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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  
 
Hustota  a počet obyvateľov :                               
 
- hustota obyvateľov: 761 / km2 
- počet obyvateľov k 31.12.2011: 81 798  
 
Národnostná štruktúra (2001):  
 
národnosť slovenská 95,4%, maďarská 1,7%, česká 0,9%, rómska 0,4%. 
 
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vyznania (2001) :  
 
rímskokatolícke 74,2%, bez vyznania (ateisti) 17,2%, evanjelické 2,8%, nezistené 4,2%. 
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1.3 Ekonomické údaje  
 
Nezamestnanosť v meste: 
 

Počet uchádzačov o zamestnanie evidovaných na ÚPSVaR v Nitre 
Mesiace (stav ku koncu príslušného mesiaca) Mesto 

Nitra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Rok 
2011 

3333 3420 3414 3357 3392 3581 3723 3670 3646 3679 3649 3737 

Rok 
2010 

3277 3310 3253 3132 3104 3197 3184 3138 3155 3138 3082 3115 

Rok 
2009 

1926 2139 2364 2475 2727 2969 3076 3000 3021 3021 3012 3108 

Rok 
2008 

1806 1735 1672 1579 1606 1640 1617 1588 1662 1651 1665 1756 

Zdroj: ÚPSVaR v Nitre  

 
Nezamestnanosť v okrese:  
 

Počet uchádzačov o zamestnanie evidovaných na ÚPSVaR v Nitre 
Mesiace (stav ku koncu príslušného mesiaca) Okres  

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

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. 
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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. 
 

 
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. 
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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.  
 

           
 

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. 
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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 
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. 
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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. 
 

 
 

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. 
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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. 
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. 
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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. 
 

                             

 
Kultúrne dedičstvo mesta Nitry  
 

Mesto Nitra disponuje bohatým fondom hnuteľných i nehnuteľných objektov 
a predmetov s pamiatkovou hodnotou. Na území mesta Nitry sa nachádza 187 národných 
kultúrnych pamiatok evidovaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej 
republiky a 54 pamätihodností evidovaných v zozname pamätihodností na odbore kultúry 
Mestského úradu v Nitre.  

 

 
 

V roku 2011 Mesto Nitra podporilo projekty obnovy v cieľovej oblasti Záchrana 
a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností dotáciou v celkovej výške 
233 000 Eur. Finančné prostriedky boli poskytnuté žiadateľom nasledovne: Rímskokatolíckej 
cirktvi - Biskupstvu Nitra na projekty Obnova kamenného portálu renesančnej budovy nad 
hradnou -prejazd do NKP-hrad a renovácia drevenej brány a Vstupný most do NKP Nitra-
hrad - sanácia a oprava, Židovskej náboženskej obci na projekt Rekonštrukcia židovského 
cintorína v Nitre – II. etapa, Rímskokatolíckej cirkvi - Farnosti Dolné Krškany na projekt 
Obnova národnej kultúrnej pamiatky Kostola Narodenia Panny Márie v Horných Krškanoch,          
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Reformovanej cirkvi - cirkevnému zboru Nitra na projekt Obnova a vymaľovanie fasády fary 
Reformovanej cirkvi, Duchovnej správe kostola sv. Ladislava na projekt Reštaurovanie 
nástenných malieb svätyne a hlavného oltára kostola sv. Ladislava.  

Okrem toho Mesto Nitra financovalo reštaurátorské práce na plastike Brána-Zoborské 
listiny od akad. sochárky Zuzany Marciňovej-Hetminskej, opravu poškodenej sochy svätca od 
neznámeho autora v Nitre-Janíkovciach a I. etapu reštaurátorských prác na soche sv. Jána 
Nepomuckého od neznámeho autora v Nitre-Janíkovciach.  

 
V rámci projektu osádzania bronzových pamätných tabúľ na kultúrne pamiatky Mesto 

Nitra financovalo zhotovenie a osadenie dvojjazyčných pamätných tabúľ na tzv. Gyurkiho 
vilu na Štefánikovej 56, tzv. Tomaschekovu vilu na Štefánikovej 58 a Kalváriu. 

 

  
 

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. Mesto Nitra 
v spolupráci so Židovskou náboženskou obcou si slávnostným galaprogramom pripomenulo 
sto rokov trvania Synagógy, ktorá v súčasnosti funguje ako koncertná a výstavná sieň.  
 
1.8 Významné ocenenia udelené za r. 2011 
 
1.8.1 Cena primátora mesta Nitry 
 
Ing. František Baláž – za rozvoj mesta Nitry a dlhoročnú verejnoprospešnú prácu 
Mária Danková – za významný prínos v literárnej oblasti a reprezentáciu mesta Nitry 
Ing. Rudolf Hlavačka – za aktívnu činnosť pri rozvoji mesta Nitry 
Bc. Rudolf Husár – za kvalitnú dlhoročnú prácu pri ochrane verejného poriadku, čistoty 
a životného prostredia  v meste Nitra 
Darina Kárová -  za rozvoj kultúrneho života v meste Nitra 
Milan Marciňa – za výrazný prínos v oblasti výtvarného umenia a formovania nitrianskeho 
mestského  prostredia 
Oľga Schrameková – za rozvoj kultúry mesta Nitry a za významný prínos v divadelnom 
umení 
prof. Ing. Imrich Točka, CSc. – za prínos v oblasti kultúry, pedagogickej a vedeckej 
činnosti 



                                             

Výročná správa Mesta Nitry za rok 201Výročná správa Mesta Nitry za rok 201Výročná správa Mesta Nitry za rok 201Výročná správa Mesta Nitry za rok 2011111

 

 - 13 -  

Libor Vozár – za významný prínos v oblasti univerzitného vzdelávania a za rozvoj mesta 
Nitry 
FS Zobor – za zachovávanie a šírenie slovenských ľudových tradícií a za reprezentáciu Nitry 
doma i v zahraničí 
Folklórny súbor PONITRAN – príležitosti 45. výročia založenia súboru 
Nitriansky samosprávny kraj – za rozvoj spolupráce samospráv v regióne  
Spoločnosť InsDATA, s.r.o.  – za veľký prínos v oblasti vývoja  softvéru, informačných 
technológií a služieb 
Spevácky zbor NITRIA – pri príležitosti 15. výročia založenia zboru 
Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre – za 60 rokov činnosti v rozprávkovom svete detskej 
fantázie a reprezentáciu mesta doma i v zahraničí 
 
1.8.2 Čestné občianstvo mesta Nitry  
 
V roku 2011 nebolo udelené. 
 
1.8.3 Cena mesta Nitry 
 
PhDr. Karol  Pieta, DrSc. – cena udelená za mimoriadne významné zásluhy o kultúrny 
rozvoj Nitry a Slovenskej republiky, osobitne v oblasti historických vied a archeológie a za 
šírenie dobrého mena Nitry doma i v zahraničí 
 
prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc. – cena udelená za zásadný prínos v rozvoji bádania 
o Veľkej Morave, osobitne vo vzťahu k Nitre 
 
1. 9 Výchova a vzdelávanie  

 
V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry výchovu a vzdelávanie detí za rok 2011 v  

meste Nitra poskytovali  nasledovné školy a školské zariadenia: 
- mestské detské jasle 
- 25 materských škôl 
- 1 základná škola s materskou školou 
- 13 základných škôl a školských klubov 
- základná umelecká škola  
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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 
- poliklinika Chrenová 

 

 
 

- poliklinika Klokočina 
- zubná poliklinika 
- 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 
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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 

- 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 
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• Ďalšie sociálne služby 

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

V Meste Nitra je poskytované bývanie pre potreby obyvateľov mesta:  
 

• Bytové domy nižšieho štandardu, Orechov Dvor 
 
Mesto Nitra v roku 2004 v tejto lokalite postavilo 4 bytové domy (36 bytových jednotiek), 
pričom k ďalšiemu rozšíreniu výstavby pristúpilo mesto Nitra v roku 2009, kedy v lokalite 
Orechov Dvor pribudlo ďalších 25 bytových jednotiek. 

 
Počet žiadostí o pridelenie ubytovania v roku 2011 13 
Počet prihlásených osôb spolu  264 
Počet neprihlásených osôb spolu   58 

 
• Mestská ubytovňa, Hlboká ul. 9, Nitra,  
       Kapacita: 56 obytných miestností 
 

Počet žiadostí o pridelenie ubytovania v roku 2011 11 
Počet žiadostí o predĺženie ubytovania 42 

 
Celkom bolo v roku 2011 ubytovaných 193 osôb, z toho 99 dospelých (57 žien a 42 

mužov) a 94 detí. 
 

• Nájomné byty, Dvorčanská ul. 63, Nitra 
Kapacita: 48 garsóniek, 16 dvojgarsóniek, 36 jednoizbových bytov, 1 dvojizbový byt 

a 5 trojizbových bytov. 
 

Počet žiadostí o pridelenie bytu v roku 2011 44 
Počet žiadostí o predĺženie nájomnej zmluvy 90 
Počet pridelených bytov  8 

 
• Bytový dom Senior, Krčméryho 2/C, Nitra 

 Kapacita: 53 b. j.  (12 jednoizbových b. j., 3 bezbariérové byty a 38 garsóniek) 
 

Počet žiadostí v roku 2011 59 
Z toho: 

počet schválených žiadostí 51 
počet neschválených žiadostí z dôvodu 
nesplnenia podmienok 

8 

 
• Dom opatrovateľskej služby J. Kráľa 2, Nitra, Bernolákova 16, Nitra, Misionárska 1-

13, Nitra 
 

Počet žiadostí v roku 2011 39 
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Z toho: 
počet schválených žiadostí 25 
počet neschválených žiadostí z dôvodu 
nesplnenia podmienok 

4 

počet žiadostí zaradených do poradovníka 10 
 
• Mestské nájomné byty postavené z verejných prostriedkov, Rýnska, Nitra 
 

Mesto Nitra v roku 2011 dokončilo výstavbu 92 dvojizbových mestských nájomných 
bytov obstaraných z verejných prostriedkov. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta 
Nitry č. 1/2011 o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch určených na nájom pre 
obyvateľov mesta obstaraných z verejných prostriedkov Mestom Nitra v dňoch 01.03.2011 – 
15.04.2011 zverejnené oznámenie pre obyvateľov Mesta Nitry o možnosti podávať žiadosti 
o pridelenie nájomného bytu. Z uvedeného počtu bytov bolo 43 pridelených z poradovníka 
žiadateľov o dvojizbové byty schváleného MZ v Nitre uznesením č. 173/2010 - MZ zo dňa 
17.06.2010, 42 bytov z predkladaného nového návrhu poradovníka, 5 bytov z kvóty 10% 
určených pre vymedzený okruh žiadateľov a 2 bezbariérové byty pre žiadateľov v prípade 
splnenia podmienok v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a 
o sociálnom bývaní. 

 
1.12 Kultúra 

 
V oblasti kultúry má mesto Nitra dlhoročnú tradíciu. Je jedným z najstarších 

hospodárskych, politických, kultúrnych a duchovných centier na Slovensku. Prvýkrát sa 
dostalo do písomných prameňov už okolo r.870-871 v spise „ O obrátení Bavorov 
a Koruntáncov“ informáciou o vysvätení  kresťanského kostola nitrianskemu kniežaťu 
Pribinovi r.828. Je to vzácny doklad o vzniku najstaršieho známeho kresťanského chrámu 
v strednej Európe a zároveň je nielen najstaršou zmienkou o Nitre, ale aj najstarším 
dochovaným názvom mesta a sídla na našom území. Stojí na počiatku slávneho  obdobia 
rozkvetu Nitry, ktoré vošlo do dejín, ako obdobie  veľkomoravské . Tu boli dielom 
Konštantína a Metoda položené základy slovanského písomníctva a vzdelanosti. Tu bolo už 
v roku 880 sídlo biskupstva . Aj z obdobia po rozpade Veľkej Moravy má Nitra ďalšie 
„prvenstvá“. Najstarší kláštor na Slovensku,  benediktínske opátstvo sv. Hypolita na Zobore,  
vznikol  v 10. stor.. Súvisia s ním vzácne písomné pamiatky – Zoborské listiny z r. 1111 
a 1113. Sú najstaršími písomnými pamiatkami, ktoré vznikli na Slovensku. Zároveň sú 
najstarším dokladom , v ktorom je spomenutá existencia školy v Nitre.  

