  ale  priestor si prenajímajú aj iní 
organizátori. Mesto Nitra taktiež  participuje bezplatným resp. zľavneným poskytnutím tohto 
priestoru  na organizácii viacerých  podujatí organizovaných mimovládnymi organizáciami 
pôsobiacimi nielen na území mesta Nitry.  
Je tu umiestnená stála expozícia Múzea židovskej kultúry v Bratislave Osudy slovenských 
židov a stála expozícia grafík Shragu Weila.  
  

Medzi významné podujatia minulého roka patria hudobné festivaly 39. ročníka 
Nitrianskej hudobnej jari, v rámci ktorého sa predstavili špičkoví domáci i zahraniční 
koncertní majstri a v spolupráci so ZUŠ J. Rosinského v Nitre sa tu predviedli i mladí 
interpreti zo slovenských i zahraničných umeleckých škôl. V rámci samostatných koncertov 
sa predstavili zahraniční umelci ( Quatro Plus – Izraelské filharmonické kvarteto a Swiss trio 
(Švajčiarsko). Slovenské zoskupenie – Marián a Martin Geišbergovci a Patrik Pačes ponúkli 
nitrianskemu publiku hudobnú poetiku v koncertnom programe Na živo(t). Synagóga otvorila 
opäť svoje brány v rámci medzinárodného podujatia Noc múzeí a galérií . Nitrianska 
i slovenská literárna obec si pripomenula nedožité životné jubileum profesora Andreaja 
Červeňáka. V Synagóge znela meditačná hudba v koncertnom programu Zvuk ticha, ktorú 
usporiadalo  Sri Chinmoy Centrum. Pre deti MŠ a žiakov ZŠ Mesto Nitra zorganizovalo opäť 
výchovné koncerty. Workshop tradičného japonského divadla pod záštitou Veľvyslanca 
Japonska v SR pod názvom NOH – YAMAMOTO NOHGAKUDO. V rámci 
medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2012 odznel v priestoroch Synagógy 
experimentálny audio – vizuálny projekt Lowii. Taktiež podujatie nabité výnimočnými 
a inšpiratívnymi myšlienkami prednášky vedcov, umelcov a i. TEDxNitra. XXX. ročník 
Medzinárodného festivalu klasickej gitarovej hudby Cithara Aediculae 2012 sa predstavili J. 
Labant (SR), M. Kowalski (PL), gitarové duo A. Marec a F. Ferraro ( SR, Taliansko) a E. 
Jearakul (Thajsko) . Klavírny koncert z diel P.I. Čajkovského od Natálie Skľarenko či 
Najkrajšie ruské romance O. Grundina, M. Anukhin, E. Vedayko ( St. Peterburg / Rusko ). 
V rámci VIII. ročníka Nitrianska hudobná jeseň 2012 sa predstavili významní umelci ako 
Sládečkovo kvarteto ( ČR ), Aperta trio, J. Kohútová a M. Pacovský či K. Daniš a M. 
Ondičová. Na 9. ročníku festivalu umení Konfrontácie sa hudobne prezentovali Ad pastorale 
I. E. Gábrišová a M. Klátik, Trio NE:BO:DAJ, Komorný súbor Ad Libitum ( Budapešť ), 
Komorný koncert E. Šušková, J. Csampaiová a B. Červeňanský a Dvojpostrét  M. Paľa. 
Veľkým lákadlom bol koncert Kataríny Hasprovej a kapely I Feel Jazz a nie malým koncert 
z cyklu Prebúdzame Synagógy sa predstavil Preßburger Klezmer Band. Nemohol chýbať 4. 
ročník prezentácie mladých hudobných talentov mesta Nitry nik iný ako úžasný Peter 
Michalica predstavuje talenty Nitry ( ZUŠ J. Rosinského ). Skvelý 9. ročník pod názvom 
Strieborný večer  Evy Pavlíkovej a jej hostia: M. Lechmanová, D. Kočí, M. Laiferová, Z. 
Orlická a cimbalová hudba Zobor. Na záver sa v Synagóge uskutočnil veľkolepý projekt, 
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ktorý spája umenie a kultúru s ušľachtilým rozmerom Slovensko 2012 Advent v ktorom 
účinkovali Desmod, Kuly, J. Doczy a K. Brychtová ako moderátorka.     

Synagóga bola aj v minulom roku dôstojným priestorom pre udeľovanie ocenení 
mesta Nitry, vyhodnotenie športovcov, oceňovanie učiteľov, darcov krvi, dobrovoľníkov 
a pod.  

V rámci prenájmu ju využili na realizáciu podujatí, Lions club Nitra, Súkromné 
konzervatórium, SZUŠ Tralaškola, SZUŠ H. Madariovej, Stredná zdravotnícka škola, ARD 
agentúra a i.  
 
 
 

Fórum mladých 
Hlavným cieľom projektu Fórum mladých je osloviť cieľovú skupinu 15 až 25 

ročných mladých ľudí / študenti stredných škôl a univerzít v Nitre, záujmovo združená 
mládež, mládež zo sociálne slabších rodín, hendikepovaná mládež, náhodné skupiny, talenty /  
a ponúknuť im priestor na stretnutia, realizáciu voľnočasových aktivít,podporovať ich talent, 
rozvíjať ich osobnosť a záujmy, zapájať ich do spoločenského diania a motivovať ich 
k aktivite a spolupráci na projektoch Mesta Nitry. 

Herňa FM, ktorá je otvorená každý deň a slúži na stále aktivity voľného času ako: 
stolný tenis, biliard, vzdušný hokej, šípky, knižnica, spoločenské hry alebo posedenia 
s priateľmi, či prípravu do školy. V ďalších priestoroch je možné pripojiť sa na WiFi, využiť 
telocvičňu, 2 skúšobne s hudobnými nástrojmi používať premietačku, robiť si seminárne 
práce alebo iné aktivity na PC, vybrať si z ponuky organizovaných podujatí, prípadne 
posedieť na terase. 

Akcie vo Fóre mladých, zaradené do programu. Čo sa týka obľúbenosti jednotlivých 
aktivít, treba spomenúť najmä Zumbu, Rockovú školu a Školu fotografovania. Záujem zo 
strany mládeže je aj o Aerobic brušné tance, Capoieru,, Jogu, Tanečný šport, Pilates, a hip-
hop.  Veľkému záujmu sa tešia aj neorganizované činnosti ako je tanec v telocvični, hra na 
hudobné nástroje, spoločenské hry a všetky ostatné aktivity v herni. V mesiacoch júl a august  
organizujeme futbalový camp.    
 
Spoplatnené aktivity zaradené do programu na základe nájomnej zmluvy(vstupné je 
príjmom nájomcu): 
Akadémia tanca organizuje: spoločenské tance začiatočníci a pokročilí, hip-hop tance, salsa, 
street dance, lady dance, Spoločnosť Joga v dennom živote (cvičenie jogy), OZ- Obdivuhodná 
žena (prednášky, workshopy),skúšky hudobných kapiel, premietanie filmov 
 
Podujatia a aktivity: 
besedy,  premietanie filmov, autorské čítania, prednášky, výstavy, koncerty, diskotéka,  
promo akcie FM, tanečné workshopy, Kreatívny Vintage Bazaar, Festival Rockovej školy 2 ,                          
Filmonáda, Zápis do Guinessovej knihy rekordov „ Najviac obdarovaných žien k MDŽ“, 
Rozbaľ to ako rockstar , Druhé výročie FM,  festival Divadelná Nitra, RŠ- 3. jún MDD,                   
Európsky týždeň miestnej demokracie, Spomienky na november – koncert , Cirkulátor, 
Divadlo- Tracyho tiger, Mikulášsky večierok, Vianočné workshopy SOŠ Kalná a ZUŠ, ai. ) 
Všetky zrealizované akcie mali prevažne preventívny, výchovný, vzdelávací a náučný 
charakter a boli zamerané na kultúrne, spoločenského a športové vyžitie mládeže.  
 
Vo Fóre mladých sa počas roka zrealizovali nasledovné výstavy: 
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1.  Vianočné pastorále - vianočné dekorácie spojené s výstavou fotografií a aranžérskych 
prác SOŠ Kalná nad Hronom 

   
2. Výstava prác nitrianskych materských a základných škôl s vianočnou tematikou   
3. Výstava fotografií mladých umelcov združenia Zelená zebra 
4. Výstava fotografií Aneta Spálová- detský portrét, silueta, módna fotografia 
5. Moje cesty za poznaním - výstava fotografií študentov UKF 
6. Young Graphics/ Mladá grafika- výstava prác študentov Akadémie umenia v Banskej 

Bystrici 
7. Výstava fotografií fotokrúžku FM 
8. Nitra kedysi a dnes- výstava fotografií v rámci projektu “Mosty medzi generáciami”  
9. Spomienky na November- vernisáž s tematikou študentstva a boja za slobodu a 

demokraciu 
10. Život- výstava obrazov Nikolety Ohlasovej 
11. Miškine Vianoce- výstava vianočných diel autistickej umelkyne Mišky Batelovej 

   
 
Je dôležité pripomenúť, že od 1.9.2012 prišlo k spoplatneniu vstupu do Fóra mladých  
( jednorazový vstup 10 centov, 10 vstupová karta 1 euro a ročná karta 10 eur).  
 

Areál  amfiteátra 
V roku 2012 sa v areáli amfiteátra uskutočnili tri podujatia s pomerne vysokým 

počtom návštevníkov – okolo 30 tisíc. V júni 2012 to bol - festival Amfikfest / Starling & 
partners, s.r.o./, uskutočnil sa tu koncert Alexandrovcov /Ticketartproduction/ a  koncert 
legendy českej popovej scény - Michala Davida v septembri / agentúra Pinguino/.  

 
Kultúrne domy v mestských častiach Dražovce,  Janíkovce, Dolné Krškany, Párovské Háje 

a Mlynárce /od roku 2012/ 
         Kultúrne domy sú kultúrnym stánkom a zároveň plnia funkciu priestorov pre 
rozvíjanie a realizáciu spoločenských, športových aktivít  obyvateľov v príslušných 
mestských častiach. 

V roku 2012 Mesto Nitra v KSC Janíkovce a v KD Dražovce, Dolné Krškany, 
Párovské Háje, Mlynárce zrealizovalo v súčinnosti v jednotlivými výbormi mestských častí 
plesy, country majáles (KD Dolné Krškany) fašiangové stretnutia, slávnostné programy 
venované Dňu matiek, Guláš Cup v Párovských Hájoch, Sviatok nového chleba 
v Dražovciach, vianočné koncerty /vianočný koncert DFS Borinka a FS Furmani –  
D. Krškany, Funny Fellows – KSC Janíkovce, FS Tradícia – Dražovce, mikulášske stretnutie 
pre deti v KD Párovské Háje a KD Mlynárce/. Tieto objekty sú zároveň priestorom na 
pôsobenie rôznych občianskych združení, podnikateľských subjektov i občanov. 

 
KD Dolné Krškany  

Časť objektu kultúrneho domu je využívaná na činnosť Slovenského zväzu 
drobnochovateľov  a Klubu seniorov.  Zmluvy sú podpísané so Službytom ako správcom 
objektu. 

Spoločenská sála je  využívaná na prenájmy – rodinné stretnutia, predajné 
trhy, kultúrne akcie organizované mestom v spolupráci s VMČ a pod. Pravidelne sa tu 
uskutočňujú stretnutia mládeže a mladých rodín s miestnym farárom. 

 
KD Dražovce 
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Kultúrny dom je miestom na  stretnutia viacerých spolkov a združení pôsobiacich 
v mestskej časti Dražovce. Využívaný je na pravidelné nácviky folklórneho súboru OZ 
Tradícia, stretnutia chrámového zboru, Slovenského zväzu  záhradkárov, Slovenského zväzu 
včelárov, Vinohradníckeho spolku, miestneho odboru Matice slovenskej, miestneho odboru 
Slovenského červeného kríža a pravidelné aktivity Jednoty dôchodcov.   
            Spoločenská sála je  rovnako využívaná na prenájmy typu - rodinné stretnutie, 
predajné trhy, firemné stretnutia  a samozrejme kultúrne podujatia  realizované  Mestom Nitra 
v spolupráci s VMČ .  