Súčasná Nitra je mestom, ktoré stojí na týchto pevných základoch a zároveň nemá strach 
z pohľadu do budúcnosti. Dve nitrianske univerzity, vedecko-výskumný potenciál, silné 
poľnohospodárske zázemie, medzinárodné veľtrhy, konferencie, podujatia, možnosti 
kultúrneho a športového vyžitia v dvoch nitrianskych divadlách, v múzeách, v galériách, 
v koncertných sieňach, v športových areáloch, rozšírenie ubytovacích kapacít, to všetko 
vytvára v Nitre atmosféru moderného rozvíjajúceho sa centra.  
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Spoločenský a kultúrny život v meste sa realizuje v bohatej sieti inštitúcií: 
- Divadlo Andreja Bagara v Nitre                                        
- Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre 
- Kino CineMax 
- Amfiteáter pod Zoborom 
- PKO Špeciálka 
- Mestská hala 
- Nitrianska galéria  
- ART galéria 
- Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu 
- Slovenské poľnohospodárske múzeum 
- Ponitrianske múzeum  
- Misijné múzeum 
- Krajská knižnica Karola Kmeťku  
- Slovenská poľnohospodárska knižnica 
- Diecézna knižnica 
- Univerzitná knižnica UKF 
- Krajské osvetové stredisko v Nitre 
- Nitrianska hvezdáreň 
- Synagóga – koncertná a výstavná sieň mesta nitry 
- Fórum mladých  
- Kultúrne domy Dražovce, Janíkovce, Dolné Krškany, Párovské Háje 
- Filmový klub UKF 
- Dom matice slovenskej v Nitre 
- Cirkevné centrum voľného času Klokočina 
- CVČ Domino 
-     Komunitné centrum 
 

1.12.1  Prehľad kultúrnych podujatí Mesta Nitry za rok 2011 
 
8. január     Mestský reprezentačný ples 
19. február   Svetový deň sprievodcov 
8. marec   Nitrianske fašiangy 
20. marec – 8. apríl 2011  XXXVIII. Nitrianska hudobná jar 

jarný cyklus koncertov vážnej hudby 
1. apríl    Festoráci fest 

festival nitrianskeho žartu 
17. apríl   Sviatky jari 
1. – 29. máj    ARS ORGANI  

IV. ročník medzinárodného festivalu organovej hudby 
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28. apríl – 6. máj *   Nitrianske univerzitné dni 
komplex vedecko-odborných, športových, umeleckých a 
spoločenských podujatí zdôrazňujúcich aspekt spolupatričnosti 
UKF, SPU a Mesta Nitry 

11. – 14. máj *  Stretnutie, Setkání, Spotkanie, Találkozas 
12. roč. prehliadky divadiel krajín V4 

14. máj *   Noc múzeí a galérií (Synagóga)  
20. máj – 24. jún  Radosť v duši 
    jazzové piatkové podvečery na pešej zóne 
27. – 29. máj   Svätourbanské zoborské slávnosti    
27. máj    Noc kostolov 
28. máj *    3Media party  
29. máj    Medzinárodný deň detí  
11. jún    Otvorenie Chrenovského mosta 
 

                                                
11. jún  *    Festival ružových vín a jahôd 
12. jún – 3. júl    Musica sacra   

XXI. ročník Medzinárodného festivalu sakrálnej hudby 
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 – Janíkovský ohnivák, 
Chrenovské stánky, Klokočinský jarmok, Hoj, vlasť moja!,  
projekty organizované v spolupráci s inými subjektmi: 
- koncerty a podujatia ne pešej zóne – Nitrianske jazzové korzo, 
Bažant kinematograf,  
- koncerty a podujatia na Amfiteátri – Amfikfest, Art fest, 
  Boney  M, Elán 
- Podzoborské vinobranie, Mestský park na Sihoti 

1. – 5. júl    Nitra, milá Nitra  
Dni Nitranov venované významným osobnostiam histórie i 
súčasnosti Nitry, Pribinove a Cyrilo-metodské slávnosti 
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9. september - 1. október *  Dni európskeho kultúrneho dedičstva 
19. september    100 rokov NITRIANSKEJ SYNAGÓGY 
23. – 28. september *  Medzinárodný divadelný festival Divadelná Nitra 

19. ročník medzinárodného divadelného festivalu  
26. - 30. september *   Agrofilm  

Medzinárodný filmový festival 
29. september - 27. október  Nitrianska hudobná jeseň  
    jesenný cyklus koncertov vážnej hudby 
13. - 27. október   Dni českej kultúry 

tradičné podujatie plné českého umenia a kultúry  
17.-22. október *   Cithara aediculae 

XXIX. medzinárodný festival klasickej gitarovej hudby 
4. december - 6. január  Vianoce v Nitre 

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

 
*Podujatia organizované inými subjektami v spolupráci s Mestom Nitra 
 

Mesto Nitra v roku 2011 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 :  
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Synagóga – koncertná a výstavná sieň mesta Nitry 
Kultúrno – spoločenské centrum Janíkovce 
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 Nitrianska hudobná jar, 
Nitrianska hudobná jeseň, Cithara aediculae, oslava storočnice synagógy,  koncert  skupiny 
La Gioia, Laca Decziho, Bratislavské džezové dni, koncert Mojše band v rámci Noci múzeí 
a galérií, výchovné koncerty pre deti a mládež, výstavy Hranica / Ildikó Botková a Peter 
Buday, Hranice v interiéri / Martin Piatrik, Stano Piatrik a Marek Halász/ , Stromy – Domy – 
My / Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu/, Cyrilika – nová abeceda Európskej únie / 
Bulharský kultúrny inštitút/, Národné kultúrne pamiatky Nitrianskeho kraja v rámci Dní 
európskeho kultúrneho dedičstva / Krajský pamiatkový úrad v Nitre/, 100 rokov synagógy / 
ŽNO v Nitre/, výstavy počas festivalov Konfrontácie a Cithara aediculae.  
 
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 Zbor cirkvi bratskej, Lions club Nitra, OZ 
Kultura Humana, Súkromné konzervatórium, Divadlo bez opony, spol. Hairtrix, 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, použiť počítače 
s internetom, využiť telocvičňu, používať premietačku, robiť si seminárne práce alebo iné 
aktivity na PC, vybrať si z ponuky organizovaných podujatí, zahrať playstation 2 a pod. 
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Akcie vo Fóre mladých, zaradené do programu :  zumba, aerobik, capoeira, brušný tanec, hip 
hop street dance, Rocková škola, škola fotografovania, futbalový camp v mesiacoch júl 
a august , konverzácie so zahraničnými lektormi/ angličtina, francúzština, nemčina, 
španielčina/, výstavy, spoločenské hry a iné 
 
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, Videoart, vyhodnotenie letných aktivít FM,  festival 
Divadelná Nitra, Európsky týždeň miestnej demokracie, Festival Rómskych filmov, 
Cirkulátor,  Prevencia obchodovania s ľuďmi, 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.  
 
Synagóga a Fórum mladých dopĺňajú v oblasti výtvarného umenia ponuku profesionálnych 
inštitúcií Nitrianskej galérie, Ponitrianskeho múzea, Krajského osvetového strediska 
a ďalších. 
 
Výstavy: Hlavný výstavný priestor Synagógy – koncertnej a výstavnej siene mesta Nitry 
ponúka  počas celého roka stálu výstavu grafík nitrianskeho rodáka, izraelského umelca 
Shragu Weila, v horných priestoroch stálu expozíciu Múzea židovskej kultúry „ Osudy 
slovenských Židov“, v malej výstavnej sieni sa uskutočňujú  počas roka rôzne výstavy. V  
2011 sa uskutočnilo 8 výstav:   

1. Hranica /Ildikó Botková a Peter Buday  

2. Hranice v interiéri – obraz /Martin Piatrik, Stano Piatrik a Marek Halász 

3. Stromy – Domy  - My /Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu  

4. Cyrilika – nová abeceda Európskej únie /Bulharský kultúrny inštitút  

5. Národné kultúrne pamiatky mesta Nitry (Krajský pamiatkový úrad v Nitre)  

6. 100 rokov nitrianskej Synagógy  

7. Výbuchy leta/ Pavol Sika  

8. ANDANTE (Voľným krokom) / Katarína Alexyhová – Fígerová  

Vo Fóre mladých sa počas roka zrealizovali nasledovné výstavy: 
 

1. Výstava študentov SZŠ Nitra, fotografia, Maľby  
2. Hranice v Intriéri  - výstava: Marek Halász, Stanislav Piatrik, Martin Piatrik, Grafika, 

sochy 
3. "Zblíženia" - Výstava fotografií Juraj Stanovič 
4. Moje naj - výstava fotografických a grafických prác študentov SOŠ Kalná nad 

Hronom 
5. Prierez mojou dušou  - výstava malieb: Petra Jaseničová 



                                             

Výročná správa Mesta Nitry za rok 201Výročná správa Mesta Nitry za rok 201Výročná správa Mesta Nitry za rok 201Výročná správa Mesta Nitry za rok 2011111

 

 - 23 -  

6. Dni českej kultúry v Nitre - Výstava fotografií Jára Sijka 
7. Cieľom nie je maľovať život, ale dať život maľbe - výstava obrazov: Lýdia Lenčéšová  
8. Geografia Slovenska na fotografiách - Výstava fotografií študentov katedry geografie 

UKF v Nitre 
9. Vianočné pastorále - Vianočné dekorácie spojené s výstavou fotografií a aranžérskych 

prác 
  SOŠ Kalná nad Hronom 
 

Areál  amfiteátra 
V roku 2011 sa  v areáli amfiteátra uskutočnil festival Amfikfest / Starling & partners, s.r.o./, 
koncert skupiny Omega / spoločnosť RESOP s.r.o. / a Gold Fest – Legendy Československa 
/ Forza a.s./.  
Kultúrne domy v mestských častiach Dražovce,  Janíkovce, Dolné Krškany / od roku 2008/  

a Párovské Háje 
/ od r. 2011/ plnia funkciu priestorov pre rozvíjanie a uspokojovanie kultúrnych, 
spoločenských a športových potrieb obyvateľov uvedených častí mesta. 
Počas roka 2011 Mesto Nitra v KSC Janíkovce a v KD Dražovce a Dolné Krškany 
zrealizovalo v súčinnosti v jednotlivými výbormi mestských častí plesy, fašiangové stretnutia, 
slávnostné programy venované Dňu matiek , letný program v Párovských Hájoch, Sviatok 
nového chleba v Dražovciach, vianočné koncerty / Moravské Vianoce – D. Krškany, M. 
Laiferová – Janíkovce, O.Weiter – Dražovce, Borinka – Párovské Háje/. Tieto objekty sú 
zároveň priestorom na pôsobenie rôznych občianskych združení, podnikateľských subjektov i 
občanov: 

KD Krškany 
časť je využívaná na činnosť Slov. zväzu drobnochovateľov  a Klub dôchodcov.  Zmluvy sú 
podpísané so Službytom ako správcom objektu. 
Spoločenská sála je  využívaná na prenájmy ako – rodinné stretnutie, predajné trhy, kultúrne 
akcie poriadané mestom ako i VMČ, cvičenie, svadby , kary  a pod. Pravidelne sa tu 
uskutočňujú stretnutia mládeže a mladých rodín s miestnym farárom. 

KD Dražovce 
pravidelné nácviky a stretnutia občianskych združení , ktoré pôsobia v tejto mestskej časti. 
Ide o OZ Tradícia, chrámový zbor, Slov. zväz  záhradkárov, Vinohradnícky spolok a Jednota 
dôchodcov. Spoločenská sála je zatiaľ využívaná na prenájmy ako – rodinné stretnutie, 
predajné trhy, firemné stretnutia  a kultúrne akcie realizované  Mestom Nitra a VMČ .  

KSC Janíkovce 
pravidelné stretnutia občianskych združení , ktoré pôsobia v tejto mestskej časti. Ide o OZ 
Svornosť / Club seniorov/  MO Matice slovenskej, neformálne združenie – cvičenie žien 
a nácvik spoločenských tancov OZ Akadémia. . 
Od mája 2011  odbor kultúry prevádzkuje aj zrekonštruovaný  

KD P.Háje 
V KD sa pravidelne každý pondelok a stredu uskutočňuje cvičenie žien. Priestor bol prenajatý 
aj podnikateľskému subjektu na uskutočnenie firemného stretnutia, i 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. 
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1.13 Cestovný ruch 
 
Začiatkom roka 2011 vznikol nový Útvar propagácie a cestovného ruchu, ktorý 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 v oblasti cestovného ruchu zúčastnilo začiatkom roka 2011 na dvoch  
výstavách cestovného ruchu: ITF Slovakia Tour v Bratislave a Region Tour v Brne. V auguste 
počas Agrokomplexu 2011 sa prezentovalo Mesto Nitra  v rámci  výstavy Regióny Slovenska. 
 

Vo februári 2011 sa Nitra už 8. krát zapojila do osláv  Svetového dňa sprievodcov 
cestovného ruchu v spolupráci s Katedrou Manažmentu kultúry a turizmu na Univerzite 
Konštantína Filozofa v Nitre. Počas podujatia „Poďte s nami za pamiatkami“ sa sprístupnili 
pamiatky kresťanskej, kalvínskej i židovskej kultúry. Okrem profesionálnych sprievodcov 
sprevádzali návštevníkov aj študenti. Pre najmenších turistov boli  pripravené detské 
prehliadky historického centra, rôzne hry a súťaže v detskom kútiku. Dobrá propagácia 
podujatia ako aj dobrý program prilákali na podujatie niekoľko desiatok návštevníkov.  
 

Prezentácia mesta pokračovala publikovaním PR článkov vo významných publikáciách 
cestovného ruchu- Cestovný lexikón 2011/2012, Infoma business a reklamou na poľskej 
webovej stránke www.slowacja.pl. 
 

Mesto Nitra na základe zmluvy č. Z2213022002801 získalo finančné prostriedky na 
realizáciu projektu Podpora aktivít cestovného ruchu v meste Nitra vo výške 190 000 €. 
Poskytovateľom prostriedkov je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
z európskych fondov. Zmluva bola podpísaná 17.5.2011. Predmet projektu bol rozdelený na 
nasledovné tematické časti predmetu verejného obstarávania: 
 - Tlač brožúr a propagačných materiálov       
 - DVD Nitra – matka slovenských miest         
 - Reprezentačná publikácia/ kniha o Nitre         
 - Internetový informačný portál          
 - Organizácia konferencie spojená s vydaním zborníka       
 - Nitra pre všetkých – informácie nielen pre hendikep. turistov – akčný plán       
 - Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v Nitre        

V roku 2011 bolo zrealizované verejné obstarávanie na tlač brožúr a propagačných 
materiálov, realizovať zákazku bude firma Patria I, spol. s r.o. Koncom roka sa začala 
príprava prvých brožúr – Sprievodca pamiatkami a brožúra Nitra 2012.  
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Novovytvorený Útvar propagácie a cestovného ruchu sa zúčastnil prvého kultúrneho 
podujatia pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa detí, ktoré sa konalo v Mestskom parku 
na Sihoti. Pre deti boli prichystané zábavné súťaže a hry, ktoré sa konali v stánku 
Nitrianskeho informačného systému.  
 

Do konca júna 2011 fungoval NUTIS - národný jednotný informačný systém 
cestovného ruchu, ktorý si do tohto obdobia plnil svoju agendu. NUTIS vznikol ako 
slovenská, špecificky národná odpoveď na celoeurópsky trend tvorby jednotných národných 
portálov, poskytujúcich zjednotené informácie o možnostiach a službách cestovného ruchu. V 
rámci projektu NUTIS sa zaviedli pravidelné informačné bloky s názvom Tipy na víkend v 
redakcii TV Nitrička, kde sa diváci relácie mali možnosť dozvedieť možnosti trávenia 
voľného času počas jednotlivých týždňoch v Nitrianskom regióne. 
 

Mesto Nitra sa opäť zapojilo do regionálnej výchovy detí  v spolupráci so ZŠ 
Fatranskou pre 5. a 9. ročník, ktorá sa koná každý utorok a od školského roka 2011/2012 sa 
realizuje aj odborná prax so SOŠ Levická.  
 