KSC Janíkovce 
Najčastejšie využívaný kultúrny stánok, ktorý prevádzkuje Mesto Nitra v mestských 

častiach. Slúži najmä na pravidelné stretnutia občianskych združení, ktoré pôsobia v tejto 
mestskej časti. Využívaný je na pravidelné aktivity a podujatia miestneho odboru  Matice 
slovenskej,  cvičenie žien, stretnutia a podujatia Slovenského zväzu záhradkárov, nácvik 
spoločenských tancov OZ Vision Dance a samozrejme rôzne rodinné stretnutia. 

 
 

 
KD Párovské Háje 

V KD sa pravidelne stretávajú členovia miestneho odboru Jednoty dôchodcov, 
uskutočnili sa tu kultúrne podujatia v spolupráci s VMČ – koncert ku Dňu matiek, mikulášske 
posedenie pre deti. Priestor bol prenajatý podnikateľskému subjektu na uskutočnenie 
firemného stretnutia, súkromným osobám na rodinné stretnutia. 

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský 
život sa bude orientovať na rozvíjanie kultúrnych tradícií mesta a podporu kultúrnych aktivít 
so zreteľom na jeho slávnu históriu i modernú súčasnosť. 

 
1.13 Cestovný ruch 

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

cestovného ruchu a prevádzku NISYS. Hlavnými prioritami útvaru sú: realizácia projektu 
Podpora aktivít cestovného ruchu v meste Nitra, podpora aktívneho cestovného ruchu 
(incomingového cestovného ruchu), ponuka pobytových balíčkov, spolupráca a realizácia 
projektov s partnerskými mestami, spolupráca súkromného a verejného sektora, osveta 
v oblasti cestovného ruchu, regionálne vzdelávanie a ďalšie. 
 

Mesto Nitra sa prezentovalo v roku 2012 na troch  výstavách cestovného ruchu: ITF 
Slovakia Tour v Bratislave, Region Tour v Brne a v rámci  výstavy Regióny Slovenska. 

 
Od marca 2012 je v areáli Agrokomplexu pre návštevníkov výstav k dispozícii infopult 
NISYSu, kde sa  poskytovali informácie o Nitre návštevníkom medzinárodných výstav, ako 
napr. Nábytok a bývanie, Gardenia, Medzinárodný strojársky veľtrh, Agrokomplex, 
Autoshow Nitra... 

 
Vo februári 2012 sa Nitra už 9. krát zapojila do osláv  Svetového dňa sprievodcov 

cestovného ruchu. Okrem tradičných bezplatných prehliadok a infopultu s množstvom súťaží 
sa pripravil aj workshop pre sprievodcov.    
 
V marci 2012 vznikla organizácia destinačného manažmentu – Nitrianska organizácia 
cestovného ruchu, kde Mesto Nitra bolo zakladajúcim členom, ďalšími členmi organizácie sú: 
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Biskupstvo Nitra, Veolia Transport Nitra a.s., Agrokomplex – výstavníctvo Nitra a Hotel 
Mikádo.  

 
Mesto Nitra získalo finančné prostriedky na realizáciu projektu Podpora aktivít 

cestovného ruchu v meste Nitra vo výške 190 000 €. Do konca roka 2012sa vytlačili tieto  
brožúry a propagačné materiály v troch jazykových mutáciách a mapy:  
 
Informačník 2012  
Národné kultúrne pamiatky – sprievodca Dolným a Horným mestom   
Synagóga 
Výlety do okolia 
Nitra – mesto múzeí a galérií 
Nitriansky hrad 
Sakrálne pamiatky 
Príroda Nitry 
Nitra bez bariér 
Šport v Nitre 
Nitra a Veľká Morava 
Archeologické pamiatky Nitry 
Informačník 2013 
Mapa Nitry – trhacia 
Mapa Nitry – skladacia 
Mapa „Nitra bez bariér“ 
 
Okrem toho  sa v tomto roku uskutočnili 2 medzinárodné konferencie z projektu na tému 
„Podpora spolupráce v oblasti cestovného ruchu“, pričom 1. časť konferecie sa uskutočnila  
30.5 až 1.6.2012 a 2. časť konferencie 3.až 5.10.2012 v Park hoteli Tartuf v Beladiciach. 
Cieľom konferencií s medzinárodnou účasťou bol rozvoj incomingu, podpora cestovného 
ruchu medzi obyvateľmi partnerských miest, tvorba úspešnej destinácie, predstavenie 
pobytových balíčkov a praktické skúsenosti zo zrealizovaných výmenných pobytov.  
  
Súčasťou projektu je aj  nový reprezentačný film o Nitre (krátke video) a reprezentačná kniha 
o Nitre v koženom obale bohatá na umelecké fotografie a poetické texty. Náklad DVD a kníh 
je 1000 kusov.   
  
Mesto Nitra v rámci projektu – úprava internetových portálov v roku 2012 skvalitnilo 
a sprehľadnilo poskytovanie informácií  prostredníctvom internetového portálu www.nitra.sk  
a www.nisys.sk v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku a doplnilo informácie pre 
hendikepovaných turistov – blind friendly.  
 
Útvar propagácie a cestovného ruchu v spolupráci s odborom sociálnych služieb vydal v roku 
2012 dokument – akčný plán s cieľom zmapovať situáciu z hľadiska dostupnosti 
a bezbariérovosti s návrhmi a metodikou na odstránenie bariér a  s vytýčením cieľov na 
zlepšovanie kvality života nielen hendikepovaných. 

Mesto Nitra sa opäť zapojilo do regionálnej výchovy detí  v spolupráci so ZŠ 
Fatranskou, ktorá sa koná každý utorok a od školského roka 2011/2012 sa realizuje aj 
odborná prax so SOŠ Levická.  
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V júni 2012 sa otvorila turistická sezóna. Okrem bohatého kultúrneho programu a 
bezplatných prehliadok mesta pre verejnosť,  boli novinkami: jazda s doubledeckerom, 
infostan turistických atrakcií v spolupráci so SACR   a Nitrianskym samosprávnym krajom. 
 

V rámci osláv Svetového dňa cestovného ruchu  sa v roku 2012 uskutočnil 1. ročník Dní 
partnerských miest s cieľom predstaviť kultúru partnerských miest v Nitre s bohatým 
kultúrnym programom, v rámci osláv prebehla súťaž o naj suvenír v Nitre, boli pripravené 
bezplatné prehliadky s profesionálnymi sprievodcami na trase „Pamiatky môjho domova“ 
a tvorivé dielne o Nitre pre deti. 
 

Mesto Nitra zabezpečovalo počas celého roka prevádzku Nitrianskeho informačného 
systému (NISYS). NISYS – člen Asociácie informačných centier Slovenska (AICES) tvorí 
Mestský informačný systém – určený pre domácich obyvateľov a Turistický informačný 
systém určený pre domácich a zahraničných návštevníkov Nitry.  

Novou službou v NISYSe je internetový kútik, kde si návštevníci môžu bezplatne 
vyhľadať informácie hlavne turistického charakteru.  

V roku 2012 vyšla brožúra o NISYSe, s cieľom predstaviť balík služieb a sortiment 
NISYSu širokej verejnosti. Novinkou sprievodcovských služieb NISYSu je zaradenie 3 
nových trás (celkom 9 peších turistických trás po meste):  

- Večerná prehliadka Nitry 
- Po stopách nitrianskych legiend 
- Bezbariérová prehliadka Nitry. 
 

 
 

Mesto Nitra vlastní 32 betónových skruží pre poskytovanie plateného i bezplatného 
vylepovania plagátov a 11 plechových skruží (pre bezplatný výlep).  V roku 2012 bolo 
prostredníctvom NISYSu vylepených 11 187 plagátov.  

 
Projekt na zrekonštruovanie a zviditeľnenie mestských informačných skruží a bannerov na 

budove Mestského úradu bol v tomto roku vypracovaný (financovaný z rozpočtu NOCR vo 
výške 11 765 eur). Výsledkom je jednotná vizualizácia mestských informačných skruží 
a úprava dvoch z nich: na Kupeckej ulici a na začiatku pešej zóny. Bannery zvýraznili 
označenie turistickej kancelárie.          

 
V roku 2012 sa Útvar propagácie a cestovného ruchu podieľal na propagácií podujatí 

organizovaných Odborom kultúry, Odborom školstva, mládeže a športu, Odborom sociálnych 
služieb i samotným Útvarom propagácie a CR. Medzi najväčšie propagované podujatia 
patrili: 

- Mestský reprezentačný ples 
- Nitrianska hudobná jar 
- Otvorenie turistickej sezóny 
- Musica Sacra 
- Nitra,  milá Nitra 
- Nitrianske kultúrne leto 
- Svetový deň cestovného ruchu 
- Vianočné trhy 
- Primátorská kvapka krvi 
- Geocaching 
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- Nitrianske mestské behy /Beh Nitranov/ 
 
Okrem podujatí organizovaných Mestom Nitra sa Útvar propagácie a CR podieľal aj na 

propagácii podujatí, v ktorých bolo mesto spoluorganizátorom alebo nad ktorými prebral 
záštitu primátor mesta. Medzi tie patrili: 

- Nitrianske univerzitné dni 
- Amfikfest 
- 3media party 
- Slniečko zažiari v máji 
- Medzinárodný festival kultúry nepočujúcich 
- koncerty, festivaly, výstavy....  
 
Pri propagácii podujatí sa využívala spolupráca so subjektmi zabezpečujúcimi 

umiestňovanie tlačených reklamných predmetov na plochách, ktoré nepatria mestu. 

Spoločnosť Veolia Transport a.s. zabezpečila na základe zmluvy o spolupráci umiestnenie 
plagátov v autobusoch mestskej a prímestskej dopravy, a to v počte 1741 kusov. 

 

Prostredníctvom spoločnosti ARDSYSTÉM s.r.o. má Mesto Nitra k dispozícii 19 plôch v 
trojbokových a štvorbokých vitrínach pre potreby cestovného ruchu. V roku 2012 Mesto Nitra využilo 
78 plôch v cityposteroch.  Plochy sú určené pre turistov o meste, jeho pamiatkach a významných 
udalostiach v slovenskom jazyku a troch cudzojazyčných mutáciách (anglicky, nemecky a maďarsky).  

 

Na základe dohody spoločnosť euroAWK s.r.o. poskytuje Mestu Nitra plochy v citylightoch 
a bilboardoch umiestnených v meste, kde bolo v roku 2012 využitých 140 kusov citylightov a 2 kusy 
bilboardov.   

 
 

V roku 2012 podpísalo Mesto Nitra mediálne zmluvy so spoločnosťami: 

- TASR /Tlačová agentúra Slovenskej republiky/ - dodávanie a poskytovanie 
spravodajského servisu a tlačových správ 

- MAXMEDIA s.r.o. /rádio MAX/- mediálna spolupráca v oblasti kultúrneho, športového 
a spoločenského života mesta Nitry 

- Televízia CENTRAL - dodávanie obrazových informácií  

- NAŠE MESTÁ s.r.o /mojaNitra.sk/ - mediálna podpora a prezentácia mesta Nitry 

- Global 24 s.r.o. /Nitra24/ - mediálna podpora a prezentácia mesta Nitry 

 

Mediálni partneri zabezpečovali prostredníctvom článkov, reportáží a upútaviek 
propagáciu Mesta Nitra. 

 
Od roku 2012 vychádza mesačník Nitra v novej podobe a plnofarebnej verzii, súčasťou 
každého mesačníka je aj skladačka Kam v Nitre, ktorá vychádza vo väčšom náklade a je 
k dispozícii aj návštevníkom Nisysu. O dianí v meste sa obyvatelia Nitry dočítali na 
dvojstránke regionálneho týždenníka ECHO, na webových stránkach www.nitra.sk 
a www.nisys.sk ako ja sociálnej sieti Facebook. Každý týždeň sa zostavoval newsletter, ktorý 
je zasielaný záujemcom.  
 



                                             

Výročná správa Mesta Nitry za rok 2012

 

 - 26 - 

 
 
 

1.14 Šport 
 

V oblasti športu mesto Nitra v roku 2012 pokračovalo v poskytovaní priestoru pre rôznorodé 
ponuky športových podujatí miestneho, regionálneho a medzinárodného významu, ktoré boli 
určené pre širokú verejnosť. Občania mesta Nitry sa mohli do jednotlivých podujatí zapojiť  
nielen pasívne ako diváci, ale pri niektorých akciách aj aktívne. 
 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
V roku 2012 mesto Nitra tradične poskytlo dotácie na štyri základné fondy, a to na 
mládežnícku činnosť, vrcholový šport, prenájmy a energie a na rôzne podujatia. Mesto 
podporilo 53 klubov a občianskych združení v počte 41 rôznych druhov športu. 
  