Tento rok oslavy Svetového dňa cestovného ruchu prebiehali v nedeľu 25. septembra 
popoludní na pešej zóne, kde Útvar propagácie a cestového reprezentoval mesto. 
V informačnom stane pred prevádzkou NISYS boli účastníkom osláv a návštevníkom 
poskytované informácie o Nitre, propagačné materiály a tiež sprievodcovské prehliadky mesta 
zdarma. V rámci osláv sa uskutočnil workshop s partnerskými mestami, na ktorom sa 
preberali možnosti spolupráce do budúcna. 

 
V októbri sa uskutočnila Prezentácia Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v Nitre, na 

ktorú boli prizvaní zástupcovia ubytovacích a stravovacích zariadení, cestovných kancelárií, 
vysokých škôl, taktiež poslanci samosprávy, aby sa oboznámili so stratégiou rozvoja 
cestovného ruchu v Nitre. Prednášajúcim bol doc. RNDr. Pavol Plesník, PhD., ktorý je 
jedným z autorom koncepcie. Následne po konferencii Mesto Nitra vydalo zborník so 
všetkými jej bodmi.   
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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.  

 
Koncom roka 2011 prešla mestská databáza firiem zmenou, keď sa program DATAN 

nahradil zaktualizovanou verziou Mestského informačného systému (MIS).  Software MIS je 
sieťový produkt, na základe ktorého sa klientom odovzdávajú kontaktné informácie o 
jednotlivých subjektoch v meste.  

       Mesto Nitra vlastní 33 výlepných betónových skruží, 11 plechových skruží (pre 
bezplatný výlep).  Koncom roku 2009 pribudlo v rámci Turisticko-informačného systému 
mesta Nitry (TIS) 37 trojbokých a štvorbokých vitrín pre potreby cestovného ruchu, čím sa 
rozšíril počet informačných plôch o ďalších 74. Na týchto plochách sa poskytujú informácie 
pre turistov o meste, jeho pamiatkach a významných udalostiach v slovenskom jazyku a troch 
cudzojazyčných mutáciách (anglicky, nemecky a maďarsky). 

 
Mesto Nitra sa v roku 2011 prezentovalo prostredníctvom niektorých spoločnosti: 
- Veolia Transport a.s. – so spoločnosťou sa realizuje aktuálny výlep plagátov, kde je 

Mesto Nitra usporiadateľom, resp. spoluusporiadateľom akcie 
- ARDSYSTÉM s.r.o.- Mesto Nitra má možnosť využívať 19 plôch určených na výlep 

Cityposterových plagátov 
- euroAWK  - Mesto Nitra má možnosť využívať 30 plôch určených na výlep 

citylightových plagátov.  
 

V mesiacoch máj až september 2011 sa realizovali plagáty “Program na mesiac“, vo 
formátoch A3 a A5. S cieľom spestriť dianie pešej zóny a Svätoplukovo námestie. 
Program sa realizoval v spolupráci útvaru propagácie a cestovného ruchu a odbor kultúry. 
 

Od roku 2011 sa útvar propagácie a cestovného ruchu podieľal na propagácií viacerých 
podujatí väčšieho rozsahu: 

 
- Otvorenie Chrenovského mosta v Nitre, ktorý sa konal 11. júna.  

propagácia podujatia:  
- výroba a tlač skladačiek a plagátov (formát A2), výlep plagátov na betónové skruže 
a do mestských a prímestských autobusov prostredníctvom spoločnosti Veolia 
Tranport,  
- plagáty na bilboardy,  
- tlačová správa do ECHA a na webovú stránku www.nitra.sk,  
- pozvánka a reportáž prostredníctvom televízie TV Centrál    
- článok v Mesačníku Nitra  

     -    Deň otvorených dverí Mestského úradu v Nitre, ktorý sa konal     
          11.októbra.  
     -    Svetový deň cestovného ruchu 
     -    Nitra, milá Nitra  
     

V roku 2011 bolo prostredníctvom NISYSu vylepených 11187 plagátov, prostredníctvom 
spoločnosti VEOLIA Transport 1741 plagátov v rámci výlepu mestskej a prímestskej 
autobusovej dopravy, 40 kusov bilboardových plôch, prostredníctvom spoločnosti euroAWK  
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100 kusov citylightových  plagátov  a prostredníctvom ARDSYSTÉM 166 programových 
plagátov vo vitrínach.    

 
V rámci uzatvorenej zmluvy s televíziou TV Centrál, využívalo Mesto počas celého roku 

mediálne služby: reportáže, pozvánky.  Taktiež sa spolupracovalo s rádiom MAX. 
 
Mesto vydávalo v roku 2011 “Mesačník Nitra“ a inzerciu v týždenníku ECHU. Počas roka 

2011 podporovalo Mesto Nitra z hľadiska propagácie mnohé podujatia a akcie, napríklad  pri 
výrobe a tlači plagátov alebo ponúklo výlepné plochy podľa možností.    
 

1.14 Šport 
 

V oblasti športu mesto Nitra v roku 2011 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. 
 

 
 Ako po minulé roky, magistrát prerozdelil dotácie na šport na štyri základné fondy. 
Mesto Nitra dotáciou podporilo kluby v mládežníckej činnosti, činnosti na vrcholový šport, 
dotáciou na prenájmy a energie a finančnou podporou na rôzne športové podujatia. Dotáciou 
bolo podporených 54 športových klubov a združení v 43 rôznych športoch. 

 
 Medzi tradičné podujatia, ktoré mesto Nitra v oblasti športu v roku 2011 
zorganizovalo, môžeme zaradiť Oceňovanie najúspešnejších športovcov mesta Nitry za rok 
2010, Challenge day, Týždeň olympizmu, O koliesko viac, Dni športu, Športový deň 
základných škôl, Večerný beh Nitrou, Liga medzi nitrianskymi ZŠ v basketbale, futbale, 
volejbale, hádzanej a florbale. Mesto Nitra tiež spolupracovalo so športovými klubmi 
a združeniami pri organizácii ich športových podujatí.  
 

Projekt „Škola otvorená športu“ zameraný na využitie športových areálov a objektov 
pre občanov na rekreačný šport bol realizovaný na siedmich základných školách.                 
 
             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 
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• Letné kúpalisko, Jesenského 3 
• Mestská športová hala, Dolnočermánska 106 
• Zimný štadión, Jesenského 2 
• Futbalový štadión, Jesenského 4 
• Tenisové kurty, Jesenského 4 
• Telocvičňa, Parkové nábrežie 27 
• Atletický štadión, Tr. A. Hlinku 55 
• Futbalový štadión, Golianova 2 
• 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 2011 
 
20. apríl                                OCENENIE NAJÚSPEŠNEJŠÍCH ŚPORTOVCOV  
                                              MESTA NITRY ZA ROK  2010  
                                              Oceňovanie športovcov, športových kolektívov  
                                              a osobností z oblasti športu 
Miesto konania:                    Synagóga 
 
25. máj             CHALLENGE  DAY 2011 
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„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 
 
20. - 26. 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 
 
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 
 

 
 
september - december           DNI ŠPORTU  2011 - športové podujatia: 

Škola otvorená športu 
Chodecká Nitra 2011 
Medzinárodné stretnutie žiactva 
Kalvária Cup 2011 
Päťboj súrodeneckých dvojíc 
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Keď vek nehrá rolu 
Cvičte, tancujte a spievajte s nami 
Učíme sa petanque 
Festival minihádzanej 
Spoznaj korfbal 
Korfbal pre všetkých 
Hubertova jazda 
Nitrianska hodinovka  
Plavecká štafeta miest 
Šachový turnaj TPŠ  RAPID v Nitre o Pohár 
predsedu organizácie 
Zatváranie neba nad Nitrou 
Nitrianske študentské dni NUD 2011 
Armwresling 
Festival deravých košov 
Medzinárodné preteky žiakov ZŠ o putovný pohár REN auditu 
Veľká cena v krasokorčuľovaní 
Zoborský silvestrovský beh 

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.  

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 

 
Najvýznamnejšie podniky v meste: 

� Cesty Nitra, a.s. Groupe Colas  
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� Muhlbauer Technologies, s.r.o. 
� Oil Slovakia spol. s r.o.  
� Plastika, a.s.  
� Víno Nitra, spol. s.r.o  
� Foxconn Electronics 
� Visteon  
� Giesecke and Devrient Slovakia 
� SEBN Slovakia 
� Plastika, a.s., Nitra 
� Marel Slovakia, s.r.o., Nitra 
� Služba Nitra, s.r.o., Nitra 
� VÚSAPL, a.s., Nitra 

 

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. 

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v meste: 
� AGROTAMI, a.s. 
� PENAM Slovakia, a.s. 
� Agropodnik, a.s. 
� Agroslužby SKP s.r.o. 
� Branko 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. 
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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 
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 
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l) vedúci odboru školstva, mládeže a športu 
m) vedúci odboru sociálnych služieb 
n) vedúci odboru investičnej výstavby a rozvoja 
o) vedúci odboru stavebného poriadku 

 
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 

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 
- referát životného prostredia 

h) Odbor ekonomiky a rozpočtu 
- referát rozpočtu, analýz a projektového manažmentu 
- 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 

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 

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

- referát stavebného úradu 
- referát agendy ŠFRB 
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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 

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: 
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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  
� 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 mestského úradu v Nitre dosiahol k 31.12.2011 výšku celkom 214 
zamestnancov,  kde sú započítaní stáli zamestnanci MsÚ, funkcionári mesta (primátor 
a zástupcovia primátora) a zamestnanci na aktivačných prácach zabezpečovaných 
v spolupráci s ÚPSVaR v Nitre. Zrušením Správy materských škôl v Nitre sa 
k zamestnancom MsÚ od 1.9.2011 radia aj zamestnanci tejto bývalej organizácie (materské 
školy, zariadenia školského stravovania, mestské detské jasle a centrum zdravia Párovské 
háje), kde bol počet  k 31.12.2011 spolu 394 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  
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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 

1.18 Partnerské mestá  

Mesto Nitra má 9 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 lete roku 2011 sa začalo rokovať o nadviazaní možnej spolupráce aj 
s maďarským mestom Veszprém.  
 
V roku 2011 Nitru navštívilo niekoľko delegácií z partnerských miest. Slávností „Nitra, milá 
Nitra“ sa zúčastnili predstavitelia Zielonej Góry, Osijeku, Spišskej Novej Vsi, Kroměříža 
a Báčskeho Petrovca. Ďalej Nitru navštívili policajti a učitelia z Báčskeho Petrovca, 
dôchodcovia z Kroměříža, skupina dobrovoľníkov z Naperville na čele s primátorom 
Pradelom a futbalisti z Osijeku. V septembri 2011 sa uskutočnila konferencia o cestovnom 
ruchu, na ktorú boli pozvaní zástupca všetkých partnerských miest. Zúčastnili sa odborníci 
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v cestovnom ruchu z Báčskeho Petrovca, Českých Budějovíc, Kroměříža, Spišskej Novej Vsi, 
Osijeku, Zielonej Góry a Gosfordu.  

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  

2. Rozpočet mesta na rok 2011 a jeho plnenie 

Rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom 
rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta v príslušnom 
rozpočtovom roku. Rozpočet mesta je súčasťou rozpočtu verejnej správy. Rozpočtový rok je 
zhodný s kalendárnym rokom.  Rozpočet mesta vyjadruje samostatnosť hospodárenia  mesta.  

 
Rozpočet mesta obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy: 
- k právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území 

mesta,  
- ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných 

všeobecne záväzných právnych predpisov, zo VZN mesta, ako aj zo zmlúv. 
 
Rozpočet mesta zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí : 
- podiely na daniach v správe štátu, 
- dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy,  
- ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok. 
 
Rozpočet mesta obsahuje finančné vzťahy k rozpočtovým organizáciám (Správa 

materských škôl - /zrušená s účinnosťou od 01.09.2011/, 14 základných škôl a CVČ Domino) 
a príspevkovým organizáciám (Mestské služby, Správa zariadení sociálnych služieb, Správa 
športových a rekreačných zariadení, Základná umelecká škola Jozefa Rosinského, Zariadenie 
pre seniorov ZOBOR Nitra) zriadeným  mestom, a k iným právnickým osobám, ktorých je 
zakladateľom.    

 
Rozpočet mesta môže obsahovať finančné vzťahy : 
- k rozpočtom iných obcí, 
- k rozpočtu vyššieho územného celku, do ktorého územia mesto patrí, ak plnia 

spoločné úlohy. 
    

V rozpočte mesta sa uplatňuje rozpočtová  klasifikácia  v  súlade  s  osobitným predpisom. 
Rozpočet mesta na rok 2011 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 zákona č.583/2004 
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.  
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     Rozpočet mesta sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný 
rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné 
operácie.  
      
      Rozpočet mesta na rok 2011 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený 
ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Rozpočet mesta bol schválený 
mestským zastupiteľstvom dňa 16.12.2010 uznesením č.358/2010-MZ.  
      
Rozpočet mesta bol v roku 2011 mestským zastupiteľstvom zmenený deväťkrát: 
 

Číslo zmeny Schválenie dňa Číslo uznesenia 
1. 27.1.2011 12/2011-MZ 
2. 7.4.2011 66/2011-MZ 
3. 26.5.2011 121/2011-MZ 
4. 30.6.2011 164/2011-MZ 
5. 4.8.2011 231/2011-MZ 
6. 8.9.2011 256/2011-MZ 
7. 13.10.2011 296/2011-MZ 
8. 24.11.2011 352/2011-MZ 
9. 15.12.2011 392/2011-MZ 

 
Mesto Nitra skončilo rozpočtové hospodárenie v roku 2011 nasledovne: 
 
Bežný rozpočet – plnenie (v EUR): 
príjmy ............................................................ 42 055 968 
výdavky ......................................................... 37 683 995 
prebytok ...................................................... + 4 371 973 
 
Kapitálový rozpočet – plnenie (v EUR): 
príjmy ............................................................... 7 500 383 
výdavky ............................................................ 12 897 291 
schodok ......................................................... – 5 396 908 
 
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu : 
 
schodok ........................................................ - 1 024 935 EUR 
 
(Schodok rozpočtu mesta obsahuje aj zúčtovanie rozpočtových príjmov a zúčtovanie rozpočtových výdavkov 
rozpočtových organizácií mesta Nitry) 
 
Finančné operácie – plnenie (v EUR): 
príjmové finančné operácie ............................. 9 343 830 
výdavkové finančné operácie .......................... 2 512 148 
rozdiel (zostatok prostriedkov) ................... + 6 831 682  
(Schodok kapitálového rozpočtu je vykrytý prebytkom bežného rozpočtu a z príjmových finančných operácií.) 
 
Výsledky hospodárenia príspevkových organizácií mesta Nitry k 31.12.2011 :  

Mestské služby  
strata z hlavnej činnosti ...................................  – 136 676 EUR 
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zisk z podnikateľskej činnosti .........................  + 118 750 EUR 

Správa športových a rekreačných zariadení 
zisk z hlavnej činnosti ......................................... + 10 980 EUR 

Správa zariadení sociálnych služieb 
zisk z hlavnej činnosti ........................................... + 80 390 EUR 
zisk z podnikateľskej činnosti .............................   + 5 292 EUR 

ZUŠ J. Rosinského v Nitre 
strata z hlavnej činnosti ....................................... – 32 687 EUR 
 
Zariadenie pre seniorov ZOBOR Nitra 
zisk z hlavnej činnosti ....................................... + 122 792  EUR  
 
2.1  Plnenie príjmov za rok 2011 
 
 

      2.1.1 Bežné príjmy 
 
 
Bežné príjmy - v EUR 2010 2011 Index v % 

Schválený rozpočet 36 068 170 36 717 600 98,23 

Upravený rozpočet 38 580 670 41 670 040 92,58 

Skutočnosť  38 860 273 41 478 329 93,68 

% plnenia k upravenému rozpočtu 100,7 99,53 - 
 

 
 

Plnenie rozpočtu bežných príjmov mesta a rozpočtových organizácií 
 

  
Kategória 

 
Text 

Upravený 
rozpočet 2011 

v EUR 

Skutočnosť 
2011 

v EUR 

 
% 

 Bežné príjmy celkom 42 269 680 42 055 869 99,4 

100 Daňové príjmy 29 318 348 29 069 282 99,1 

200 Nedaňové príjmy 4 145 515 4 087 702 98,6  
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300  Granty a transfery 8 805 817 8 898 885 101,5 

 

 
 
      2.1.2 Kapitálové príjmy 
 
 

Kapitálové príjmy - v EUR 2010 2011  Index v % 

Schválený rozpočet 0 1 960 210 0 

Upravený rozpočet 10 592 471 8 616 379 122,9 

Skutočnosť  8 646 094 7 500 383 115,2 

% plnenia k upravenému rozpočtu 81,62 87,04 - 
 
 

 
 

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov mesta a rozpočtových organizácií 
 
 

 
Kategória 

 
Text 

Upravený 
rozpočet 2011 

v EUR 

Skutočnosť 
2011 

v EUR 

 
% 

 Kapitálové príjmy celkom 8 616 379 7 500 383  
230 Kapitálové príjmy 3 571 910 3 045 772 85,2 
320 Kapitálové granty a transfery 5 044 469 4 454 611 88,3 
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       2.1.3 Príjmové finančné operácie 
 
 

Príjmové fin. operácie - v EUR 2010 2011 Index v % 

Schválený rozpočet 1 400 000 3 514 200 39,8 

Upravený rozpočet 21 159 436 9 191 355 230,1 

Skutočnosť  19 912 143 9 343 830 213,1 

% plnenia k upravenému rozpočtu 94,11 101,6 - 
 

 
 

Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií mesta 
 

 
Kategória 

 
Text 

Upravený 
rozpočet 2011 

v EUR 

Skutočnosť 
2011 

v EUR 

 
% 

 Príjmové fin. operácie celkom 9 191 355 9 343 830 101,6 
400 Príjmy z transakcií s FA a FP*1   7 921 059 8 073 531 101,9 
500 Prijaté úvery, pôžičky a NFV*2 1 270 296 1 270 299 100,0 

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

NFV: nenávratná finančná výpomoc 
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2.1.4.Príjmy rozpočtových organizácií.  

    
Školy a školské zariadenia dosiahli skutočné vlastné príjmy vo výške ..... 618 523 EUR  

 
2.2 Plnenie výdavkov za rok 2011 
 
      2.2.1 Bežné výdavky 
 

Bežné výdavky - v EUR 2011 2010 Index v % 

Schválený rozpočet 34 295 884 33 362 300 102,7 

Upravený rozpočet 38 902 497 37 768 287 103,0 

Skutočnosť  37 683 995 36 611 743 102,9 

% plnenia k upravenému rozpočtu 96,8 96,9 - 
 

 
Plnenie rozpočtu bežných výdavkov mesta  

 

Kapitola rozpočtu Kategória Text 

Upravený 
rozpočet  

2011 
v EUR 

Skutočnosť 
2011 

v EUR 

% 
plnenia 

  Bežné výdavky celkom 26 765 070 25 577 266 95,6 

Vnútorná správa   600 Bežné výdavky na vnútornú správu  4 580 300 4 292 042 93,7 

 610 Mzdy, platy, služobné príjmy ... 2 132 060 2 083 178 97,7 

 620 Poistné a príspevok do poisťovní 778 950 809 574 103,9 

 630 Tovary a služby 1 511 550 1 297 333 85,8 
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 640 Bežné transfery 157 740 101 956 64,6 

Mestský hasičský 
zbor 

600 Bežné výdavky na Mestský hasičský 
zbor  

3 300 3 243 98,3 

 600 Bežné výdavky 3 300 3 243 98,3 

 630 Tovary a služby 3 300 3 243 98,3 

Matričný úrad 600 Bežné výdavky na matričný úrad  85 870 85 873 100,0 

 610 Mzdy, platy, služobné príjmy 46 510 46 508 100,0 

 620 Poistné a príspevok do poisťovní 17 060 17 063 100,0 

 630 Tovary a služby 21 780 21 783 100,0 

 640 Bežné transfery 520 517 100,0 

Odbor KČ a ŽP 600 Bežné výdavky na oddelenie 
komunál. činností a život. prostredia 

11 297 410 10 761 163 95,3 

 610 Mzdy, platy, služobné príjmy 2 040 8 704 426,1  

 620 Poistné a príspevok do poisťovní 2 530 2 791 110,2 

 630 Tovary a služby 5 130 120 4 836 199 94,3 

 640 Bežné transfery 6 162 720  5 913 468 96,0 

Oddelenie 
majetku 

600 Bežné výdavky na odd. majetku  891 490 873 291 98,0 

 630 Tovary a služby 157 350 139 151 88,4 

 640 Bežné transfery 734 140 734 140 100,0 

Odbor školstva, 
mládeže a športu 

600 Bežné výdavky na útvar školského 
úradu  

3 281 190 3 405 285 103,8 

 610 Mzdy, platy, služobné príjmy 973 920 977 623 100,4 

 620 Poistné a príspevok do poisťovní 353 820 340 675 96,3 

 630 Tovary a služby 157 960 290 250  184,1 

 640 Bežné transfery 1 795 760 1 796 737 100,1 

Odbor kultúry 600 Bežné výdavky na oddelenie kultúry 
a športu  

1 173 410 1 197 048 102,0 

 630 Tovary a služby 418 120 385 697 92,3 

 640 Bežné transfery 755 300 811 351 107,4 

Odbor sociálnych 
služieb   

600 Bežné výdavky na útvar sociálneho 
úradu  

2 055 080 2 064367 100,5 

 630 Tovary a služby 44 150 42 387 96,0 

 640 Bežné transfery 2 010 930 2 021 980 100,6 

Útvar hlavného 
architekta 

600 Bežné výdavky na útvar hlavného 
architekta  

43 280 28 034 64,8 

 630 Tovary a služby 43 280 28 034 64,8 

Projekty pre 
regionálny rozvoj  

600 Bežné výdavky na projekty pre 
regionálny rozvoj 

15 120 72 119 477,0 

 610 Mzdy, platy, služobné príjmy 0 5 363 0 

 620 Poistné a príspevok do poisťovní 0 1 874 0 

 630 Tovary a služby 15 120  64 882 429,1 

Útvar propagácie 
a cestovného 
ruchu (NISYS) 

600 Bežné výdavky na odd. cestovného 
ruchu a propagácie - NISYS  

98 620 94 738 96,1 

 630 Tovary a služby 98 620 94 738 96,1 
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Mestská polícia 600 Bežné výdavky na Mestskú políciu  1 455 800 1 436 080 98,7 

 610 Mzdy, platy, služobné príjmy 897 800 891 742 99,3 

 620 Poistné a príspevok do poisťovní 333 300 334 708 100,4 

 630 Tovary a služby 214 230 199 569 93,2 

 640 Bežné transfery 10 470 10 060 96,1 

Odbor 
investičnej 
výstavby a 
rozvoja 

600 Bežné výdavky na oddelenie 
výstavby a rozvoja  

1 381 570 740 601 53,6 

 630 Tovary a služby 1 381 570 740 601 53,6 

Splátky úverov a 
úrokov 

600 Bežné výdavky na splácanie úrokov 
a poplatkov z úverov  

402 620 523 375 130,0 

 650 Splácanie úrokov a poplatkov z úverov 402 620 523 375 130,0 

 

 
Plnenie rozpočtu bežných výdavkov rozpočtových organizácií 

 

Kategória Text 

Upravený 
rozpočet  

2011 
v EUR 

Skutočnosť 
2011 

v EUR 

% 
plnenia 

 Bežné výdavky celkom 12 137 427 12 106 729 99,7 

600 Bežné výdavky  12 137 427 12 106 729 99,7 
 
 
 2.2.2 Kapitálové výdavky 
 

Kapitálové výdavky - v EUR 2010 2011 Index v % 

Schválený rozpočet 1 514 660 5 983 588 25,3 
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Upravený rozpočet 30 696 940 18 400 280 166,8 

Skutočnosť  21 556 858 12 897 291 167,1 

% plnenia k upravenému rozpočtu 70,2 70,1 - 
 

 

 
 

Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov mesta  
 

 
Kapitola rozpočtu 

 
Kategória 

 
Text 

Upravený 
rozpočet  

2011 
v EUR 

Skutočnosť 
2011 

v EUR 

 
% 

plnenia 

  Kapitálové výdavky celkom 18 329 060 12 826 073 70,0 

Vnútorná správa   700 Kapitálové výdavky na vnút. správu  94 140 90 760 96,4 

 710 Obstarávanie kapitálových aktív 94 140 90 760 96,4 

Odbor KČ a ŽP 700 Kapitálové výdavky na oddelenie 
komunál. činností a život. prostredia 

6 130 5 830 95,1 

 710 Obstarávanie kapitálových aktív 6 130 5 830 95,1 

Odbor majetku 700 Kapitálové výdavky na oddelenie 
majetku  

87 660 87 476 99,8 

 710 Obstarávanie kapitálových aktív 87 660 87 476 99,8 

Odbor kultúry 700 Kapitálové výdavky na oddelenie 
kultúry a športu  

250 500 249 520 99,6 

 710 Obstarávanie kapitálových aktív 250 500 249 520 99,6 

 720 Kapitálové transfery 17 500 16 520 94,4 

Útvar hlavného 
architekta 

700 Kapitálové výdavky na útvar 
hlavného architekta  

27 920 27  919 100,0 

 710 Obstarávanie kapitálových aktív 27 920 27  919 100,0 

Projekty pre 
regionálny rozvoj  

700 Kapitálové výdavky na projekty pre 
regionálny rozvoj 

2 386 520 3 378 087 141,6 

 710 Obstarávanie kapitálových aktív 2 386 520 3 378 087 141,6 

Mestská polícia 700 Kapitálové výdavky na Mest. políciu  23 800 21 294 89,5 

 710 Obstarávanie kapitálových aktív 23 800 21 294 89,5 

Odbor 
investičnej 
výstavby a 
rozvoja 

700 Kapitálové výdavky na oddelenie 
výstavby a rozvoja  

15 452 380 8 965 184 58,0 

 710 Obstarávanie kapitálových aktív 15 452 380 8 965 184 58,0 
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Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov rozpočtových organizácií 
 

 
Kategória 

 
Text 

Upravený 
rozpočet  

2011 
v EUR 

Skutočnosť 
2011 

v EUR 

 
% 

plnenia 

 Kapitálové výdavky celkom 71 220 71 218 100 

 
      2.2.3 Výdavkové finančné operácie 

 

 

 
 

Výdavkové fin. operácie - v EUR 2010 2011 Index v % 

Schválený rozpočet 2 245 750 2 515 366 89,3 

Upravený rozpočet 2 293 450 2 515 366 91,1 

Skutočnosť  2 286 182 2 512 148 91,0 

% plnenia k upravenému rozpočtu 99,7 99,8 - 
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Plnenie rozpočtu výdavkových finančných operácií mesta 
 

 
Oddiel 

 
Kategória 

 
Text 

Upravený 
rozpočet  

2011 
v EUR 

Skutočnosť 
2011 

v EUR 

 
% 

plnenia 

Splátky úverov 
a úrokov 

800 Výdavky z transakcií s finančnými 
aktívami a pasívami 

2 515 366 2 512 148 99,8 

 820 Splácanie istín  2 515 366 2 512 148 99,8 
 
2.2.4. Výdavky rozpočtových organizácií. 
   

Školy a školské zariadenia dosiahli skutočné výdavky vo výške ............. 13 671 062 EUR 
 

2.3 Plán rozpočtu na roky 2013, 2014 
 
      2.3.1 Príjmy (v eurách) 
 

Kód Názov Návrh 2013 Návrh 2014 
111 Dane z príjmov fyzickej osoby 19 364 000 19 945 000 
120 Dane z majetku  7 400 000 7 500 000 
133 Dane za špecifické služby 3 061 300  3 153 000 
211 Príjmy z podnikania 550 000   600 000 
212 Príjmy z vlastníctva 1 187 000 1 222 000 
221 Administratívne poplatky  915 000 915 000 
222 Pokuty, penále a iné sankcie 220 000 220 000 
223 Poplatky a platby z nepriemyselného 

a náhodného predaja a služieb 
331 000 332 000 

229 Ďalšie administratívne a iné poplatky a 
platby 

700 700 

231 Príjem z predaja kapitálových aktív 1 000 000 1 000 000 
242 Z vkladov 15 450 15 900 
244 Z termínovaných vkladov 10 300 10 600 
290 Iné nedaňové príjmy 30 000 30 000 
312 Transfery v rámci verejnej správy 8 605 800 9 036 000 