 Medzi tradičné podujatia, ktoré mesto Nitra v oblasti športu v roku 2012 
zorganizovalo, môžeme zaradiť Oceňovanie najúspešnejších športovcov mesta Nitry za rok 
2011, Challenge day, Týždeň olympizmu, Dni športu, Športový deň základných škôl, Večerný 
beh Nitrou, Liga nitrianskych ZŠ v basketbale, futbale, volejbale, hádzanej a florbale. Táto 
liga je po prvýkrát organizovaná mestom Nitra v spolupráci so základnými školami.  
 Medzi pilotné podujatia môžeme zaradiť Geocaching, na ktorý boli výborné ohlasy. 
Ide o súťaž v hľadaní „pokladov“ pomocou GPS zariadenia a mapy. 
 Zorganizovali sme aj Nitrianske mestské behy, v rámci ktorých sa bežal Hobbybeh pre 
Nitranov a trate na dlhšiu vzdialenosť – polmaratón a beh na 10 km.  
 Mesto Nitra tiež spolupracovalo so športovými klubmi a združeniami pri organizácii 
ich športových podujatí a pri organizácii vrcholných medzinárodných podujatí ako napríklad 
Majstrovstvá sveta vo florbale junioriek a mnohé iné. 

Projekt „Škola otvorená športu“ zameraný na využitie športových areálov a objektov 
pre občanov na rekreačný šport bol realizovaný na siedmich základných školách.   
 Pre mladých občanov Nitry sa postavil nový skatepark, ktorý sa nachádza na 
Klokočine. Mladí nadšenci adrenalínových športov sa môžu už aj v Nitre športovo vyžiť.               
             Údržbu a modernizáciu športových objektov uskutočňovala príspevková organizácia 
mesta Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry. 
 
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 
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 Telocvičňa, Parkové nábrežie 27 
 Atletický štadión, Tr. A. Hlinku 55 
 Futbalový štadión, Golianova 2 
 Telocvičňa, Hlboká 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      

 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 

1.14.1 Prehľad športových podujatí Mesta Nitry za rok 2012 
 
22. marec                              OCENENIE NAJÚSPEŠNEJŠÍCH ŚPORTOVCOV  
                                              MESTA NITRY ZA ROK  2011  
                                              Oceňovanie športovcov, športových kolektívov  
                                              a osobností z oblasti športu 
Miesto konania:                    Synagóga 
 
12. apríl         PRÍCHOD OLYMPIJSKEJ POCHODNE DO NITRY   
    Pri príležitosti Letných olympijskych hier 2012 v Londýne  
    zavítala pochodeň aj do Nitry 
Miesto konania:           Atletický štadión TJ Stavbár Nitra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28. máj – 6. júl  GEOCACHING V NITRE 
    Moderná turisticko-športová zábavka pre mladých aplikovaná  
    na Nitru v súťažnej forme. 
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Miesto konania:  zákutia mesta Nitry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30. máj              CHALLENGE  DAY 2012 

„Deň výzvy“ - medzinárodná súťaž miest v počte obyvateľov 
zapojených do rôznych pohybových aktivít; podujatie spojené 
s bohatým kultúrnym a zábavným programom 

Miesto konania:  Mestský park na Sihoti, športoviská v meste Nitra 
 
18. - 24. jún        TÝŽDEŇ OLYMPIZMU   

Propagácia myšlienok olympizmu prostredníctvom rôznorodých  
športových aktivít pri príležitosti založenia Medzinárodného 
olympijského výboru; cieľom je výzva k športovým aktivitám pre 
všetky vekové kategórie 

Miesto konania:           Atletický štadión TJ Stavbár Nitra 
 
20. jún         OLYMPIÁDA MATERSKÝCH A ZÁKLADNÝCH ŠKÔL 

Vštepovanie olympijskej myšlienky deťom materských 
a základných škôl. 

Miesto konania:           Atletický štadión TJ Stavbár Nitra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. jún         VYHODNOTENIE MESTSKEJ ŠKOLSKEJ LIGY   

Po ročnom súťažení medzi školami sa vyhodnotila liga vo 
viacerých športoch a víťazné školy získali  putovný pohár, ktorý 
bude putovať po víťazných školách. 

Miesto konania:           Atletický štadión TJ Stavbár Nitra 
 
 
 
 
 
 
 



                                             

Výročná správa Mesta Nitry za rok 2012

 

 - 29 - 

 
 
9.september        NITRIANSKE MESTSKÉ BEHY 2012   

Hobbybeh pre Nitranov, Citysports polmaratón a beh na 10 km. 
Trasa behov viedla cez park, staré mesto a nábrežie rieky cez 
nitrianske mosty 

Miesto konania:           Mestský park na Sihoti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. október             ŠPORTOVÝ DEŇ ZÁKLADNÝCH ŠKÔL 
    Športové súperenie medzi žiakmi jednotlivých nitrianskych 
    základných škôl v atletických disciplínach. 
Miesto konania:  Mestská športová hala na Klokočine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. novembra             VEČERNÝ BEH NITROU 
    Beh v centre Nitry na rôzne vzdialenosti pre rôzne vekové  
    kategórie od 6 rokov až po veteránov 
Miesto konania:  Pešia zóna v Nitre 
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september - december           DNI ŠPORTU  2012  
Miesto konania:  športoviská v meste Nitra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
január - december                ŠKOLA OTVORENÁ ŠPORTU                                                     
                                               Športové areály a telocvične základných škôl sú počas roka,  
                                               okrem mesiacov júl a august, sprístupnené verejnosti 
 
1.15 Hospodárstvo  
 

Z pohľadu hospodárstva je Nitra je nielen najväčším centrom zamestnanosti Nitrianskeho 
kraja, ale aj v rámci Slovenskej republiky je významným hospodárskym centrom.  

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

najmä trhové služby obchod, cestovný ruch, doprava, telekomunikácie, peňažníctvo, 
poisťovníctvo. Z výrobných aktivít sú podporované najmä environmentálne prijateľné a 
sofistikované priemyselné odvetvia s vysokou pridanou hodnotou.  
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Dôležitú úlohu má aj poľnohospodársky výskum a vývoj a potravinárska výroba. 
Vznikom podnikateľských subjektov, transformáciou štátnych a družstevných podnikov, 
zakladaním malých a stredných podnikov  sa v Nitre vytvorila pomerne pestrá vlastnícka a 
organizačná štruktúra, v ktorej dominuje súkromný sektor. Spolupráca mesta a podnikateľov 
prináša vzájomný prospech. Vďaka spoločnému postupu sa mesto stáva  atraktívne pre 
obyvateľov i investorov. 

 
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v meste: 
 

 Mestské služby 
 Okresné stavebné bytové družstvo 
 Nitrianske komunálne služby s.r.o. 
 VEOLIA, a.s. 
 Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. 
 Práčovne a čistiarne 

 

 

Jedným zo strategických území výroby v meste je Priemyselný park Sever s rozlohou 
približne 110 hektárov. Park priniesol okolo 5 000 pracovných miest. Za mestskou časti 
Dolné Krškany bol realizovaný Priemyselný park Juh, ktorý sa orientuje najmä na malé 
a stredné podnikanie. Atraktívnym sa stane po dobudovaní južného dopravného okruhu okolo 
mesta. 

Investori v priemyselnom parku Nitra - Sever:  
 
1. VISTEON Interiors Slovakia, s.r.o. 
2. GIESECKE & DEVRIENT SLOVAKIA, s.r.o.  
3. ERNST KELLER SLOVAKIA, s.r.o. 
4. ICS (Industrial Cables Slovakia), spol. s r.o.  
5. FOXCONN SLOVAKIA, spol. s r.o. (SONY) 
6. MAREL FOOD SYSTEMS, s.r.o.  
7. FARGUELL NITRA, s.r.o. 
8. STEEP PLAST Slovakia, s.r.o. 
9. MEIKI SLOVAKIA, s.r.o. 
10. GU SLOVENSKO, s. r. o. 
 
Investori v priemyselnom parku Nitra - Juh:  
1. BAUPARK, s.r.o. Zlaté Moravce  
2. KOVOMAT SLOVAKIA, s.r.o. Žilina  
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3. MEGASPOL, spol. s r.o.  
4. Enipro Bratislava, s.r.o. Bratislava  
5. MOLY s.r.o., Nitra  
6. MOREZ GROUP, a.s., Nitra  
7. Grexa, s.r.o., Bratislava 
8. SL TECH, s.r.o. Nitra  
9.  BK METAL, s.r.o. Nitra  
10. Ing. Imrich Guttman a manž. Ing. Eva Guttmanová  
11. MUEHLBAUER TECHNOLOGIES s.r.o. Lužianky  

 
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v meste: 
 AGROTAMI, a.s. 
 PENAM Slovakia, a.s. 
 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v meste sa 
bude orientovať na trvalo udržateľný hospodársky rast.  
                                                
1.16 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. 
 
Univerzitný výskum: 
 Slovenská poľnohospodárska univerzita  
 Univerzita Konštantína filozofa 

 
Výskumné ústavy: 
 Slovenská akadémia vied 
 VÚSAPL a.s. 
 Výskumný ústav živočíšnej výroby 
 ÚVTIP 
 Štátny plemenársky ústav 

Podnikový výskum: 
 Plastika Nitra 
 Mevak a.s. 
 Environment a.s. 
 KIWA s.r.o. 

 
1.17 Organizačná štruktúra mesta  
 
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 
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f) Mestský hasičský zbor (MsHZ). 
2. Kancelária primátora mesta je organizačná jednotka, ktorá vykonáva činnosti sekretariátu 

a protokolu primátora mesta. Kanceláriu riadi vedúci kancelárie. 
3. Útvar je organizačná jednotka úradu, ktorá patrí do priamej riadiacej pôsobnosti primátora mesta. 

Útvar je funkčne zameraný na súhrn činností patriacich odborne do jedného celku, pričom útvar 
môže byť tvorený z referátov. Útvar riadi vedúci útvaru. 

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

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

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

7. Manažment MsÚ je tvorený z nasledovných pozícií : 
a) prednosta MsÚ 
b) zástupca prednostu a vedúci odboru služieb úradu 
c) hlavný architekt 
d) vedúci kancelárie primátora 
e) vedúci kancelárie prednostu 
f) vedúci útvaru propagácie a cestovného ruchu 
g) vedúci odboru komunálnych činností a životného prostredia 
h) vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu 
i) vedúci odboru miestnych daní a poplatkov 
j) vedúci odboru majetku 
k) vedúci odboru kultúry 
l) vedúci odboru školstva, mládeže a športu 
m) vedúci odboru sociálnych služieb 
n) vedúci odboru investičnej výstavby a rozvoja 
o) vedúci odboru stavebného poriadku 

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

- referát urbanizmu a architektúry 
- referát dopravy a cestného hospodárstva 

d) Útvar propagácie a cestovného ruchu 
- referát propagácie a redakcie 
- referát cestovného ruchu 
- prevádzka NISYS 

e) Kancelária prednostu MsÚ 
- referát hospodárskej prevádzky 
- referát verejného obstarávania 
- referát IT 
- referát projektového manažmentu 

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

g) Odbor komunálnych činností a životného prostredia 
- referát obchodu, služieb a podnikania 
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- referát životného prostredia 
h) Odbor ekonomiky a rozpočtu 

- referát účtovnej evidencie a pokladničných operácií 
i) Odbor miestnych daní a poplatkov 

- referát dane z nehnuteľností 
- referát miestnych daní a poplatkov 

j) Odbor majetku 
- referát majetku 
- referát prevádzky mestských tržníc 

k) Odbor kultúry 
- referát kultúry 
- Synagóga 
- Fórum mladých 
- Kultúrne zariadenia 

l) Odbor školstva, mládeže a športu 
- referát školstva 
- referát mládeže a športu 
- referát predprimárneho vzdelávania 

m) Odbor sociálnych služieb 
- referát sociálnych služieb a dávok 
- referát sociálneho bývania a krízovej intervencie 
- Mestská ubytovňa 
- Útulok 
- Zariadenie núdzového bývania 

n) Odbor investičnej výstavby a rozvoja 
o) Odbor stavebného poriadku 

- referát stavebného úradu 
- referát agendy ŠFRB 
-  

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. 

 
Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre: 
 

o Komisia pre kultúru, cestovný ruch a zahraničné vzťahy 
o Komisia pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť 
o Komisia pre školstvo, mládež a šport 
o Komisia pre územné plánovanie, architektúru a investičnú činnosť 
o Komisia pre sociálne veci, bytové otázky a zdravotníctvo 
o Komisia pre dopravu, životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejný poriadok 
o Komisia MZ v Nitre na prešetrenie sťažnosti proti činnosti poslanca mestského 

zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra 
o Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
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Primátor mesta Nitra:                                                      Zástupcovia primátora: 

                                                                                 
 
Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc.                            Bc. Štefan Štefek             PhDr. Ján Vančo PhD. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poslanci MZ v Nitre: 
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Členovia Mestskej rady v Nitre: 
 

 

 
 
Komisie MsZ v Nitre  
 
 Komisia pre kultúru, cestovný ruch a zahraničné vzťahy  
 Komisia pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť  
 Komisia pre školstvo, mládež a šport  
 Komisia pre územné plánovanie, architektúru a investičnú činnosť  
 Komisia pre sociálne veci, bytové otázky a zdravotníctvo  
 Komisia pre dopravu, životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejný poriadok  
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 Komisia MZ v Nitre na prešetrenie sťažnosti proti činnosti poslanca mestského 
zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra  

 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
 

 
 
Počet zamestnancov  Mesta Nitry k 31.12.2012 bol vo výške celkom 619 zamestnancov. Z 
tohto počtu  je 213 zamestnancov Mestského úradu v Nitre, vrátanie funkcionárov mesta 
(primátor a dvaja zástupcovia primátora),  zamestnanci, ktorí  zabezpečujú  výkon aktivačnej 
činnosti formou menších obecných služieb pre obec v spolupráci  s Úradom práce, sociálnych 
vecí a rodiny v Nitre. Ďalej je do celkového počtu započítaných  406 zamestnancov  
materských škôl, zariadení školského stravovania, mestských detských jasieľ a centra zdravia 
Párovské Háje.  K 1.9.2012 sa na materskej škole Čajkovského otvorili 2 triedy, kde bolo 
potrebné posilniť stav  pedagogických a nepedagogických zamestnancov. 
                                   
Organizácie zriadené mestom: 
 
1.) Rozpočtové organizácie  

 
 Základné školy - 14 ZŠ na území mesta  
 Centrum voľného času Domino, Štefánikova 63, Nitra 

 
2.) Príspevkové organizácie 
 
 Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry, Kúpeľná 4, Nitra  
      zabezpečuje správu 20 športových a rekreačných areálov 
 Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre, Baničova 12, Nitra  
      starostlivosť o seniorov a ťažko zdravotne postihnutých občanov   
      starostlivosť poskytovaná občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 
 Mestské služby Nitra, Tehelná 3, Nitra 
 Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre, Vajanského 1, Nitra 
 Zariadenie pre seniorov ZOBOR, Jánskeho 1, Nitra  

 
3.) Obchodné spoločnosti 
 
 Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s., Janka Kráľa 122, Nitra 
 Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122, Nitra 
 Nitrianska investičná, s.r.o., Štefánikova 60, Nitra 
 Nitrianske komunálne služby, s.r.o., Nábrežie mládeže 87, Nitra 
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1.18 Partnerské mestá  

Mesto Nitra má 10 partnerských miest, s ktorými má nadviazanú aktívnu spoluprácu. 
Okrem pravidelných návštev vedenia miest, sa spolupráca odohráva na úrovni kultúrnej, 
športovej, vedeckej, vzdelávacej, či cirkevnej. Na našich podujatiach počas roka vystupujú 
súbory a hudobné skupiny z partnerských miest a naopak naši hudobníci a umelci často 
účinkujú v partnerských mestách.  

Takisto športové kluby sa stretávajú na spoločných športových podujatiach. Univerzity 
realizujú viaceré projekty s partnerskými mestami týkajúce sa výmenných pobytov študentov, 
ale aj vedeckej a vzdelávacej činnosti. Mestská polícia spolupracuje v oblasti prevencie – učí 
sa od skúsenejšieho partnera Naperville z USA a svoje poznatky odovzdáva ďalej, napríklad 
aj partnerskému mestu Báčsky Petrovec v Srbsku. Mnohé školy a škôlky majú sesterské 
organizácie v partnerských mestách, s ktorými sa navštevujú a spolu zapájajú do rôznych 
súťaží a aktivít. Vzájomne spolupracujú aj cirkevné organizácie i mnohé záujmové skupiny, 
ktoré si takto vymieňajú skúsenosti a práve to je hlavným cieľom partnerskej spolupráce. Táto 
spolupráca je podporovaná nielen zo strany  mesta, ale aj prostredníctvom rôznych projektov 
a grantov. V novembri roku 2012 bola podpísaná zmluva o spolupráci s maďarským mestom 
Vesprém,  čím sa stalo 10. partnerským mestom mesta Nitry. 
 
V roku 2012 Nitru navštívilo niekoľko delegácií z partnerských miest. Slávností „Nitra, milá 
Nitra“ sa zúčastnili predstavitelia Zielonej Góry, Osijeku, Spišskej Novej Vsi, Kroměříža, 
Báčskeho Petrovca a Vesprému. V máji 2012 sa Nitra po prvý krát zúčastnila festivalu „Dni 
vína a cestovného ruchu v Osijeku“. Nitra hostila delegáciu z austrálskeho Gosfordu, ktorá 
prišla aj kvôli podpísaniu predĺženia platnosti partnerskej zmluvy. Členovia delegácie získali 
taktiež Cenu mesta a cenu primátora mesta Nitry. v roku 2012 sa uskutočnili dve časti 
konferencie s názvom „Podpora spolupráce v oblasti cestovného ruchu“, na ktorú boli 
prizvaní odborníci v oblasti cestovného ruchu z partnerských miest. Olympiády seniorov 
v Kroměříži sa zúčastnili nitrianski dôchodcovia a naopak dôchodcovia z Kroměřížu 
reprezentovali svoje mesto v Nitre. Nitrianski mladí futbalisti sa zúčastnili šampionátu 
partnerských miest v Osijeku. Prebehla výmenná spolupráca medzi materskými školami Nitry 
a Kroměříža. Oficiálne delegácie Nitry navštívili slávnosti Osijeku, Báčského Petrovca, 
Zielenej Góry a Spišskej Novej Vsi. V auguste 2012 Nitru navštívila delegácia z Gyoengju 
z Kórejskej republiky, aby rokovala o možnom nadviazaní spolupráce. 

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 
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2. Rozpočet mesta na rok 2012 a jeho plnenie 

 
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 príspevkových organizácií 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 na rok 2012 bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 15.12.2011 
uznesením č.393/2011-MZ.  
      
Rozpočet mesta bol v roku 2012 mestským zastupiteľstvom zmenený  jedenásťkrát: 
 

Číslo zmeny Schválenie dňa Číslo uznesenia 
1. 2.2. 2012 10/2012-MZ 
2. 27.2.2012 39/2012-MZ 
3. 5.4. 2012 47/2012-MZ 
4. 5.4.2012 48/2012-MZ 
5. 24.5.2012 105/2012-MZ 
6. 28.6.2012 153/2012-MZ 
7.  6.8.2012 206/2012-MZ 
8.   6.9.2012 207/2012-MZ 
9. 18.10.2012 258/2012-MZ 
10. 15.11.2012 298/2012-MZ 
11. 13.12.2012 339/2012-MZ 
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Mesto Nitra hospodárilo v roku 2012 na základe schváleného rozpočtu, vrátane rozpočtov 
rozpočtových organizácií zriadených mestom , s rozpočtovými príjmami vo výške 
56 279 077,02 €, z ktorých boli realizované výdavky vo výške 50 717 687,59 €. 
V súlade s § 10 ods.3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy bol rozpočet Mesta Nitry na rok 2012 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                                            44 439 515,56                 44 854 613,30 
bežné výdavky                                         43 314 947,92                 41 290 489,33 
prebytok bežného rozpočtu                     1 124 567,64                   3 564 123,97 

 
 

2. 
Kapitálový rozpočet – plnenie  (v €):       rozpočet                       skutočnosť 
kapitálové príjmy                                      8 597 404,81                   5 617 609,89 
kapitálové výdavky                                 14 917 880,66                   6 829 660,53 
schodok kapitálového rozpočtu          -   6 320 475,85                 -1 212  050,64     

 
 

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu je: 
 

prebytok           2 352 073,33 € 
Prebytok rozpočtu mesta obsahuje aj zúčtovanie rozpočtových príjmov a výdavkov 
rozpočtových organizácií Mesta Nitry. 
3. 
Finančné operácie-  plnenie  (v €):                 rozpočet                      skutočnosť 
Príjmové finančné operácie                              7 806 854,15               5 806 853,83 
Výdavkové finančné operácie                          2 570 118,39                2 597 537,73 
prebytok finančných operácií                        5 236 735,76                3 209 316,10 

 
 
V príjmových finančných operáciach je premietnutý zostatok prostriedkov z predchádzajúcich 
rokov vo výške  5 806 853,83 €,  ktorým mesto ukončilo rozpočtové hospodárenie v roku 
2011 a použitie Cestného fondu v roku 2012 vo výške 107,11 €.       
Výdavkovými finančnými operáciami vo výške 2 597 537,73 € boli realizované v priebehu  
roka 2012 splátky istín návratných zdrojov financovania. 
Výsledkom rozpočtového hospodárenia za rok 2012 v členení podľa bežného rozpočtu, 
kapitálového rozpočtu a finančných operácií je zostatok finančných prostriedkov vo výške 
5 561 389,43 €. Po vylúčení účelovo určených bežných a kapitálových príjmov z minulých 
rokov vo výške  3 846 388,03 €  rozdiel vo výške 1 715 001,40 €  predstavuje zostatok 
vlastných finančných prostriedkov.  
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Nevyčerpané účelové prostriedky z min.rokov  tvoria: 
  
- transfer z  MH SR -Priemyselná zóna Mlynárce - napojenie Rl             3  599 004,28                         
- výnosy z dotácie MH SR                                                                                   2 197,43 
- výnosy z prenes . kompetencií škôl                                                                      369,34 
- nevyčerpaný bežný transfer pre  soc.zariadenia                                            70 450,00 
- nevyčerpané prídavky na deti z ÚPSVaR                                                         1 241,12 
- nevyčerpané náhrady  za výrub drevín                                                        134 501,69 
- nevyčerpané prostriedky Recyklačného fondu z roku 2012                           25 976,21 
- nevyčerpané prostr. pre MŠ – grant UKF                                                          250,80 
- nevyčerpané darované prostriedky   z roku 2012                                            2 968,53   
-- príjmy za byty podľa zákona č. 182/1993 Z.z. z roku 2012                            9 428,63   
Spolu.............................................................................................       3  846 388,03             

 
   

Prebytok rozpočtu Mesta Nitry 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 a zostatok finančných operácií za rok 2012 po vylúčení 
nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých 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 územnej 
samosprávy predstavuje 1 715 001,40 €. Pri schvaľovaní Záverečného účtu mesta za rok 2012 
bolo schválené použitie týchto prostriedkov na financovanie investičných akcií.  