SPOLU 42 690 550 43 980 200 
 

     
  2.3.2 Výdavky (v eurách) 
 
 

Kód Názov Návrh 2013 Návrh 2014 
O-VV Vnútorná správa 4 686 500 4 817 110 
SÚaÚ Splátky úverov a úrokov 2 923 000 2 862 520 
PROJ Projekty pre regionálny rozvoj 150 000 200 000 

MsHZ Mestský hasičský zbor 3 400 3 580 
MsP Mestská polícia 1 648 010 1 697 450 

OŠmaŠ Odbor školstva, mládeže a športu 16 670 690 17 381 980 
ÚHA Útvar hlavného architekta 180 240 185 660 

OKČaŽ Oddelenie komunálnych činností a ŽP  10 970 420 11 299 550 
OM Oddelenie majetku 1 514 100 1 559 530 
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OVaR Odbor investičnej výstavby a rozvoja  1 161 330 1 106 450 
ÚPaCR Útvar propagácie a cestovného ruchu 

(NISYS) 
140 080 144 280 

OK Odbor kultúry 467 620 481 660 
OSS Odbor sociálnych služieb 2 086 790 2 149 420 

OS-Ma Referát matričného úradu 88 370 91 010 

SPOLU 42 690 550 43 980 200 

 
3. Rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2011 
 
Mesto Nitra skončilo rozpočtové hospodárenie v roku 2011  nasledovne: 
 
 

Bežný rozpočet – plnenie  (v Eur): 
príjmy                                                                                      42 055 968 
výdavky                                                                                   37 683 995  
prebytok                                                                                 +  4 371 973                                   
 

Kapitálový rozpočet – plnenie   (v Eur): 
príjmy                                                                                        7 500 383 
výdavky                                                                                   12 897 291 
schodok                                                                                  - 5 396 908 

 
 

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu:   
 

schodok          - 1 024 935 € 
 
(Schodok rozpočtu mesta obsahuje aj zúčtovanie rozpočtových príjmov a zúčtovanie 
rozpočtových výdavkov rozpočtových organizácií mesta Nitry.) 
 

Finančné  operácie – plnenie  (v Eur): 
príjmové FO                                                                            9 343 830 
výdavkové FO                                                                         2 512 148 
rozdiel                                                                                  + 6 831 682 
 

Schodok kapitálového rozpočtu je vykrytý prebytkom bežného rozpočtu a z príjmových  
finančných operácií. 

Výsledok rozpočtového hospodárenia                              + 5 806 747 
/zostatok prostriedkov/                                                       
 

Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia mesta Nitry za rok 2011 
 
Výsledok rozpočtového hospodárenia :                            5 806 747 Eur 
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z toho: 
a/ nevyčerpané účelové prostriedky minulých rokov: 
 
- transfer zo ŠR na dopr.infraštruktúru- MH SR  z roku 2009                129 569,15 
- transfer zo ŠR na Priemyselný park JUH – MH SR  z roku 2010        534 996,59 
- transfer zo ŠR na Priemyselný park SEVER  z roku 2010                  3 651 331,00 
- transfer zo ŠR na sociálne zariadenia z roku 2009,2010                         16 663,16 
- nevyčerpané náhrady za výrub drevín z roku 2009, 2010                       222 965,57 
- nevyčerpané prostriedky z Recyklačného fondu 2011                              47 263,08 
-  nevyčerpané prostr. Projekt kom. infraš. z roku 2011                             36 437,00 
- nevyčerpané dary na účte Fondu primátora z roku 2011                        15 807,77 
- príjmy za byty podľa zákona č. 182/1993 Z.z. z roku 2011                      22 872,31 
           
spolu zaokrúhlene.............................................................................           4 677 906 
 
b/ presun zostatku prostriedkov z r. 2011 schválených v rozpočte          1 763 260 
c/ schválený zostatok prostriedkov z finančnej náhrady za výrub drevín 
 v rozpočte r.2011                                                                                62 500  
 
Rozdiel medzi VH a nevyčerpanými účelovými prostriedkami a presunom inv.akcií 
a spolufinancovania projektov z rozpočtu 2011 do rozpočtu roku 2012          - 634 419 € 
 
Pozn.: Návrh na vykrytie rozdielu bude riešený v materiáli „Návrh na rozpočtové 
opatrenia v rozpočte mesta Nitry na rok 2012“ 

 
4. Bilancia aktív a pasív v EUR 
 
4.1 AKTÍVA Skutočnosť 

k 31.12.2009 v  € 
Skutočnosť 

k 31.12.2010 v  € 
Skutočnosť 

k 31.12.2011 v  € 
Majetok spolu 232 461 968 244 210 054 246 675 920 

Neobežný majetok spolu 162 539 482 175 489 476 172 277 496 

Dlhodobý nehmotný majetok 213 631 149 010 130 193 

Dlhodobý hmotný majetok 138 291 600 151 306 215 148 398 337 

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

Obežný majetok spolu 69 914 321 68 603 857 74 370 619 

Zásoby 128 204 109 427 119 746 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 54 349 398 57 206 378 64 602 601 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 5 096 

Krátkodobé pohľadávky  2 160 710 2 234 947 2 088 803 

Finančné účty  13 276 009 905 105 7 554 373 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci  0 0 0 

Časové rozlíšenie  8 165 116 721 27 805 
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4.2 PASÍVA Skutočnosť 

k 31.12.2009 v  € 
Skutočnosť 

k 31.12.2010 v  € 
Skutočnosť 

k 31.12.2011 v  € 
Vlastné imanie a záväzky spolu 232 461 968 244 210 054 246 675 920 

Vlastné imanie  183 203 665 180 827 410 183 168 435 

Oceňovacie rozdiely  0 0 0 

Fondy 0 0 0 

Výsledok hospodárenia  183 203 665 180 827 410 183 168 435 

Záväzky 22 853 592 34 493 835 32 204 123 

z toho : 

Rezervy  191 374 146 054 260 951 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 1 672 201 4 300 908 4 252 171 

Dlhodobé záväzky 6 811 720 9 184 184 8 845 956 

Krátkodobé záväzky 2 055 771 5 378 777 4 302 369 

Bankové úvery a výpomoci 12 122 526 15 483 912 14 542 676 

Časové rozlíšenie 26 404 711 28 888 809 31 303 362 

 
 
5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v EUR 
 
5.1. Pohľadávky  

 
Pohľadávky - v EUR k 31.12.2010  k 31.12 2011     

Pohľadávky do lehoty splatnosti   63 517 26 912 

Pohľadávky po lehote splatnosti   4 606 276    4 628 220 

Pohľadávky spolu 4 669 793    4 655 132 
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5.2 Záväzky 
 

 
Záväzky - v EUR k 31.12.2010  k 31.12 2011     

Záväzky do lehoty splatnosti   14 562 961 13 148 325 

Záväzky po lehote splatnosti   0 0 

Záväzky spolu 14 562 961 13 148 325 

 

 

 

 

 

6. Ostatné  dôležité informácie  
 
6.1 Prijaté granty a transfery  
 
V roku 2011 mesto získalo nasledovné granty a transfery na bežné výdavky : 
 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov 

Suma 
prijatých 

prostriedkov 
v EUR 

Krajský stavebný úrad, Nitra Stavebný úrad 94 618,68 

   
Krajský školský úrad, Nitra Školstvo – základné školy 7 267 466 

Krajský školský úrad, Nitra Vzdelávacie poukazy 124 364 

Krajský školský úrad, Nitra Výchova a vzdelávanie  v MŠ 120 493 

Krajský školský úrad, Nitra Školský úrad 38 085 

Krajský školský úrad, Nitra Asistent učiteľa 36 360 

Krajský školský úrad, Nitra Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia 23 310 

Krajský školský úrad, Nitra Odchodné 41 646 

Krajský školský úrad, Nitra Kredity pre učiteľov 8 964 
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Krajský školský úrad, Nitra Projekt STOP bariéram 2011 1 017 

Krajský školský úrad, Nitra Elektornizácia knižníc ZŠ Čermáň 2 750 

Krajský školský úrad, Nitra Mimoriadne výsledky žiakov 600 

   

Krajský úrad pre CD a PK Cestná doprava a pozemné komunikácie 4 435,07 

   
Krajský úrad život. prostredia Starostlivosť na úseku  ŽP 9 542,56 

   
Ministerstvo financií SR Zariadenia sociálnych služieb 298 131 

Ministerstvo financií SR Výkon samosprávnych funkcií 70 923 

   
Ministerstvo kultúry SR Musica sacra 5 800 

Ministerstvo kultúry SR Kultúrne poukazy 604 

   
Ministerstvo PSVaR Terénna sociálna práca - Orechov dvor 11 

   
Nitriansky samosprávny kraj Nitra milá Nitra 3 000 

Nitriansky samosprávny kraj  Musica sacra 750 

Nitriansky samosprávny kraj  Dni českej kultúry 650 

   
Ministerstvo hospodárstva Obecná pôda 27 116,02 

   
Ministerstvo PaRV SR   Agenda ŠFRB 35 223,76 

   
Ministerstvo vnútra SR Matričný úrad 85 873,20 

Ministerstvo vnútra SR Evidencia obyvateľstva 27 618,36 

   
Obvodný úrad v Nitre Vojnové hroby 3 999 

Obvodný úrad v Nitre Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 76 191 

   
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Prídavky na deti - osobitný príjemca 20 043,03 

Úrad práce, soc. vecí a rodiny Prídavky na deti - osobitný príjemca 77 431,84 

Úrad práce, soc. vecí a rodiny Hmotná núdza - školstvo (ZŠ, špeciálne školy) 67 865,83  

Úrad práce, soc. vecí a rodiny Mestský sociálny podnik 30 855,87 

Úrad práce, soc. vecí a rodiny Aktivačné práce 5 570,87 
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Sociálna poisťovňa Invalidné dôchodky 2 937,38 

SACR Projekt NUTIS 12 565,40 

 
 
V roku 2011 mesto získalo nasledovné granty a transfery na kapitálové výdavky : 
 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov 

Suma 
prijatých 

prostriedkov 
v EUR 

Ministerstvo ŽPSR Kompostáreň pre mesto Nitra 1 944 203,94 

   
Ministerstvo PaRV SR   Rekonštrukcia ZŠ Benkova 1 136 722,99 

   
Ministerstvo VaRR Bytové domy A,B,C,D Nitra – Diely IV 1 370 352,22 

 
6.2 Poskytnuté dotácie  

 
Prehľad pridelených dotácií pre oblasť rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, 
ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt, zachovanie kultúrneho dedičstva z rozpočtu 
Mesta Nitry za rok 2011. 
 

Dotácie do 2000 € 
P. 
č.  

Prijímateľ dotácie Účel – názov projektu Suma v EUR 

1. Peter Lenčéš  Turistický vláčik 500 
2.   Spevácky zbor Ponitran 45. výročie založenia 500 
3. Jednota dôchodcov Nitra Folklórna skupina Senior 200 
4. Rodičovské združenie pri CVČ Domino Nitra, moje mesto  101,91 
5. Jednota dôchodcov Nitra - Janíkovce Uchovávanie tradícií 200 
6. Alena Rjabinová  Medzinárodný festival 

dokumentárnych filmov 
300 

7. Materské centrum - Klokanček Míľa pre mamu 400 
8.  Krajské osvetové stredisko Súťaž Zlaty Dvônčovej 400 
9.  MAXMEDIA s.r.o.  3media PARTY 500 

10. OZ Hradisko Zobor  Údržba, oprava a zveľaďovanie 
náučného chodníka Zobor 
 

400 

11. OZ JA a MY Festival Petra Scherhaufera 300 
12. Tradícia - Dražovce  Sviatok nového chleba 400 
13. Nitrianska kráľovská vínna cesta  Podzoborské vinobranie  500 
14.  Dom Matice slovenskej v Nitre Vianoce 2011 200 
15.  Dom Matice slovenskej v Nitre Dni Nitranov 150 
16. OZ Kultúra Podzoboria Program SS Vranky pri príležitosti 

10. výročia 
300 

17. OZ Šťastné deti Galaprogram Deti Vám 400 
18. OZ Šťastné deti Prehliadka ľudových tancov detí 150 
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MŠ 
19. O.Z. Slavica Medzinárodný folk. festival 

Slavica fest 2011 
400 

20. Ponitrianske múzeum Nitra známe neznáma 300 
21. Pamiatkový úrad SR Ranostredová architektúra nitr. 

kraja 
500 

22. Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú 
tvorbu 

Živá ulica a výstava Stromy-domy 
a my 

300 

23. Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú 
tvorbu 

4. ročník Dní otvorených dverí do 
záhrad Horného mesta 

400 

24. UKF Nitra Nitra - Velehrad 300 
25. MO Matice slovenskej Janíkovce Janíkovské matičné slávnosti 350 
26. Bernoláková spoločnosť  Vydanie knihy Za krajanmi do 

Madridu 
300 

SPOLU 8 751,91 
 

Prehľad pridelených dotácií pre oblasť telesná kultúra 
 z rozpočtu Mesta Nitry za rok 2011. 