                       
  

Výsledky hospodárenia príspevkových organizácií mesta Nitry k 31.12.2012 :  

Mestské služby  
strata z hlavnej činnosti ...................................   – 182 837 € 
zisk z podnikateľskej činnosti .........................   + 106 427 € 

Správa športových a rekreačných zariadení 

strata z hlavnej činnosti ......................................... - 50 314 € 

Správa zariadení sociálnych služieb 
strata z hlavnej činnosti ......................................... -161 423 € 
zisk z podnikateľskej činnosti .............................   + 14 275  € 
 
ZUŠ J. Rosinského v Nitre 
strata z hlavnej činnosti .......................................  – 30 145  € 
 
Zariadenie pre seniorov ZOBOR Nitra 
zisk z hlavnej činnosti .......................................     + 34 361  €  
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2.1  Plnenie príjmov za rok 2012 
 
 

      2.1.1 Bežné príjmy  mesta 
 
 
Bežné príjmy - v € 2011 2012 Index v % 

Schválený rozpočet 36 717 600 41 698 660 113,60 

Upravený rozpočet 41 670 040 43 950 200 105,50 

Skutočnosť  41 478 329 44 380 856 107,00 

% plnenia k upravenému rozpočtu 99,53 101,00 - 
 

Plnenie rozpočtu bežných príjmov mesta  
 

  
Kategória 

 
Text 

Upravený 
rozpočet 2012 

v € 

Skutočnosť 
2012 
v € 

 
% 

 Bežné príjmy celkom 43 950 200 44 380 856 101,00 

100 Daňové príjmy 29 922 450 29 918 080 100,00 

200 Nedaňové príjmy 4 345 440 4 733 201 108,90 

300  Granty a transfery 9 682  310 9 729 575 100,5 

 
      2.1.2 Kapitálové príjmy mesta 
 
 

Kapitálové príjmy - v € 2011 2012  Index v % 

Schválený rozpočet 1 960 210 4 240 660 216,30 

Upravený rozpočet 8 616 379 8 597 400 99,80 

Skutočnosť  7 500 383 5 617 610 74,90 

% plnenia k upravenému rozpočtu 87,04 65,30 - 

 
Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov mesta  
 
 

 
Kategória 

 
Text 

Upravený 
rozpočet 2012 

v € 

Skutočnosť 
2012 
v € 

 
% 

 Kapitálové príjmy celkom 8 597 400 5 617 610 65,3 
230 Príjem z predaja hm. 

a nehm.majetku 
3 120 000 569 965 18,3 

320 Tuzemské kapitálové granty a 
transfery 

5 477 400 5047 643 92,2 

 
       2.1.3 Príjmové finančné operácie 
 
 

Príjmové fin. operácie - v € 2011 2012 Index v % 
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Schválený rozpočet 3 514 200 6 104 560 173,70 

Upravený rozpočet 9 191 355 7 806 850 84,90 

Skutočnosť  9 343 830 5 806 853 62,10 

% plnenia k upravenému rozpočtu 101,6 74,40   

 
Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií mesta 

 
 

Kategória 
 

Text 
Upravený 

rozpočet 2012 
v € 

Skutočnosť 
2012 
v € 

 
% 

 Príjmové fin. operácie celkom 7 806 850 5 806 853 74,40 
400 Príjmy z transakcií s FA a FP*1  5 806 860 5 806 853 100,00 
500 Prijaté úvery, pôžičky a CZ*2 2 000 000 0 - 

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

 úver 
 

 
2.1.4.Príjmy rozpočtových organizácií.  

    
Školy a školské zariadenia dosiahli skutočné vlastné príjmy vo výške  475 650,36 €.  

 
2.2 Plnenie výdavkov za rok 2012 
 
      2.2.1 Bežné výdavky mesta  a rozpočtových organizácií mesta 
 

Bežné výdavky – v  € 2011 2012 Index v % 

Schválený rozpočet 34 295 884 40 063 840 116,80 

Upravený rozpočet 38 902 497 43 314 948 111,30 

Skutočnosť  37 683 995 41 290 489 109,60 

% plnenia k upravenému rozpočtu 96,90 95,3 - 
 

 
2.2.2 Kapitálové výdavky mesta a rozpočtových organizácií mesta 
 

Kapitálové výdavky - v € 2011 2012 Index v % 

Schválený rozpočet 5 983 588 9 894 135 165,40 

Upravený rozpočet 18 400 280 14 917 881 81,10 

Skutočnosť  12 897 291 6 829 661 53,00 

% plnenia k upravenému rozpočtu 70,1 46,20 - 
 

 
 

 

 
Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov rozpočtových organizácií 

 
 

Kategória 
 

Text 
Upravený 
rozpočet  

2012 

Skutočnosť 
2012 
v € 

 
% 

plnenia 
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v € 

710 Kapitálové výdavky celkom 26 220 26 220 100

 
 

Prehľad o čerpaní výdavkov mesta a rozpočtových organizácií podľa ekonomickej 
klasifikácie 

 
Údaje v € 

Ukazovateľ 
Skutočnosť 

k 
31.12.2011 

Rok 2012 
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutočné 
čerpanie 

% 
plnenia 

Výdavky spolu 40 915 487 42 548 685 50 498 933 40 434 090 80,1 
z toho:      
600 Bežné výdavky 25 577 266 30 137 690 33 037 150 31 033 109 93,9 
v tom:      
610 - mzdy, platy, služobné príjmy  
         a ostatné osobné  vyrovnania 

4 013 119 5 490 180 5 482 040 5 418 283 98,8 

620 - poistné a príspevok do poisťovní  1 506 687 2 048 830 2 061 760 1 998 745 96,9 
630 - tovary a služby 8 143 872 10 828 180 11 874 540 10 156 012 85,5 
640 - bežné transfery 11 390 210 11 228 160 13 076 470 12 926 561 98,9 
650 – splácanie úrokov a ostatné  platby   
            súvisiace s úverom,pôžičkou  

     523 375      542 340       542 340       533 507  98,4 

700 Kapitálové výdavky 12 826 073 9 894 130 14 891 660 6 803 441 45,7 
v tom:      
710 – obstarávanie kapitálových aktív 15 593 073 9 751 130 14 748 660 6 663 255 45,2 
Výdavkové finančné operácie  2 512 147 2 516 860 2 570 120 2 597 537 101,1 
Výdavky mesta spolu 
(bez rozpočtových organizácií) 

40 915 487 42 548 690 50 498 930 40 434 089 80,1 

Výdavky rozpočtových organizácií 
mesta 

12 178 046 9 926 150 10 304 014 
 

10 283 598 
 

99,8 

Výdavky  celkom 53 093 533 52 474 835 60 802 947 50 717 688 83,4 
 
 

      2.2.3 Výdavkové finančné operácie 
 
 
 
 
 

 
Plnenie rozpočtu výdavkových finančných operácií mesta 

 
 

Oddiel 
 

Kategória 
 

Text 
Upravený 
rozpočet  

2012 

Skutočnosť 
2012         
v € 

 
% 

plnenia 

Výdavkové fin. operácie - v € 2011 2012 Index v % 

Schválený rozpočet 2 515 366 2 516 860 100,10 

Upravený rozpočet 2 515 366 2 570 120 102,20 

Skutočnosť  2 512 148 2 597 537 103,40 

% plnenia k upravenému rozpočtu 99,80 101,10 - 
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v € 

Splátky úverov 
a úrokov 

800 Výdavky z transakcií s finančnými 
aktívami a pasívami 

2 570 120 2 597 537 101,10

 820 Splácanie istín  2 570 120 2 597 537 101,10
 
2.2.4. Výdavky rozpočtových organizácií. 
   

Školy a školské zariadenia dosiahli skutočné výdavky vo výške  10 283 598 €. 
 
 

2.3 Výhľad rozpočtu na roky 2013, 2014 
      2.3.1 Príjmy (v €) 
 

Kód Názov Výhľad 2013 Výhľad 2014 
110 Dane z príjmov fyzických osôb 18 200 000 19 656 000
121 Dane z nehnuteľností 7 666 000 8 022 000
130 Dane za tovary a služby 2 927 160 3 010 850

211 Príjmy z podnikania 700 000 624 000 
212 Príjmy z vlastníctva 1 949 800 1 743 980
221 Administratívne poplatky 541 600 563 260

222 Pokuty, penále a iné sankcie 270 000 280 800
223 Poplatky a platby z nepriemyselného 

a náhodného predaja a služieb
458 800 447 510

229 Ďalšie adminis. a iné poplatky a platby 900 940
230 Kapitálové príjmy 0 0
240 Z vkladov 25 000 25 000

290 Iné nedaňové príjmy 386 390 350 000
310 Tuzemské bežné granty a transfery 8 874 600 7 653 050
 Príjmy rozpočtových organizácií 424 310 428 200

 

     
2.3.2 Výdavky (v € ) 
 
 

Kód Názov Výhľad 2013 Výhľad 2014 
O-VV Vnútorná správa 4 585 070 4 806 240
SÚaÚ Splátky úverov a úrokov 3 395 200 3 046 680
PROJ Projekty pre regionálny rozvoj 130 000 117 000

MsHZ Mestský hasičský zbor 3 300 3 370
MsP Mestská polícia 1 560 000 1 581 000

OŠmaŠ Odbor školstva, mládeže a športu 16 197 420 16 744 020

ÚHA Útvar hlavného architekta 178 300 165 550
OKČaŽ Oddelenie komunálnych činností a ŽP 11 320 650 10 607 030

OM Oddelenie majetku 1 038 190 982 250

OVaR Odbor investičnej výstavby a rozvoja 1 161 330 1 106 450
ÚPaCR Útvar propagácie a cestovného ruchu 220 000 121 500

OK Odbor kultúry 365 500 295 810

OSS Odbor sociálnych služieb 1 782 470 1 590 028
OS-Ma Referát matričného úradu 86 000 87 710
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3. Bilancia aktív a pasív v € 
 
 
AKTÍVA Stav k 31.12.2010   

v  € 
Stav k 31.12.2011   

v  € 
Stav k 31.12.2012   

v  € 
Majetok spolu 244 210 054 246 675 920 242 188 722 

Neobežný majetok spolu 175 489 476 172 277 496 163 684 846 

Dlhodobý nehmotný majetok 149 010 130 193 143 563 

Dlhodobý hmotný majetok 151 306 215 148 398 337 139 792 317 

Dlhodobý finančný majetok 24 034 251 23 748 966  23 748 966 

Obežný majetok spolu 68 603 857 74 370 619 78 482 641  

Zásoby 109 427 119 746 117 393 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 57 206 378 64 602 601 68 314 145 

Dlhodobé pohľadávky 0 5 096 5 096 

Krátkodobé pohľadávky  2 234 947 2 088 803 2 747 346 

Finančné účty  9 053 105 7 554 373 7 298 661 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci  0 0 0 

Časové rozlíšenie  116 721 27 805 21 235 

 
PASÍVA Stav k 31.12.2010   

v  € 
Stav k 31.12.2011   

v  € 
Stav k 31.12.2012   

v  € 
Vlastné imanie a záväzky spolu 244 210 054 246 675 920 242 188 722 

Vlastné imanie  180 827 410 183 168 435 182 856 391 

Oceňovacie rozdiely  0 0 0 

Fondy 0 0 0 

Výsledok hospodárenia  180 827 410 183 168 435 182 856 391 

Záväzky 34 493 835 32 204 123 28 636 869 

Rezervy  146 054 260 951 640 009 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 4 300 908 4 252 171 3 602 006 

Dlhodobé záväzky 9 184 184 8 845 956 8 501 991 

Krátkodobé záväzky 5 378 777 4 302 369 3 641 889 

Bankové úvery a výpomoci 15 483 912 14 542 676 12 250 974 

Časové rozlíšenie 28 888 809 31 303 362 30 695462 
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4. Vývoj pohľadávok a záväzkov v € 
 
4.1. Pohľadávky  

 
 

Pohľadávky – v  € k 31.12.2011  k 31.12 2012   

Pohľadávky do lehoty splatnosti   28 826 530 806 

Pohľadávky po lehote splatnosti   4 626 306    4 660 704 

Pohľadávky spolu 4 655 132    5 191 510 
 

 
 

 
 

4.2 Záväzky 
 

 
Záväzky - v  € k 31.12 2011    K 31.12.2012 

Záväzky do lehoty splatnosti   12 529 691 12 140 261 

Záväzky po lehote splatnosti   618 634 3 619 

Záväzky spolu 13 148 325 12 143 880 

 

5. Ostatné  dôležité informácie  
 
5.1 Prijaté granty a transfery  
 
Prehľad vybraných  grantov a transferov  na bežné výdavky za rok 2012: 
 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov 

Suma 
prijatých 

prostriedkov
v € 

Krajský stavebný úrad, Nitra Stavebný úrad 94 128 

Obvodný úrad Nitra Matričný úrad 86 025  
Krajský školský úrad, Nitra Školstvo – základné školy 7 528 725 

Krajský školský úrad, Nitra Vzdelávacie poukazy 125 353 

Krajský školský úrad, Nitra Výchova a vzdelávanie  v MŠ 117 537 

Krajský školský úrad, Nitra Školský úrad   38 899 

Krajský školský úrad, Nitra Asistent učiteľa 37 920 

Krajský školský úrad, Nitra Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia 25 501 

Krajský školský úrad, Nitra Odchodné - školstvo 22 486 

Krajský školský úrad, Nitra Kredity pre učiteľov 20 077 
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Krajský úrad pre CD a PK Cestná doprava a pozemné komunikácie   4 425 

  
Krajský úrad život. prostredia Starostlivosť na úseku  ŽP    9 021 

Ministerstvo  financií SR Na sociálne služby  904 848 
Ministerstvo financií SR Zariadenia sociálnych služieb  53 814 

Obvodný úrad v Nitre Transfer na REGOB – evidencia obyvateľstva 27 536 

  
Ministerstvo kultúry SR Musica sacra  8 000 

ÚPSVaR  Rodinné prídavky, hmotná núdza  120 837 

  
Ministerstvo PSVaR  SR  Terénna sociálna práca - Orechov dvor 14 967 

  
  

Nitriansky samosprávny kraj  Musica  sacra,  Nitra, milá Nitra 4 300 

Minist.dopr.,výstavby a RR  Agenda úseku bývania 35 312 

Ministerstvo ŽP SR Projekt „ Kompostáreň“  36 234 
ÚPSVaR Hmotná núdza - školstvo (ZŠ, špeciálne školy)  95 683 

  
 
Prehľad  vybraných kapitálových transferov  poskytnutých mestu v roku 2012 : 
 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov 

Suma 
prijatých 

prostriedkov
v € 

Ministerstvo ŽP SR Kompostáreň pre mesto Nitra 757 744

  
Ministerstvo výstavby  a RR  Rekonštrukcia ZŠ Benkova 536 687

Ministerstvo  výstavby  a RR Rekonštrukcia detskej nemoc. na DD – časť ZOS 136 737
Ministerstvo hospodárstva SR Priemyselná zóna Mlynárce – napojenie na R1 3 599 000

 
 
5.2 Pridelené dotácie  
 
Prehľad pridelených dotácií pre oblasť rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, 
ochrana  alebo  šírenie kultúrnych hodnôt z rozpočtu Mesta Nitry za rok 2012. 
 
DOTÁCIE nad 2000,- eur 

 žiadateľ   schválené 
MZ (€) 

 projekt    
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1 Asoc. Divadelná Nitra / Medzinár. fest. Divadelná Nitra 21. roč. 10 000,00 
     

2 CE Media s.r.o. / Miss Nitra 2012 2 000,00 
     

3 DAB v NR / Jane Austenova: Pýcha a predsudok 3 500,00 
     

4 Div. spol. Le Mon / Čudo Judo 1 000,00 
     

5 EFFETA / Medzinárodný festival kultúry nepočujúcich sv. F. 
Saleského v NR 

10 700,00 

     

6 Komunita Emanuel a Bratstvo Ježišovo na SK / 17. medzinár. 
stretnutie mladých On je živý 

3 000,00 

     

7 Kulturologická spoločnosť / Cena Pavla Straussa  1 500,00 
     

8 Literárny klub J. Jesenského / Autorské literárne večery ... 1 500,00 
     

9 Original o.z. / Cithara aediculae 2012 2 000,00 
     

10 Renáta Lenčešová / Crazy Couture 1 000,00 
     

11 SPU v NR / Nitrianske univerzitné dni 2012 3 500,00 
     

12 Spevácky zbor Nitria / Zabezpečenie činnosti zboru, 
prezentácia mesta 

1 500,00 

     

13 Staré divadlo K. Spišáka / Stretnutie, setkáni, spotkanie, 
talalkozás 

3 000,00 

     

14 Súkromné konzervatórium / Bosorky zo Salemu 1 000,00 
     

15 UKF v Nitre / Akademická Nitra 2012 7 500,00 
     

16 Združenie výtvarníkov N´89 / Sochár Milan Marciňa 1 000,00 
     

17 Centrum výskumu živoč. výroby NR / Deň otvorených dverí 1 800,00 

     

   
 Spolu 55 500,00 

 
 
DOTÁCIE do 2000,- eur 

 žiadateľ  schválené 
primátorom 

(€) 
 projekt   
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1 Centrum pre rodinu - Nitra / Deň rodiny 2012 250,00 
     

2 Cirkevné centrum voľn. času / Rozvoj a šírenie kultúrnych hodnôt v 
meste Nitra a okolí 

250,00 

     

3 Čakanka n.o. / Dostojevského sny 500,00 
     

4 Dom Matice slovenskej / Dni Nitranov - Cyrilometodské dni 200,00 
     

5 Dom Matice slovenskej / Od Kataríny do troch kráľov 300,00 
     

6 JA a MY o.z. pri UKF / Festival Petra Scherhaufera 250,00 
     

7 Jednota dôchodcov SK / A na počiatku bolo slovo ... umelecký 
prednes poézie a prózy venovaný výročiu patrónov Európy sv. 

Cyrilovi a Metodovi 

270,00 

     

8 Krajské osvetové stredisko NR / Literárno výtvarná súťaž Z. 
Dônčovej 

500,00 

     

9 Kulturologická spoločnosť / Galéria na schodoch 400,00 
   
     

10 Materské cetrum Klokančekú/Míľa pre mamu 300,00 
     

11 Maxmedia / 3media.PARTY 500,00 
     

12 Miest. odbor MS / Janíkovské matičné sláv. - pri prílež. 15 výr. 
vzniku MO MS 

350,00 

     

13 Mgr. Michal Malicher - Flámklub / Česká hudba v Nitre 130,00 
     

14 Nitrianska kráľovská vínna cesta / 8. podzoborské vinobranie 700,00 
     

15 Nitriansky hud. spolok - miešaný spevácky zbor LIPKA / Zakúpenie 
nových úborov pre všetkých členov speváckeho zboru 

450,00 

     

16 Piaristické gymn. sv. J. Kalazanského / Comenius - škola včera, 
dnes a zajtra 

400,00 

     

17 Rodič. združ. pri CVČ Domino /     Nitra, moje mesto! 300,00 
     

18 Rodič. združ. pri ZUŠ J. Rosinského / Účasť žiačok ZUŠ 
Rosinského -     Márie Žileckej a Bibiany Miškolciovej    na 

Medzinár. klavírnej súťaži "Davorin Jenko" v Belehrade v Srbsku 

500,00 
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19 Slovenské hnutie Obrody / Oslava výročia narodenia Ľ. Štúra 100,00 
     

20 Spol. pre záhr. a krajinnú tvorbu / Deň otvorených dverí do záhrad 
horn. mesta 

400,00 

     

21 Staré divadlo K. Spišáka /          Literárna kaviareň Parnas 350,00 
     

22 Súkromné konzervatórium /           Priestor pre talent 700,00 
     

23 Tradícia - Združenie priateľov kultúrnych tradícií Dražoviec / Pome 
brati do Betlehema 

200,00 

     

24 Tradícia - Združenie priateľov kultúrnych tradícií Dražoviec / Sviatok 
nového chleba 

300,00 

     

25 UKF v NR /Folklórny súbor Ponitran / Príprava nového súťažného 
programu  

300,00 

     

26 ZŠ Fatranská / Veľkomoravské mosty - kalendár 2013 200,00 
     

27 ZUŠ J. Rosinského / Umenie nás spája 200,00 
     

28 Západoslov. folklórne združenie / Tanečný dom 200,00 
     

29 O.z. Šľastné deti v Nitre / Galaprogram Deti Vám 300,00 
     

30 O.z. Educo / Tvorivé dielne pre rodičov a deti na Orechovom dvore 200,00 
     

Spolu   10 000,00 
 
DOTÁCIE 2012 – Záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností  

 žiadateľ   schválené 
MZ (€) 

 projekt    
3 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku - Cirkevný zbor 

Nitra/Čiastočná výroba presných kópií, výmena a rekonštrukcia okien 
fary Reformovanej cirkvi, 2. etapa 

4 000,00 

     

4 Rehoľa piaristov na Slovensku, Duchovná správa kostola sv. Ladislava 
v Nitre/Reštaurovanie hlavného oltára v kostole sv. Ladislava v Nitre 

8 000,00 

     

5 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra/Reštaurovanie vstupnej 
kamennej brány do NKP Hrad - Nitra 

8 000,00 
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 Spolu  20 000,00 

 
 
 
 
 
 
 

Prehľad pridelených dotácií pre oblasť telesná kultúra 

 z rozpočtu Mesta Nitry za rok 2012 

 

Dotácie na športové podujatia 

  

klub      PODUJATIA do 2000 
schválené 

podujatie 

1. ACE SKI School 
0,00 € 

  Víkendová výuka lyžovania a snowboardov 

2. BKM Junior UKF Nitra 
450,00 € 

  Nitra Cup 2012 

3. Box Club Stavbár 
450,00 € 

  Medzinárodný turnaj mládeže 

4. Box Club Stavbár 
0,00 € 

  Majstrovstvá SR v boxe mužov 

5. City Sports s.r.o. 
0,00 € 

  Cestný beh na 10 km a polmaratón 

6. Cyklo klub Nitra 
800,00 € 

  Mládežnícke medzinár. cyklistické preteky 

7. Čermánsky futbalový klub 
500,00 € 

  Medzinár. turnaj žiakov v halovom futbale 

8. FC Nitra 
0,00 € 

  Halový turnaj talentov 

9. FC Nitra 
0,00 € 

  Deň otvorených dverí FC Nitra 

10. FC Nitra 
300,00 € 

  Memoriál Kamila Chatrnúcha 

11. FC Nitra 
0,00 € 

  Turanje talentov Nitrianskeho kraja 

12. FK Janíkovce 
500,00 € 

  Memoriál A. Hrnčára 

13. Jednota dôchodcov Slovenska č.1 
400,00 € 

  IV. ročník Olympiády seniorov 
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14. Jednota dôchodcov Slovenska č.3 
300,00 € 

  Športuj, tancuj, spievaj ... 

15. Korfbalový klub Nitra 
200,00 € 

  Beachkorfbalový turnaj 

16. Ligový malý futbal 
200,00 € 

  Memoriál Ľuboša Lipčeya 

17. Neutra Riders 
0,00 € 

  JIB DAB JAM - snowboard and freeski show 

18. Nitriansky šachový klub 
300,00 € 

  Turnaj o pohár primátora 

19. Občianske združenie Harmónia pohybu 
500,00 € 

  Chodecká Nitra 

20. Občianske združenie Šťastné deti 
600,00 € 

  Letná športová olympiáda materských škôl 

21. Republiková špecifická organizácia SZŤP 
200,00 € 

  Šachový turnaj RAPID 

22. Rodičovské združenie pri CVČ Domino 
200,00 € 

  Hôrka hľadá talent 

23. Rodičovské združenie pri CVČ Domino 
200,00 € 

  Rozhýb sa 

24. Slovenský zväz technických športov 
450,00 € 

  Strelecké preteky pre deti a mládež 

25. Slovenský zväz technických športov 
450,00 € 

  Modelárske súťaže pre deti a mládež 

26. Spojená škola - zložka ŠG Nitra 
300,00 € 

  Nitriansky olympijsky viacboj 

27. Spojená škola - zložka ŠG Nitra 
300,00 € 

  Latka 5 miest 

28. Stolnotenisový klub Nitra 08 
250,00 € 

  turnaje v stolnom tenise (TOP 16 a iné) 

29. ŠK Basketbalová akadémia 
500,00 € 

  Celoslovenské mládež. letné basket. kempy 

30. ŠK Basketbalová akadémia 
500,00 € 

  Celoslovenské mládež. turnaje v basketbale 

31. ŠK Delfín 
400,00 € 

  Nitrianska hodinovka 

32. ŠK Delfín 
0,00 € 

  Medzinár. podujatie v in line korčulovaní 

33. ŠK NSŠ Scorpioni 
250,00 € 

  Medzinár. turnaj v aplik. stolnom tenise 

34. ŠK NSŠ Scorpioni 
150,00 € 

  Kolkárska súťaž pre zdrav. postihnuté deti 

35. ŠK NSŠ Scorpioni 
200,00 € 

  Celoslov. turist. zraz nevid a slaboz 
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36. ŠK pri ŠOG 
300,00 € 

  Pohár federácií v športovom aerobiku 

37. ŠK Slávia SPU DFA 
450,00 € 

  O pohár primátora 

38. ŠK Triturus 
200,00 € 

  Orientačný beh 

39. ŠK Triturus 
400,00 € 

  Cyklomaratón 

40. Študentský parlament UKF v Nitre 
0,00 € 

  Hokejový zápas UKF - SPU 

   