 

Dotácie na športové podujatia  
 

Žiadateľ 
pridelená 
dotácia 

v  € 

Jazdencký klub sv. Juraja - ranč DD 
Nitrianska westernová show o "Memorial MVDr. Alfreda Stieneho" 

800 

Slovenský zväz technických športov ZO FÉNIX  
Motoklub Pionier Cup a Pitbike Cup 

1 000 

Slovenský zväz technických športov ZO FÉNIX Motoklub 
Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v TRIALE 

6 000 

1. ABC Nitra 
NBL Megavíkend 2011 

800 

1. ABC Nitra 
Nitrianska beachová liga 2011 

2400 

Združenie športových klubov SPU AX - squash 
Zabezpečenie tréning. procesu všetkých vekových kategórií. Zabezpečenie družstiev v súťažiach 
II. ligy 

800 

Združenie športových klubov SPU AX - kolky 
Zabezpečenie tréningového a súťažného procesu a nájom športových objektov a zariadení 

2000 

Združenie športových klubov SPU AX 
Zabezpečenie pravidelnej celoročnej činnosti nesúťažných hráčov všetkých vek. kateg. 
Tréning. činnosť a pravidelné významné poduj. Činnosť "Tenisovej akadémie detí" 

500 

Basketbalový klub mládeže JUNIOR UKF Nitra 
Majstrovstvá Slovenska 

1000 

Basketbalový klub mládeže JUNIOR UKF Nitra 1200 
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Letný basketbalový tábor pre deti 

Hokejový klub Nitra 
Reprezentácia mesta a klubu v najvyššej Slovenskej súťaži v ľadovom hokeji 

500 

FC Nitra a.s. 
Memorial E. Chlpíka 

2000 

FC Nitra a.s. 
Memorial L. Baláža 

1900 

ŠK Karate Kachi 
Organizácia medzinárodnej súťaže Kachikan Cup 2011 

3000 

ŠK NSŠ SCORPIONI Nitra 
5. roč. - Medzinárodný kolkársky turnaj 

1500 

VK Ekonóm SPU Nitra 
Medzinárodný turnaj žiakov o Pribinov pohára Turnaj mužov o pohár rektora SPU 

1200 

Tenisový klub SPU-AX-Výstavníctvo Nitra 
Usporiadanie turnajov - majstrovstvá ZsTZ mládeže, celoštátne turnaje mládeže tr. A,B,C vo vek. 
kat. mladšie žiactvo, staršie žiactvo, dorast 

2500 

ŠK Karate Farmex Nitra 
Medzinárodný turnaj karate mládeže a seniorov 2011 

2000 

Nitriansky mariášový klub 
Slovenská mariášová liga a regionálne turnaje 

500 

Združenie športových klubov UKF Nitra 
Medzinárodný turnaj vo volejbale žien 

1500 

Telovýchovná jednota Stavbár Nitra 
Medzinárodný atletický míting 

2100 

Telovýchovná jednota Stavbár Nitra 
M-SR juniorov 

1800 

Ace Ski School Nitra 
Výuka zjazdového lyžovania - doprava 

500 

Basketbalový klub mládeže 
Organizovanie basketbalových turnajov 

400 

Basketbalový klub mládeže 
Zabezpečenie účasti na medzinárodnom podujatí v Rakúsku 

600 

Box club Nitra 
Medzinárodný turnaj mužov 

800 

Box club Nitra 
Medzinárodné Akademické majstrovstvá mužov 

300 

Box club Nitra 
Medzinárodný turnaj mládeže 

300 

Čermánsky futbalový klub 
Turnaj žiakov v halovom futbale 

300 

Cyklo klub Nitra 
Medzinárodné cyklistické preteky 

500 

OZ Šťastné deti 400 
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Športová olympiáda materských škôl 

OZ harmónia pohybu 
Organizácia chodeckých pretekov 

300 

TCN - tenisový club Nitra –Zobor 
Organizácia mestskej ligy neregistrovaných hráčov 

400 

TJ AC Nitra 
Usporiadanie XXX. ročníka Memoriálu J. Svitača 

600 

TAEKWON - DO Nitra 
Medzinárodná súťaž v bojovom umení 

400 

Univerzitný dámsky hádzanársky klub Nitra 
Turnaj mládeže v hádzanej 

300 

FC Nitra 
Memoriál K. Chaternucha 

400 

FC Nitra 
podpora vrcholového a mládežníckeho futbalu 

Turnaje talentov nitrianskeho okresu Sk + zahraničie (Zeotermeer) 

1000 

FC Nitra 
Deň otvorených dverí 

200 

Klub karate Atlant Nitra 
Letné sústredenie 

500 

Jednota dôchodcov č.1 Nitra 
Stolnotenisový turnaj seniorov 

200 

FK Janíkovce 
Memoriál Antona Hrnčára 

450 

Jednota dôchodcov č. 3 Nitra - Janíkovce 
Športové hry 

100 

Jednota dôchodcov č.1 Nitra 
Tretia športová olympiáda seniorov 

400 

Mestský futsalový klub 
Medzinárodný turnaj Polyservis cup 2011 

500 

Mestský futsalový klub 
Medzinárodny turnaj o Pohár primátora 

600 

Mestský futsalový klub 
Liga stredných škôl 

300 

Neutra Riders o.z. 
Zimné športové podujatie na snowboarde 

400 

Nitriansky šachový klub Nitra 
Turnaj o pohár primátora 

500 

OZ Ligový malý futbal v Nitre 
Memoriál Ľuboša Lipčeja 

300 

ŠK pri Športovom osemročnom gymnáziu 
Pohár federácie v športovom aerobiku žiakov 

450 

ŠK Delfín Nitra 200 
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Detský aquatlon 

ŠK Basketbalová akadémia 
Mládežnícke letné basketbalové kempy 

500 

ŠK Basketbalová akadémia 
Celoslovenské basketbalové turnaje 

300 

ŠK pri Športovom osemročnom gymnáziu 
Vianočná Nitra 

400 

ŠK NSŠ SCORPIONI Nitra 
Majstrovstvá v aplikovanom stolnom tenise 

400 

ŠK NSŠ SCORPIONI Nitra 
Turnaj v aplikovanom stolnom tenise 

200 

ŠK NSŠ SCORPIONI Nitra 
Kolkárska súťaž 

300 

ŠK Slávia SPU 
Turnaj vo florbale o Pohár primátora 

500 

ŠK Triturus 
Zoborský Cyklomaratón 

200 

ŠK Delfín 
Nitrianska hodinovka 

250 

ŠK Delfín 
In line deň 

450 

ŠK Delfín 
Slovakman 2011- majstrovstvá v triatlone 

300 

SZTŠ Nitra 
Strelecké preteky 

300 

SZTŠ Nitra 
Modelárske súťaže 

200 

Slovenský zväz telesne postihnutých 
Branoorienatčná automobilová súťaž 

400 

Spojená škola pri Športovom gymnáziu 
Preteky v skoku do výšky 

300 

Stolnotenisový klub Nitra 
Turnaje v stolnom tenise 

150 

Združenie rodičov a priateľov mládeže pri FC Nitra 
8. ročník futbalového turnaja prípraviek 

200 

Združenie rodičov a priateľov mládeže pri FC Nitra 
Účasť na turnaji v Debrecíne 

100 

TJ Slovan Dražovce 
Letný futbalový turnaj 

150 

Spolu 55 200 
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Dotácie na podporu vrcholového športu  

Športový klub 
pridelená 
dotácia 

v  € 

BK Casta SPU 14 500 

COP Volley - NR 5 500 

FC Nitra 11 900 

Hádzan. klub NR 2 500 

Hokej klub NR 13 900 

Mest. futsal klub 1 900 

VK Ekonóm 9 200 

ZŠK UKF Nitra 6 200 

Box club Stavbár 6 800 

ŠK Delfín 1 050 

ŠK karate Fermex 3 300 

ŠK karate Kachi 3 200 

ŠK pri šog – gymn. 1 600 

ŠK pri šog – stol. ten 1 400 

TC SPU AX 2 400 

TJ Stavbár 6 600 

Spolu 91 950 

 
Dotácie na podporu mládežníckeho športu 

 
Športový klub 

pridelená 
dotácia 

v € 
BK Casta SPU 1 480 

BKM Junior 6 380 

COP 3 540 

ČFK 6 610 

FC Nitra 13 250 

FK Janíkovce 4 070 

Hádz. klub NR 1 800 

HK HC Nitra 12 600 

ŠK NR D.Krškany 1 420 

TJ Slovan Chrenová 2 250 

UDHK 6 560 

VK Ekonóm 7 100 

ZŠK UKF Nitra 2 850 

Box klub Stavbár 3 000 
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Cyklo klub 100 

Karate klub Atlant 3 600 

NR šachový klub 450 

ŠK karate Farmex 6 700 

ŠK karate Kachi 8 800 

ŠK pri ŠOG aerob 300 

ŠK pri ŠOG atletik 2 850 

ŠK pri ŠOG gymn 500 

ŠK pri ŠOG stol. ten 2 800 

TJ AC Nitra 1 800 

TK SPU AX 200 

Spolu 101 010 
 

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

 

P.č. Žiadateľ 

Pridelená 
dotácia v 

EUR 
1. SOCIA (denný stacionár pre ZŤP deti a mládež) 4 100 

2. Nízkoprahové centrum pre rodinu a deti Hlboká 14 840 

3. Diecézna charita – opatrovateľská služba 79 080 

4. Diecézna charita – prevádzka nízkoprahovej noclahárne 57 896 

5. Centrum dobrovoľníctva 6 000 

6. 
Misijná kongregácia služobníc ducha sv., vzdelávanie detí na Orechovom 
dvore 5 800 

SPOLU 163 616 
 
 
6.3 Významné investičné akcie v roku 2011 
 
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2011: 
 
Realizácia nových stavieb: 
 
Prístupová komunikácia - kompostáreň – zrealizované 10/2011 
Chodník cintorín H. Krškany – zrealizované 11/2011 
Chodník cintorín D. Krškany – zrealizované 08/2011 
Prístupová komunikácia a parkovisko pred Ms. cintorínom – zrealizované 03/2011 
Spevnené plochy a chodníky na Cintorínskej ul. – zrealizované 03/2011 
Dokončenie chodníka pri City parku – zrealizované 05/2011 
Realizácia CSS križovatky Železničiarska – Šurianska - Cabajská  ul. – zrealizované 12/2011 
Realizácia križovatky Železničiarska – Šurianska - Cabajská  ul. – prekládka VO – 
zrealizované 12/2011 
Parkovisko Tribečská ul. – zrealizované 11/2011 
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Parkovisko Lúčna ul. – zrealizované 11/2011 
Realizácia mosta Slančíkovej - Wilsonovo nábr. – zrealizované 05/2011 
Realizácia vstupu  na Ms. cintorín, kolumbárium, parkovisko, verejné WC - zrealizované 
05/2011 
Rozvod kanalizácia a zaolejovaná kanalizácia pred Ms. cintorínom – zrealizované 05/2011 
Rek. administratívnej budovy pred Ms. cintorínom - zrealizovaná 05/2011 
Predĺženie VO k parkovisku pred Ms. cintorínom- zrealizované 05/2011 
OS Nitra Diely IV, BD A,B,C,D + TV a IS – zrealizované 07/2011 
 
Rekonštrukcie a modernizácie 
Súvislá oprava MK Kláštorská – pokračovanie - zrealizované 05/2011 
Súvislá oprava MK Kláštorská –dokončenie –zrealizované 12/2011 
Rek. Detskej nemocnice na Domov dôchodcov – zrealizované 04/2011 
Odstránenie azbestu a zateplenie B pavilónu zdrav. strediská Chrenová – zrealizované 
07/2011 
Odstránenie azbestu a zateplenie A, C pavilónu zdrav. strediská Chrenová – zrealizované 
07/2011 
 
6.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti  
 
 Investičné akcie, ktorých realizácia začala v r. 2011 a pokračuje v r. 2012 
 
Chodník Štúrova ul. od Top Stroja - Mlynárce – presun do r.2012 
Súvislá oprava MK Jánskeho, MK Svätourbánska od Dolnozoborskej po Jánskeho, MK 
Dolnozoborská od Prvosienkovú po Kinčekovu – presun do r.2012 
 
Investičné akcie, ktorých realizácia bola presunutá do r.2012 
 
Súvislá oprava MK Ďurkova od križovatky Ďurková-Schurmanova po Farskú ul.-presun do 
r.2012 
Súvislá oprava MK Ratkošova – presun do r.2012 
Chodník Hlavná 44-86 – presun do r.2012  
Rozšírenie chodníka Pražská ul. od Žilinskej  po Piešťanskú ul.-presun do r.2012 
Rek. nocľahárne pri Útulku pre bezdomovcov – presun do r.2012 
Rek. plynovej kotolne MŠ Golianova - havarijný stav  - presun do r.2012 
Rekonštrukcia polikliniky na Klokočine – presun do r.2012 
 

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch : 

- rekonštrukcie a súvislé opravy miestnych komunikácií 
- obnova chráneného areálu Rolfesova baňa 
- rekonštrukcia a modernizácia objektu - Mestský dom, Štefánikova 1 
- rekonštrukcia Župného námestia 
- rekonštrukcia Domov s opatrovateľskou službou ul. J. Kráľa, Bernolákova 16,  
 

 

 

6.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  
Mesto nezaznamenalo žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.  
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Prílohy:  
 
Príloha č.1:                    

SWOT analýza mesta Nitra 
Hospodársky rozvoj a základná infraštruktúra 

(priemysel, cestovný ruch, veda a výskum, základná infraštruktúra - doprava, inžinierske siete, 
infraštruktúra pre priemyselné parky a výrobné zóny) 

 

SILNÉ STRÁNKY (Strengths) 

• diverzifikovaná hospodárska základňa (ekonomika mesta nestojí na jednom rozhodujúcom 
podniku, prevládajú malé a stredné podniky) 

• dostatok vhodných lokalít určených na budovanie priemyselných parkov 
• budovanie technickej infraštruktúry a majetkové vysporiadanie pozemkov pre priemyselné 

parky je jednou z hlavných priorít mesta 
• vytvorené vhodné územno-technické, environmentálne a iné priestorové podmienky pre 

realizáciu nových investícií 
• existencia inštitúcií zameraných na podporu malého a stredného podnikania (RPIC, SOPK, 

RRA) 
• pôsobenie širokého spektra finančných inštitúcií  
• poloha na kontakte Karpát (Tríbeča) a Podunajskej nížiny 
• priestorová diferenciácia (mesto na siedmich pahorkoch) 
• slávna minulosť 
• veľké množstvo významných kultúrno-historických pamiatok 
• početné archeologické nálezy na území mesta 
• zachovaná historická zóna 
• upravené mestské centrum 
• rozvoj kongresového a veľtržného cestovného ruchu  
• podmienky pre rôzne formy letnej turistiky v bezprostrednom okolí mesta 
• existencia rozsiahleho výstavného areálu 
• dobré podmienky pre pešiu turistiku a cykloturistiku 
• ubytovacie kapacity diverzifikované vo väčšom počte menších zariadení (penzióny) 
• značný počet kultúrno-spoločenských aktivít a podujatí tradičného formátu 
• prestíž a kvalitná ponuka miestnych kultúrnych inštitúcií  
• existujúca sieť vedeckých a výskumných inštitúcií, najmä v oblasti poľnohospodárstva, 

biotechnológií, ekológie, genetického inžinierstva a pod. 
• priame napojenie na rýchlostnú komunikáciu a diaľnicu v smere Trnava - Bratislava  
• rovnomerne rozvinutá sieť miestnych komunikácií 
• rozvinutá, prímestská a diaľková autobusová doprava 
• väčšina obyvateľov a podnikov je pripojených na vodovod, kanalizáciu a ČOV (okrem 

okrajových častí mesta) 
• celé mesto je pokryté signálom troch mobilných operátorov i pevnými telekomunikačnými 

rozvodmi  
• vo vybraných mestských častiach je nainštalovaná optická internetová sieť 
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• obyvatelia a návštevníci mesta majú možnosť voľného internetového pripojenia 
prostredníctvom WI-FI signálu na pešej zóne v okolí Ponitrianskeho múzea, v nákupných 
centrách, vo vybraných reštauráciách a kaviarňach, v objektoch SPU a UKF  

• dostatočná kapacita v oblasti zásobovania vodou a plynom pre podnikový sektor i 
obyvateľstvo 

• vysoká penetrácia Internetu v podnikovej sfére 
• postupná eliminácia bariér fyzického prostredia (bezbariérové úpravy) 
• dostatočná ponuka služieb a obchodu v nákupných centrách (Centro Nitra, Family Center, 

Galéria Mlyny Nitra, Galéria Tesco Nitra, Max Nitra)  
 

SLABÉ STRÁNKY (Weaknesses) 

• štruktúra absolventov škôl nedostatočne korešponduje s potrebami trhu práce (nesúlad 
medzi ponukou kvalifikovanej pracovnej sily a požiadavkami trhu práce) 

• nedostatočne využívané benefity vyplývajúce z polohy mesta vo vzťahu k AE Mochovce 
• mesto nie je napojené na regionálne turisticko-poznávacie a cykloturistické trasy 
• chýba komplexná reprezentatívna expozícia dejín mesta (od najstarších čias po súčasnosť) 
• neochota subjektov podnikajúcich v cestovnom ruchu spolupracovať pri spoločnej 

propagácii a spolufinancovaní spoločných projektov 
• v oblasti cestovného ruchu nedostatočne vytvorené podmienky pre malé a stredné 

podnikanie 
• v múzeách chýbajú sprievodcovia a popisy exponátov v cudzích jazykoch  
• nedostatočne využívaný fond kultúrno-historických pamiatok 
• majetkovo nevysporiadané kultúrno-historické pamiatky 
• nízky vstup kapitálu do cestovného ruchu 
• nedostatočne školené ľudské zdroje  pre cestovný ruch 
• nedostatočný dopyt po inováciách v podnikateľskom sektore, slabá motivácia podnikov pre 

zavádzanie inovácií 
• nedostatok rozvojových stimulov a nízka miera prepojenia podnikateľského sektora, 

vedecko-výskumných a akademických inštitúcií 
• nadmerná dopravná záťaž centra mesta a iných úsekov miestnych komunikácií 
• nízka priepustnosť hlavných dopravných uzlov 
• nevyhovujúce napojenie na hlavné železničné koridory  
• autobusová a železničná stanica nemajú významu mesta zodpovedajúce budovy 
• neexistencia kolíznych bodov automobilovej dopravy a peších ťahov (podchody, nadchody)  
• chýba prevádzkové zázemie a spevnená pristávacia dráha na letisku Janíkovce 
• chýba regionálna skládka komunálneho odpadu v prijateľnej vzdialenosti od mesta  

okrajové časti nemajú vybudované kompletné siete technickej infraštruktúry 
• nedostatočná kapacita v oblasti zásobovania elektrickou energiou pre podnikový sektor 

i obyvateľstvo 
 

PRÍLEŽITOSTI (Opportunities) 

• dostatok voľnej pracovnej sily v regióne 
• vysoký podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva (väčšina obyvateľstva je v 

produktívnom veku, klesá predproduktívna zložka, poproduktívna zložka sa len mierne 
zvyšuje) 

• podpora akreditovaných odborov stredného odborného školstva s napojením na výrobný 
proces na úrovni mesta 
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• zlepšiť štruktúru absolventov škôl vo vzťahu k požiadavkám trhu práce 
• podpora vytvárania partnerstiev ziskového a neziskového sektora 
• potenciálne efekty difúzie investícii etablovaných v Trnavskom a Bratislavskom regióne do 

Nitrianskeho regiónu 
• zapájanie sa do medzinárodnej spolupráce a partnerských sietí 
• možnosť získania prostriedkov z fondov EÚ na rozvojové projekty 
• rastúci záujem zahraničných investorov o investície na Slovensku  
• orientácia EÚ na podporu malého a stredného podnikania 
• existencia priestorových rezerv pre vznik nových priemyselných zón v meste a okolí 
• rozvoj pôdohospodárstva a spracovateľského priemyslu 
• rozvoj drobného podnikania 
• využiť benefity vyplývajúce z polohy mesta vo vzťahu k AE Mochovce 
• rozvoj cestovného ruchu, vidieckej turistiky, agroturistiky a kongresovej turistiky 
• napojiť mesto na regionálne turisticko-poznávacie a cykloturistické trasy 
• vytvoriť komplexnú reprezentatívnu expozícia dejín mesta (od najstarších čias po 

súčasnosť) 
• vytvoriť partnerstva  subjektov podnikajúcich v cestovnom ruchu  -  spolupracovať pri 

spoločnej propagácii a spolufinancovaní spoločných projektov 
• v oblasti cestovného ruchu  skvalitniť podmienky pre malé a stredné podnikanie 
• v múzeách zabezpečiť sprievodcov a popisy exponátov v cudzích jazykoch  
• skvalitniť  využívanie fondu kultúrno-historických pamiatok 
• skvalitniť edukáciu ľudských  zdrojov  pre cestovný ruch 
• pokračovať v budovaní priemyselných parkov a inkubátorov 
• podporovať prepojenie podnikateľského sektora, vedecko-výskumných a akademických 

inštitúcií v meste 
• možnosť napojenia okrajových častí mesta na kanalizačnú sieť 
• pokrytie zvyšných častí mesta optickými sieťami 
• podpora  projektov základnej infraštruktúry vo vzťahu k doprave 
• znižovať existenciu kolíznych bodov automobilovej dopravy a peších ťahov budovaním  

podchody a  nadchodov  
• dobudovať kompletné siete technickej infraštruktúry v okrajových častiach mesta 
• dobudovať kapacity v oblasti zásobovania elektrickou energiou pre podnikový sektor 

i obyvateľstvo 
OHROZENIA (Threats) 

• pokračovanie trendu úbytku obyvateľov mesta  
• odlev, resp. periodická migrácia ekonomicky aktívnej zložky obyvateľstva za prácou do 

iných regiónov (Bratislava, Trnava) 
• klesajúci záujem mladej generácie o tradičné podujatia 
• posilnenie bariér mobility pracovnej sily 
• zvyšovanie nezamestnanosti v dôsledku dopadov globálnej ekonomickej krízy na výrobné 

a nevýrobné spoločnosti v meste a okolí 
• konkurencia okolitých miest v súťaži o investície 
• obmedzené možnosti získania finančných prostriedkov z fondov EÚ 
• dopad krízy poľnohospodárskej výroby na aktivity viazané na poľnohospodárstvo 

(poľnohospodárske vzdelávanie a výskum, výstavníctvo) 
• nedostatok rizikového kapitálu pre podporu inovatívnych podnikateľských zámerov  
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• sťahovanie obchodných prevádzok z centra mesta do veľkokapacitných nákupných centier a 
"vyľudnenie" pešej zóny v centre mesta 

• nedostatočný príliv kapitálu 
• presun globálneho investičného kapitálu do regiónov s vyššou cenovou 

konkurencieschopnosťou 
• nedostatočná pozornosť venovaná podpore sofistikovaných technologických investícií a 

investícií založených na znalostiach 
• stagnácia HDP 
• nedostatok finančných zdrojov na realizáciu rozvojových zámerov 
• spájanie imidžu mesta s málo progresívnymi odvetviami (napr. s poľnohospodárstvom) 
• preferovanie krátkodobých pobytov návštevníkov  
• preferovanie rozvoja na zelenej lúke pred reštrukturalizáciou starých výrobných zón 
• pokračovanie prudkého rastu motorizácie a nárokov na dopravnú infraštruktúru 
• rýchle zvyšovanie nákladov na prepravu osôb a tovaru v dôsledku rastu cien pohonných 

hmôt 
 

SWOT analýza mesta Nitra  
Sociálna infraštruktúra 

 

SILNÉ STRÁNKY (Strengths) 

• dobrá dostupnosť všetkých druhov vzdelávania 
• zastúpenie stredných škôl rôznych typov a odborných zameraní  
• univerzitné vzdelávanie nadregionálneho významu. V meste pôsobia dve akreditované 

univerzity: Univerzita Konštantína Filozofa a Slovenská poľnohospodárska univerzita 
• možnosti pre celoživotné vzdelávanie 
 
Kultúra 
• osobitné postavenie Nitry v dejinách Slovenska a snaha mesta o zachovanie kultúrneho 

dedičstva pre budúce generácie 
• výhodná poloha Nitry a jej kultúrnej ponuky  vzhľadom k metropole a k zahraničiu 
• vhodné podmienky ( kultúrne, prírodné, klimatické) pre život, bývanie, kultúrnu 

turistiku pre pešiu turistiku, agroturistiku, cestovný ruch  
• silný kultúrno-spoločenský potenciál obsahujúci  kultúrne hodnoty hmotnej i duchovnej 

podstaty  
• významné archeologické nálezy, bohatá sieť kultúrnych  pamiatok, existujúce zbierkové 

fondy múzeí a galérií  
• výrazné hodnoty a aktivity duchovnej kultúry  vytvárané činnosťou kultúrnych 

inštitúcií, subjektov tretieho sektora, verejnej i súkromnej sféry významom presahujúce 
rámec mesta  

• rozvinutá sieť kultúrnych inštitúcií poskytujúcich služby v oblasti kultúry vrátane 
neštátnych kultúrnych zariadení  

• značný počet kultúrno-spoločenských aktivít a podujatí tradičného formátu 
• prestíž a kvalitná ponuka miestnych kultúrnych inštitúcií  
• existencia súborov a zoskupení, ktoré vyvíjajú záujmovo-umeleckú činnosť na 

kvalitatívne vysokej úrovni 
• zrekonštruovaný areál Amfiteátra pod Zoborom v majetku mesta – potenciál pre 

kultúrne podujatia „open air“  
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• netradičný stánok kultúry – Synagóga ako výstavná a koncertná sieť mesta Nitry 
• dobrá sieť základného umeleckého školstva 
• nový priestor pre činnosť Základnej umeleckej školy Jozefa Rosinského vytvorený 

rekonštrukciou objektu bývalej Základnej školy, Vajanského ulica č.1 
• možnosť prístupu k informáciám 
• široké spektrum kultúrno-spoločenských a športových aktivít 
 
Zdravotníctvo 
• existencia fakultnej nemocnice, polikliník a špecializovaných pracovísk 
 
Bývanie 
• existencia voľných plôch pre výstavbu bytov v rámci územného plánu mesta 
• dostatok športovísk a multifunkčných ihrísk 
 
Sociálna pomoc  
• dostatok potenciálnych priestorov pre sociálne služby 
• pestrá škála poskytovateľov sociálnych služieb 
• silný odborný potenciál pre poskytovanie sociálnych služieb 

 

SLABÉ STRÁNKY (Weaknesses) 

Kultúra 

• nedostatočná  ochrana a starostlivosť o kultúrne dedičstvo, nevyhovujúci technický stav 
viacerých kultúrnych pamiatok 

• urbanizmus - nová zástavba esteticky znehodnocujúca verejné priestory, najmä v centre 
• nedostatočný marketing a propagácia kultúrnej ponuky a prezentácie kultúrneho 

dedičstva 
• nevyužívanie  kultúrnej ponuky pre rozvoj cestovného ruchu a nízka úroveň služieb 
• nedostatočná kultúrna ponuka areálu Amfiteátra pre obyvateľov mesta 
• v meste je funkčné iba jedno kino CineMax  
 
Bývanie 
• nedostatok nájomných bytov 
• nevhodný technický stav časti bytového fondu (panelové sídliská) - vysoká energetická 

náročnosť budov 
• nedostatok verejných oddychových priestorov na sídliskách  
 
Sociálna pomoc 
• nedostatočné finančné pokrytie sociálnych služieb 
• málo rozvinuté dobrovoľníctvo 
• absencia evidencie a monitoringu štatistických informácií obyvateľov vyžadujúcich 

sociálnu pomoc 
• nedostatočná ponuka niektorých služieb (napr. požičovňa športových potrieb a úschovňa)  
• zlý technický stav objektov sociálnej infraštruktúry (budov škôl, zdravotníckych 

zariadení 
• nedostatok preventívnych programov pre zdravý životný štýl obyvateľov mesta 
• nízka miera zamestnanosti a nedostatok voľných pracovných miest pre zdravotne 

postihnutej minority 
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PRÍLEŽITOSTI (Opportunities) 

Sociálna pomoc 

• transformácia teoretických poznatkov do praxe( univerzita - sociálne služby) 
• implementácia výsledkov komunitného plánu do praxe rozvoja sociálnych služieb  
• využitie zdrojov EÚ na financovanie projektov v sociálnej oblasti 
 
Kultúra 
• príjemné prostredie, poloha mesta, pohostinnosť obyvateľov a lokálny kolorit 
• zlepšenie kvality služieb, kultúrnej turistiky a cestovného ruchu 
• spojenie viacerých produktov do balíčka kultúrnych služieb v záujme zvýšenia 

príťažlivosti mesta 
• nové formy propagácie kultúry v zahraničí, možnosti spolupráce s inými mestami 

a cezhraničnej spolupráce, rozvoj bilaterálnych  a multilaterálnych vzťahov 
• využitie potenciálu podnikateľského prostredia na podporu kultúry  
• zvýšenie podielu mesta na spolufinancovaní kultúrnych aktivít organizácií iných 

zriaďovateľov a ochrany kultúrneho dedičstva (vytvorenie expozičných priestorov 
s podielom mesta a rozširovania knižničných fondov,...) 