41. Tenisový klub 
0,00 € 

  Predvianočné športovo-zábavné odpoludnie 

42. TJ AC Nitra 
400,00 € 

  31. roč. Memoriál Ľuboša Svitača 

43. TJ Slovan Kynek 
100,00 € 

  Kynecký pohár 

44. Univerzitný dámsky hádzanársky klub 
250,00 € 

  Medzinárodný turnaj O pohár 17. novembra 

45. Univerzitný dámsky hádzanársky klub 
200,00 € 

  Medzinár. turnaj o pohár primátora 

46. Univerzitný dámsky hádzanársky klub 
0,00 € 

  Medzinár. turnaj starých gárd v hádzanej 

47. VK Ekonóm SPU 
400,00 € 

  Pribinov pohár 

48. VK Ekonóm SPU 
0,00 € 

  O pohár rektora SPU v Nitre 

49. Vladimír Dzian 
0,00 € 

  Squashové turnaje pre amatérov 

50. Aeroklub Nitra 
1 200,00 € 

  Pribina Cup 2012 

51. Mestský futsalový klub Nitra 
0,00 € 

  liga stredných škôl vo futsale 

52. Mestský futsalový klub Nitra 
200,00 € 

  Medzinárodný turnaj o pohár primátora 

53. Mestský futsalový klub Nitra 
300,00 € 

  Polyservis cup 2012 

54. OZ ľadové medvede 
250,00 € 

  Celoslovenský zraz 

55. Čakanka n.o. 
800,00 € 

  Zoborský silvestrovský beh 

  

klub            PODUJATIA nad 2000 
schválené 

podujatie 

1.  1. ABC Nitra 0,00 € 
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  NBL Megavíkend 2012 

2. 1. ABC Nitra 
1 500,00 € 

  Nitrianska beachova liga 

3. BKM Junior UKF 
800,00 € 

  účasť na turnajoch EURO EASTER CUP Praha a iné 

4. BKM Junior UKF 
0,00 € 

  United Sport Games v Klagenfurte a Viedni 

5.  BKM Junior UKF 
400,00 € 

  letný basketbalový tábor pre deti 

6.  Box Club Stavbár 
1 000,00 € 

  Grand Prix Slovakia - Nitra 2012 

7.  Cyklistický klub Nitra 
1 000,00 € 

  Medzinár. cyklistický maratón 

   

8.  FC Nitra 
1 500,00 € 

  Memoriál Ladislava Baláža 

9.  FC Nitra 
1 100,00 € 

  Memoriál Erika Chlpíka 

10.  Fénix Motoklub 
300,00 € 

  Pionier Cup, Pitbike Cup 

11.  Fénix Motoklub 
3 000,00 € 

  Medzinár. majstrovstvá Slovenska v Triale 

12.  HK Nitra Kraso 
700,00 € 

  Veľka cena Nitry 37. ročník 

13.  Hokejový klub HC Nitra 
0,00 € 

  turnaje šporotvých hokejových tried 

14.  Hokejový klub Nitra 
0,00 € 

  Medzinárodný turnaj v hokeji 

15.  Nitriansky mariášový klub 
300,00 € 

  Slovenská mariášová liga 

16.  Paraglidingovy klub Zobor air 
1 300,00 € 

  Zobor Cup 2012 

17.  Scorpio Fight Club 
0,00 € 

  Nitrianska noc bojovníkov 

18.  Scorpio Fight Club 
800,00 € 

  Nitra Cup v Kickboxe 

19.  Scorpio Fight Club 
0,00 € 

  športové sústredenia 

20.  Scorpio Fight Club 
500,00 € 

  Slovenský pohár v Kickboxe 

22. ŠK Delfín 
800,00 € 

  Slovakman 2012 

23. ŠK Delfín 
600,00 € 

  Detský Aquatlon 



                                             

Výročná správa Mesta Nitry za rok 2012

 

 - 57 - 

24. ŠK Karate Farmex 
1 500,00 € 

  Memoriál Rudolfa Farmadína 

25. ŠK Karate Kachi 
1 500,00 € 

  Kachikan CUP 

26. ŠK NSŠ Scorpioni 
600,00 € 

  Medzinár. kolkársky turnaj pod záštitou primátora 

27. ŠK pri ŠOG 
600,00 € 

  Vianočná Nitra 2012 

28. ŠK pri ŠOG 
1 000,00 € 

  účasť na Európskom pohári juniorov v atletike 

29. Tenisový klub Nitra 
0,00 € 

  Jesenné kondičné sústredenie 

30. Tenisový klub Nitra 
1 500,00 € 

  turnaje podľa STZ 

31. TJ Stavbár Nitra 
1 300,00 € 

  Grand Prix SR a Memoriál M. Púchovského 

   

32. TJ Stavbár Nitra 
1 000,00 € 

  Majstrovstvá SR družstiev 

33. VK Zobor 
300,00 € 

  Mestská volejbalová liga 

34. ZŠK pri UKF 
1 000,00 € 

  turnaje vo volejbale žien 

  spolu 41 200,00 € 

 
Dotácia na podporu mládežníckeho športu 
 

  klub Návrh 

1.  Karate Atlant 
200,00 € 

     

2.  Scorpio Fight Club 
0,00 € 

     

3.  Karate Kachi 
3 500,00 € 

     

4.  Tenisový klub 
800,00 € 

     

5.  Karate Ippon 
0,00 € 

     

6.  Nitriansky šachový klub 
400,00 € 

     

7.  Box Club Stavbár 
3 500,00 € 

     

8.  ŠOG - sotlný tenis 1 800,00 € 
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9.  ŠOG - šport. Aerobik 
800,00 € 

     

10.  ŠOG -atlet. oddiel 
5 000,00 € 

     

11.  ŠOG - moderná gymnas. 
1 000,00 € 

     

12.  Cyklo klub 
400,00 € 

     

13.  Karate Farmex 
2 500,00 € 

     

14.  TJ AC Nitra 
1 400,00 € 

     

15. ČFK Nitra 
5 300,00 € 

    

16. ZŠK UKF V Nitre 
2 000,00 € 

    

17. COP Volley 
0,00 € 

    

18. FC Nitra 
21 500,00 € 

    

19. FK Janíkovce 
2 200,00 € 

    

20. ŠK Slávia SPU DFA 
1 200,00 € 

    

21. TJ Slovan Chrenová 
2 100,00 € 

    

22. Korfbalový klub 
0,00 € 

    

23. UDHK 
6 500,00 € 

    

24. VK Ekonóm SPU 
9 100,00 € 

    

25. BKM Junior 
4 000,00 € 

    

26. Hokejový klub  
18 000,00 € 

    

26. Basket Nitra 
5 000,00 € 

    

   SPOLU  98 200,00 € 

 
Dotácia na podporu vrcholového športu 
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  klub Návrh 
1.   Basket Nitra 

34 000,00 € 
     

2.  ZŠK UKF Nitra 
2 600,00 € 

     

3.  Hokejový klub 
26 000,00 € 

     

4.  COP Volley 
0,00 € 

     

5.  FC Nitra 
27 000,00 € 

     

6.  ŠK Slávia SPU 
8 000,00 € 

     

7.  Korfbalový klub 
500,00 € 

     

8.   UDHK Nitra 
9 000,00 € 

     

9.  VK Ekonóm SPU 
12 550,00 € 

     

10.  Mestský futsalový klub Nitra 
2 000,00 € 

     

11. TJ Stavbár - ženy 
3 500,00 € 

    

12. TJ Stavbár - muži 
3 000,00 € 

    

13. Box Club Stavbár 
5 950,00 € 

    

14. ŠK Delfín 
200,00 € 

    

15. Karate Kachi 
3 000,00 € 

    

16. Karate Farmex 
1 700,00 € 

    

17. ŠOG - Stolný tenis 
1 000,00 € 

    

18. ŠOG . Moderný gymnastika 
1 300,00 € 

    

19. Tenisový klub 
500,00 € 

    

20. Scorpio fight club 
1 000,00 € 

    

21. Vladimír Dzian Squash 
400,00 € 

    



                                             

Výročná správa Mesta Nitry za rok 2012

 

 - 60 - 

   SPOLU 143 200,00 € 
 

Dotácie na prenájom a energie 

 

  

klub 
energie       
1. polrok 

energie       
2. polrok 

prenájom    
1. polrok 

prenájom    
2. polrok   

1. TJ AC Nitra 4 000 € 4 000 €     

2. TJ Slovan Nitra - Chrenová 1 500 € 1 500 €     

3. TJ Stavbár Nitra 6 500 € 6 500 €     

4. FC Nitra 42 000 € 42 000 € 1 300 € 1 300 € 

5. 1. ABC     300 € 300 € 

6. HK Nitra Kraso     2 500 € 2 500 € 

7. Kolkársky klub Slávia Nitra     700 € 700 € 

8. Krasoklub mesta Nitra     0 € 0 € 

9. Ligový malý futbal     300 € 300 € 

10. Tenisový klub Nitra     0 € 0 € 

11. UDHK Nitra     3 000 € 3 000 € 

12. Box Club Stavbár     2 500 € 2 500 € 

13. COP Volley - COP Nitra     0 € 0 € 

14. 
Nitriansky šachový klub 
Nitra     100 € 100 € 

15. Scorpio fight Club Nitra     1 000 € 1 000 € 

16. 
Stolnotenisový klub Nitra 
08     150 € 150 € 

17. ŠK pri ŠOG - mod. gymn.     800 € 800 € 

18. ŠK pri ŠOG - volej. oddiel     2 000 € 2 000 € 

19. ZŠK UKF Nitra     2 500 € 2 500 € 

20. Basketbalová akadémia     3 000 € 3 000 € 

21. BKM Junior UKF Nitra     1 250 € 1 250 € 

22. Karate klub Farmex     1 750 € 1 750 € 

23. Korfbalový klub Nitra     350 € 350 € 

24. ŠK Karate Kachi     1 500 € 1 500 € 

25. ŠK Slávia SPU DFA Nitra     3 000 € 3 000 € 

26. VK Ekonóm Nitra     4 600 € 4 600 € 

    54 000 € 54 000 € 32 600 € 32 600 € 

 

Prehľad pridelených dotácií z cieľovej oblasti Sociálna oblasť 
z rozpočtu Mesta Nitry za rok 2011. 

 

P. č. Žiadateľ Názov projektu  
Pridelená 
dotácia  

1. 
Jednota dôchodcov na Slovensku, 
mestská organizácia 4 Nitra 

Aktivizácia seniorov k aktívnemu 
starnutiu 500 €

2. Komunitné centrum /Nitrianske Môže sa to stať každému... 1 500 €
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centrum dobrovoľníctva, Nitra 

3. 
Misijná kongregácia služobníc 
Ducha Svätého 

Program popoludňajšieho 
vzdelávania školopovinných detí 
a mládeže na Orechovom dvore 6 100 €

4. 
Materské centrum 
KLOKANČEK Svetielko pre všetky deti 1 270 €

5. 

Spoločnosť priateľov detí 
z detských domovov – Úsmev ako 
dar v Nitre 

Komplexný sociálny program 
zameraný na podporu obnovy 
rodinného prostredia klientov 4 700 €

6. OZ EDUCO, Nitra 
Orecháčik poznáva svet – Budapešť 
– vivárium, ZOO 870 €

7. RZ pri CVČ Domino, Nitra 
„5D“ – Daruj darček deťom detského 
domova 190 €

8. ZŠ Krčméryho Malá rómska umelecká škola 1 200 €

Celkom 16 330 €
 
 
OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA, POMOC ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝM 
OBČANOM  v roku2012 

P. č. Žiadateľ Názov projektu  
Pridelená 
dotácia 

1. 
EFFETA Stredisko sv. F. 
Saleského, Nitra 

Slovník sociálneho pracovníka nielen 
pre nepočujúcich študentov 900 €

2. 
Jednota dôchodcov na Slovensku, 
mestská organizácia 1 Nitra Tretí nitriansky deň úcty k starším 600 €

3. Nitrianska galéria, Nitra Tvoriť môže každý 2012/4. ročník 800 €

4. 

Republiková špecifická 
organizácia SZTP, Nitra 

Rekondično-rehabilitačná a sociálna 
rehabilitácia ŤTP a vozičkárov pre 
nitrianskych členov i nečlenov 
organizácie – deti a mládež 1 150 €

5. 
SRRZ-pri MŠ Štiavnická, Nitra 

Využívanie IKT v materskej škole 
s deťmi so sluchovým postihnutím 1 400 €

6. 
SRRZ-Rodičovské združenie pri 
CVČ Domino, Nitra 

Dielne tvorivého aranžovania 
zdravotne postihnutých žiakov 180 €

7. 
Združenie kresťanských seniorov 
Slovenska, Nitra-Kalvária Dôstojná staroba 640 €

Celkom  
5 670 €

 
 
5.3 Významné investičné akcie v roku 2012 
 
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2012: 
 
Realizácia nových stavieb: 
Chodník Štúrova ul. od Top Stroja - Mlynárce – zrealizované 03/2012 
VO parkoviska ul. Na Hôrke – zrealizované 05/2012 
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VO parkoviska Murániho – zrealizované 05/2012  
Prístupová komunikácia a parkoviská  pri ZŠ Fatranská – zrealizované 10/2012 
Parkovisko Ľ. Okánika 4 – zrealizované 05/2012 
Parkovisko Dlhá 1-3 – zrealizované 04/2012 
Parkovisko Ďumbierska 37-41 – zrealizované 12/2012 
Chodník Ďumbierska - po pešiu zónu Kremnická – zrealizované 12/ 2012  
Chodník Hlavná 3-7 ul. Dr. J. Budayho – zrealizované 12/2012 
Chodník Nábrežie mládeže 61-71 – zrealizované 12/2012 
Pravé odbočenie MK Slančíkova – zrealizované 12/2012 
Cintorín H. Krškany - chodníky – zrealizované 07/2012 
Cintorín H. Krškany - osvetlenie – zrealizované 05/2012 
Športovo-rekr. areál Popradská - pokračovanie – zrealizované 08/2012 
 
Opravy , rekonštrukcie a modernizácie 
Súvislá oprava MK Ďurkova od križovatky Ďurková-Schurmanova po Farskú ul. – 
zrealizované 09/2012 
Súvislá oprava MK Jánskeho, MK Svätourbánska od Dolnozoborskej po Jánskeho, MK 
Dolnozoborská od Prvosienkovú po Klinčekovú – zrealizované 05/2012 
Chodníky H. Krškany – zrealizované 12/2012 
Chodníky D. Krškany – zrealizované 12/2012 
SO MK Štúrova od OK po Cintorínsku ul. –  zrealizované 12/2012 
SO MK Štúrova od Cintorínskej po Štefánikovu ul. – zrealizované 11/2012 
Vybudovanie bezbariérových vstupov Chrenová, Dlhá ul. – zrealizované 07/2012 
Oprava chodníkov Tr. A. Hlinku – zrealizované 10/2012 
Oprava chodníka Priemyselná ul. – zrealizované 11/2012 
Oprava autobusových výbočísk MK Štúrova po Cintorínsku – zrealizované 12/2012 
MK Štúrova od OK po Cintorínsku zvýšená plocha asfaltobetónom – zrealizované 12/2012 
Oprava prepojovací chodník Tr. A. Hlinku - pešia zóna Topoľová – zrealizované 12/2012 
Oprava MŠ Čajkovského – zrealizované 02/2012 
Výmena okien MŠ Párovská – zrealizované 08/2012 
Výmena okien MŠ Bazovského – zrealizované 08/2012 
Chodníky Ms. cintorín - rekonštrukcia – zrealizované 04/2012 
Spevnené plochy pred poľným oltárom – zrealizované 12/2012  
Rekonštrukcia  a modernizácia ZŠ Benkova – rampy – zrealizované 02/2012 
Rek. plynovej kotolne MŠ Golianova - havarijný stav – zrealizované 10/2012 
Vnútroblokové kanalizácie Wilsonovo nábr.17-24 – zrealizované 12/2012 
Vnútroblokové kanalizácie Schurmanova 22-24 – zrealizované 12/2012 
 
5.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti  
 
Investičné akcie, ktorých realizácia bola presunutá do r.2013 
Chodník Hlavná 44-86 – presun do r. 2013 
Parkovisko Golianova – presun do r. 2013 
Okružná križovatka Hviezdoslavova – presun do r. 2013 
Chodník Trnavská - pokračovanie – presun do r. 2013 
SO MK Štúrova od ŽP po Hlohoveckú ul. – presun do r. 2013 
SO Chalúpkova po Spojovaciu ul.  – presun do r. 2013 
SO MK Strmá – presun do r. 2013 
SO MK Svätourbánska od Jánskeho po  Pod Zlatým brehom – presun do r. 2013 
Chodník Párovská ul. - ul. J.Kráľa – presun do r. 2013 
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Parkovisko Ľ. Okánika 8- pokračovanie – presun do r. 2013 
Detské ihriská - nové prvky – presun do r. 2013 
Zábradlie a rozhľadňa Kalvária – presun do r. 2013 
Vnútroblokové kanalizácie Mostná 20 – presun do r. 2013 
Vnútroblokové kanalizácie Wilsonovo nábr. 20 – presun do r. 2013 
Vnútroblokové kanalizácie Párovská 22-24 – presun do r. 2013 
Vnútroblokové kanalizácie Mostná 6-8 – presun do r. 2013 
Rekonštrukcia Polikliniky Klokočina – spolufinancovanie – presun do r. 2013 
Rekonštrukcia MŠ Za Humnami – spolufinancovanie – presun do r. 2013 
Rekonštrukcia MŠ Párovská – spolufinancovanie – presun do r. 2013 
Rekonštrukcia MŠ Benkova – spolufinancovanie – presun do r. 2013 
Rekonštrukcia MŠ Nábrežie mládeže – spolufinancovanie – presun do r. 2013 
 
 
 
5.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  
Mesto nezaznamenalo žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.  

 
 

 

 

Projekty pre 
regionálny 
rozvoj  























































































































 1

                                                                                  895/2013-a 
STANOVISKO  HLAVNÉHO KONTROLÓRA  

 K  ZÁVEREČNÉMU ÚČTU 
 

V zmysle ods.1 písm.c) § 18 f  zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov predkladám stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Nitry za rok 
2012 pred jeho schválením. 
 

Rozpočet mesta na rok 2012 bol schválený na mestskom zastupiteľstve dňa 
15.12.2011 uznesením č. 393/2011- MZ. 
 

Schválený rozpočet mesta bol v priebehu roka 2012 viackrát upravovaný uzneseniami 
mestského zastupiteľstva v zmysle §14 zákona č. 583/ 2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
a primátorom mesta v súlade s Rozpočtovými pravidlami mesta Nitry. Mesto Nitra vedie 
operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu 
rozpočtového obdobia.  
 

Povinnou súčasťou uzávierkových úkonov súvisiacich s návrhom záverečného účtu  
bolo i vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a peňažných prostriedkov v hotovosti. 
Vykonanou inventarizáciou boli zistené nepodstatné inventarizačné rozdiely iba na drobnom 
hmotnom majetku zúčtované do úbytkov majetku Príslušnou inventarizačnou komisiou bolo 
doporučené zistené manko riešiť v škodovej komisii. 
 

     Výsledkom hospodárenia mesta za rok 2012 je dosiahnutie prebytku vo výške 2 352 
073 EUR. Z toho bežný rozpočet bol uzavretý s prebytkom 3 564 124 EUR a kapitálový 
rozpočet so schodkom 1 212 051 EUR. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami finančných 
operácií je zostatok prostriedkov vo výške 3 209 316 EUR. Na dosiahnutí vyššie uvedeného 
prebytku sa podieľa niekoľko zásadných skutočností. V prvom rade ide o prekročenie 
rozpočtovanej výšky bežných príjmov indexom 1,009, čo v absolútnom vyjadrení 
predstavuje čiastku 415 098 EUR.  Priaznivé plnenie bolo zaznamenané predovšetkým u dani 
z nehnuteľností, daní  za špecifické služby, príjmov z vlastníctva a  podnikania. Naopak 
nepriaznivé plnenie u dani z príjmov fyzických osôb spôsobilo výpadok príjmov vo výške 
910 677 EUR. Na druhej strane dosiahnutému prebytku bežného rozpočtu napomohlo nižšie 
čerpanie výdavkov oproti plánovaným z titulu úsporných opatrení. Najvýraznejšia úspora 
bola zaznamenaná v oblasti výdavkov na bežnú a štandardnú údržbu, čo nepriaznivo 
ovplyvňuje stav spravovaného majetku.  Menej priaznivo možno hodnotiť aj pomerne nízke 
plnenie kapitálových príjmov, pod ktorý sa podpísal v rozhodujúcej miere  nedostatočný 
predaj nepotrebného majetku. U kapitálových výdavkov je nižšie čerpanie oproti plánovanej 
čiastke spôsobené najmä skutočne vynaloženými výdavkami na realizáciu stavieb 
a technického zhodnotenia a ich presunutím do roku 2013.    

Z hľadiska vývoja nemožno pozitívne hodnotiť stav pohľadávok po lehote splatnosti, 
ktorý v porovnaní s predchádzajúcim rokom zaznamenal nárast indexom 100,7 . Na 
vykazovanom stave sa v najväčšej miere podieľajú pohľadávky na dani z nehnuteľnosti a na 
dani za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu. Napriek značnému úsiliu sa 
však nedarí podstatne ovplyvniť tento vývoj, keďže ich vymožiteľnosť je značne 
problematická. Ukazuje sa, že opatrenia prijaté na nápravu nie sú dostatočne účinné..  

Pri hodnotení stavu záväzkov je potrebné poukázať na priaznivý vývoj, keď došlo 
k pomerne vysokému poklesu  krátkodobých, ale aj dlhodobých záväzkov v porovnaní 
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s rokom 2011. Dosiahnutý stav celkovej úverovej zadlženosti mesta vo výške 27,3 % je na 
veľmi dobrej úrovni.  
 

Pri kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra vykonávanej v roku 2012 boli zistené 
v niekoľkých prípadoch i také nedostatky, ktoré  dokumentovali nehospodárne, 
neefektívne a neúčelné nakladanie s finančnými prostriedkami mesta. Všetky správy 
z kontrolnej činnosti, spolu s prijatými opatreniami boli prerokované v mestskom 
zastupiteľstve. 

 
Mesto usporadúva finančné hospodárenie s fyzickými a právnickými osobami, ktorým 

poskytlo prostriedky zo svojho rozpočtu a rieši finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu 
a k štátnym fondom. Poskytnuté dotácie boli zúčtované v príslušnom účtovnom období 
v prevažnej väčšine prípadov bez nedostatkov.   
 

Podľa ods. 3.  § 9 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyplýva pre mesto zákonná 
povinnosť zverejniť záverečný účet obce pred schválením najmenej na 15 dní spôsobom 
v obci obvyklým. Táto povinnosť vyžaduje jeho zverejnenie najneskôr dňa  24.4.2013. 

 
Ďalšou zákonnou povinnosťou podľa ods.5. § 9 citovaného zákona o obecnom zriadení je 

overenie účtovnej závierky audítorom. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej 
závierky zostavenej k 31.12.2012 je súčasťou záverečného účtu. Audit bol ukončený bez 
zistených nedostatkov dňa 2.3.2013. 
 

V súlade s § 16 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a zmene a doplnení niektorých zákonov záverečný účet obsahuje  
           údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 zák. č. 583/2004 Z. z. v súlade  
               s rozpočtovou klasifikáciou, 
           bilanciu aktív a pasív, 
           prehľad o stave a vývoji dlhu, 
          údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti, 
           údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, 
           hodnotenie plnenia programov mesta.     
                

Predložený návrh záverečného účtu mesta za rok 2012 obsahuje všetky požadované 
náležitosti i s komentárom a odôvodnením. 
 

Jednou z dôležitých povinností mesta podľa § 15 ods. 4. zák. č. 583/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách je vykonanie minimálneho prídelu do rezervného fondu 10 % 
z prebytku hospodárenia. Prebytok rozpočtu mesta Nitry podľa § 10 ods.3 písm.a) a b) zákona 
č.283/2004 Z.z. po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých 
v predchádzajúcom rozpočtovom roku je navrhnutý v plnej výške prideliť do rezervného 
fondu.  
     Vzhľadom na vyššie uvedené odporúčam mestskému zastupiteľstvu prerokovanie 
záverečného účtu mesta Nitra za rok 2012 uzavrieť s výrokom 
                
                        celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. 
 
V Nitre dňa 12.4.2013        
                                                                                                     Ing. František Halmo,v.r. 
                                                                                                        hlavný kontrolór  