• podpora a využívanie potenciálu mimovládnych organizácií, stabilizácia   podmienok 
pre podporu a rozvoj  nezávislých aktivít 

• vytvoriť podmienky pre rozvoj kultúrnych aktivít pre deti a mládež, pre národnostné 
menšiny a pre hendikepovaných   

• prepojenie ponuky kultúrnych produktov a služieb s výchovno-vzdelávacím procesom 
v školstve (spoločný postup mesta a kultúrnymi  inštitúciami a školami  v oblasti 
vzdelávania a práce s publikom) 

• využiť možnosti, ktoré poskytuje mestský park, ako plnohodnotné miesto pre 
prezentáciu kultúrnych aktivít  

• plnohodnotné využitie areálu Amfiteátra pre potreby kultúry 
 

OHROZENIA (Threats) 

Sociálna pomoc 

• nárast chudoby u marginalizovaných skupín obyvateľstva 
• stagnácia alebo zánik sociálnych služieb poskytovaných neštátnymi subjektami pre 

nedostatok finančných prostriedkov  
• prehlbujúca sa diskriminácia ohrozených skupín 
•  hrozba sociálnej exklúzie seniorov dôsledku nastúpeného trendu demografického 

vývoja 
• nárast sociálno-patologických javov 
• ďalšie znižovanie sociálnej súdržnosti 
• sociálna segregácia zdravotne postihnutých  
 
 
Kultúra 
• preferovanie rozvoja priemyselných parkov ako identifikačného znaku mesta, 
• povesť mesta ako centra poľnohospodárskeho regiónu 
• nedostatočne vyvinutý vzťah ku kultúrnej turistike a cestovnému ruchu, 
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• nezáujem časti inteligencie o kultúrne dianie v meste 
• nezáujem podnikateľskej sféry o kultúru 
• prevaha masovej komerčnej kultúry a subkultúry v súčasnosti ( médiá, reklama ap.) 
• deficit finančných prostriedkov na kultúru 
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Príloha č.2:  
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Príloha č3:  
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Príloha č.4: 

Poznámky k 31.12.2011 
 

Čl. I 
Všeobecné údaje 

 
1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky a informácie o činnosti účtovnej jednotky 
 
Názov účtovnej jednotky Mesto Nitra 

Sídlo účtovnej jednotky Štefánikova 60, 950 06 Nitra 

Dátum založenia 1991 

Spôsob založenia Zákon č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení 

IČO 00308307 

DIČ, IČ DPH 2021102853, SK2021102853 

Hlavná činnosť účtovnej jednotky výkon samosprávnych funkcií 

Právny dôvod na zostavenie účtovnej 
závierky  

    riadna 
    mimoriadna  

Počet obyvateľov  81798 
 

 
2. Informácie o vedúcich predstaviteľoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky  
 
Štatutárny orgán /meno a priezvisko/ Jozef Dvonč, primátor 

Iný orgán  mestské zastupiteľstvo  

Priemerný počet zamestnancov počas 
účtovného obdobia 

670 

Počet riadiacich zamestnancov    62 

Organizačné členenie účtovnej jednotky  

 

 

MsÚ je členený: 
- útvary 
- odbory 
- referáty  
- Mestský hasičský zbor 

 
3. Informácie o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky  

 
 Počet 

Rozpočtové organizácie zriadené účtovnou 
jednotkou  

                                   15 

Príspevkové organizácie zriadené účtovnou 
jednotkou  

                                     5 
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Iné právnické osoby založené účtovnou 
jednotkou  

                                     5   

 
 
 
4. Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky   
 

Názov  
rozpočtovej 
organizácie 

Sídlo 
 rozpočtovej 
organizácie 

Zmena /zriadenie, 
zrušenie, zmena 

formy právnickej 
osoby/ 

 
Dôvod zmeny 

ZŠ Beethovenova Beethovenova1,  Nitra u všetkých bez zmeny  

ZŠ Cabajská Cabajská 2,  Nitra   

ZŠ a MŠ Novozámocká Novozámocká 129, Nitra   

ZŠ Drážovce Sčasného 22, Nitra   

ZŠ Fatranská Fatranská 14, Nitra   

ZŠ Kniežaťa Pribinu A. Šulgana 1, Nitra   

ZŠ Krčméryho Krčmáryho 2,  Nitra   

ZŠ Nábrežie mládeže Nábrežie ml., Nitra   

ZŠ Na Hôrke Na Hôrke 30, Nitra   

ZŠ Škultétyho Škultétyho 1, Nitra   

ZŠ Topoľová Topoľová 8,Nitra   

ZŠ Tulipánová Tulipánová 1,  Nitra   

ZŠ kráľa Svätopluka Drážovská 6, Nitra   

ZŠ Benkova 34 Benkova 34, Nitra   

CVČ Domino Nitra Štefánikova 63, Nitra   

Správa materských škôl           
v Nitre 

Na Vŕšku 4, Nitra zrušená k 31.08.2011 racionalizácia 

 
 

5. Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky   
 

Názov 
 príspevkovej 
organizácie 

Sídlo  
príspevkovej 
organizácie 

Zmena /zriadenie, 
zrušenie, zmena 

formy právnickej 
osoby/ 

 
Dôvod zmeny 

Správa športových 
a rekr. 
zariadení v Nitre 

Kúpeľná 4, Nitra bez zmeny  

Správa zariadení 
sociálnych služieb v 
Nitre 

Baničova 12,Nitra bez zmeny  

Mestské služby Nitra Tehelná 3, Nitra bez zmeny  

ZUŠ J. Rosinského Vajanského 1,Nitra bez zmeny  

Zariadenie pre  
seniorov Zobor 
 

Jánskeho 7, Nitra bez zmeny  

 
6. Iné právnické osoby v zakladateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky   
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Právna 
forma 

Názov 
 právnickej osoby 

Sídlo 
 právnickej osoby 

Zmena  
/zmena formy 

právnickej 
osoby/ 

 
Dôvod zmeny 

akciová spoločnosť Nitrianska 
teplárenská 
spoločnosť 

J. Kráľa 122, 
Nitra 

u všetkých bez zmeny  

spoločnosť s ruč. 
obmedzeným 

Nitrianske komunálne 
služby 

Nábrežie mládeže 
87, 
Nitra 

  

spoločnosť s ruč. 
obmedzeným 

Službyt Nitra J. Kráľa 122, 
Nitra 

  

spoločnosť s ruč. 
obmedzeným 

Nitrianska investičná Štefánikova 60, 
Nitra 

  

Nadácia Nitrianska komunitná 
nadácia 

Piaristická 2, 
Nitra 

  

 
 
 
 

Čl. II 
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach  

 
 
1. Účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej 

jednotky vo svojej činnosti                                                                                   áno            
  nie 

 

2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad  

Účtovná jednotka nemenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu 
účtovnému obdobiu                                                                          
 
3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek   

a)    Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok 
Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou.  

Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho 
obstaraním. Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke: 

  dopravné 
  montáž 
  provízia 
  poistné  
  iné   

Súčasťou obstarávacej ceny nie sú: 
  úroky  
  realizované kurzové rozdiely, 

ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do užívania. 
Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. 
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Vlastné náklady obsahujú: 
  priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť 
  časť nepriamych nákladov, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť  

 
       Dlhodobý   majetok   získaný   darovaním   alebo   delimitáciou   sa   oceňuje  
reprodukčnou    
       obstarávacou cenou.   
 
       Dlhodobý    majetok   nadobudnutý    bezodplatným    prevodom    pri     splynutí,   
zlúčení,                   
       rozdelení alebo pri prevode správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol  
v účtovníctve.  
       Ak cenu nie je možné zistiť, oceňuje sa reprodukčnou obstarávacou cenou.   
       Uplatnila sa zásada  opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje 

vytvorením opravnej položky. 
 
b) Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou. 
 
c) Zásoby  
 

Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou.  
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s ich 
obstaraním. Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke: 

  dopravné 
  montáž 
  iné   

 
 
 
 
 
 

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. 
Vlastné náklady obsahujú: 

  priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť 

  časť nepriamych nákladov, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť  
Slovný opis nepriamych nákladov 
.................................................................................................. 

 
Zásoby získané darovaním alebo delimitáciou sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou 
(napr. určenou v darovacej zmluve alebo určenou komisiou pre oceňovanie). 
        
d) Pohľadávky 
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou.  
Uplatnila sa zásada opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty vybraných  pohľadávok sa 
vyjadruje vytvorením opravnej položky. 
 
e) Peňažné prostriedky a ceniny 
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. 
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f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období 
Pri účtovaní nákladov a výnosov bola uplatnená zásada časového rozlíšenia. Náklady budúcich 
období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady 
vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 
 
g) Záväzky 
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou.  
 
h) Rezervy 
Rezervy sú záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou. Tvoria sa na základe 
zásady opatrnosti , tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát. Oceňujú sa v očakávanej výške 
záväzku.   
 
i) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období 
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná 
na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.  
 
j) Majetok obstaraný z transferov sa oceňuje obstarávacou cenou. 
  
 
k) Cudzia mena 
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným 
kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou 
Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v iný deň, ak to 
ustanovuje osobitný predpis a v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. V účtovnej 
závierke sú vykázané s prepočtom podľa kurzu platného ku dňu, ku ktorému sa zostavuje.  
 
 
l) Účtovná jednotka  je platiteľom dane z pridanej hodnoty . V prípadoch, keď dodávatelia 

sú platiteľmi DPH, fakturovaná DPH je súčasťou ocenenia dlhodobého majetku, zásob, 
nákladov, nakoľko mesto má nárok na odpočet dane z pridanej hodnoty  len zo 
zdaniteľných plnení kde spĺňa nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty. 

 
 
 
 
 
 

4. Odpisovania dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku 
 Odpisovať sa začína odo dňa jeho zaradenia do používania. Metóda odpisovania sa 
používa lineárna. Odpisovanie nových stavieb sa doba odpisovania  posudzuje 
individuálne.  
 
    Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené takto: 
 

Odpisová skupina Doba odpisovania v rokoch Ročná odpisová sadzba 
1 4 1/4 
2 6 1/6 
3 12 1/12 
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4 20 1/20 
 
Drobný nehmotný majetok od 0  € do 2 400  €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky 
nie je dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - 
Ostatné služby. 
Drobný hmotný majetok od 100,01 € do 1 700 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej 
jednotky nie je dlhodobým hmotným majetkom sa eviduje na podsúvahovom účte.  

      O majetku , ktorého vstupná cena je   nižšia ako 100,01 €     vedie účtovná  jednotka  
operatívnu  
      evidenciu. 
 

Čl. III 
Informácie o údajoch na strane aktív súvahy 

 
A  Neobežný majetok  
I.   Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok  
1. Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku /v €/ 

a) OBSTARÁVACIA CENA  

Názov Účet Riadok 
súvahy 

OC  
 

k 31.12.2010 

Prírastky 
+ 

Úbytky 
- 

Presuny 
+ / - 

OC  
k 31.12.2011 

Aktivované N na 

vývoj 

012 004      

Softvér 013 005 696517 42 688 0  739205 

Oceniteľné práva 014 006 0    0 

Drobný DNM             018 007     0 

Ostatný DNM 019 008 220751   57 275 0 163476 

Spolu   917268 42 688  57 275 0 902681 

b) OPRÁVKY A OPRAVNÉ POLOŽKY 

  Názov Účty Riadok 
súvahy 

Oprávky, 
OP  

k 31.12.2010 

Prírastky 
+ 

Úbytky 
- 

Presuny 
+ / - 

Oprávky, OP 
 k 31.12.2011 

Oprávky a OP k 
aktivovaným N na 
vývoj 

072 
091 

004      

Oprávky a OP  
k softvéru 

073 
091 

005 598431 39859  0 638290 

Oprávky a OP k 
oceniteľným právam 

074 
091 

006     0 

Oprávky a OP 
k drobnému DNM             

078 
091 

007      

Oprávky a OP k 
ostatnému DNM 

079 
091 

008 169827 21645 57274  134198 
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Spolu   768258 61504 57274 0 772488 

 
c) ZOSTATKOVÁ HODNOTA 

Názov Účty Riadok 
Súvahy 

Zostatková 
hodnota 

 k 31.12.2010 

Zostatková 
hodnota 

 k 31.12.2011 
ZH aktivovaných N na vývoj /012/ -/072+091/ 004   

ZH softvéru /013/ -/073+091/ 005 98086 100915 

ZH oceniteľných práv /014/ -/074+091/ 006  0 

ZH drobného DNM              /018/ -/078+091/ 007   

ZH ostatného DNM /019/ - /079+091/ 008 50924 29278 

Spolu   149010 130193 

 

2. Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku /v €/ 

a) OBSTARÁVACIA CENA 

Názov Účet Riadok 
súvahy 

OC  
 

k 31.12.2010 

Prírastky 
+ 

Úbytky 
- 

Presuny 
+ / - 

OC  
k 31.12.2011 

Pozemky 031 012 50093251 4511986 881471  53723766 

Umelecké diela a 
zbierky 

032 013 856573 11372 2540  865405 

Predmety z drahých 
kovov 

033 014      

Stavby 021 015 80894761 20641442 12617566  88918637 

Samostatné 
hnuteľné veci 
a súbory hnut. vecí 

022 016 11042332 300369 414984  10927717 

Dopravné 
prostriedky 

023 017 628333 39761 23219  644875 

Pestovateľské celky 
trvalých porastov 

025 018      

Základné stádo 
a ťažné zvieratá 

026 019      

Drobný DHM 028 020      

Ostatný DHM 029 021 53620 0   53620 

Spolu   143568870 25504930 13939780  155134020 

 

b) OPRÁVKY A OPRAVNÉ POLOŽKY 

Názov Účty Riadok 
súvahy 

Oprávky, 
OP  

Prírastky 
+ 

Úbytky 
- 

Presuny 
+ / - 

Oprávky, 
OP 
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k 31.12.2010  
k 31.12.20

11 
OP k pozemkom 092 012      

OP k umeleckým dielam 
a zbierkam 

092 013      

OP k predmetom 
z drahých kovov 

092 014      

Oprávky a OP k stavbám 081 
092 

015 26059604 

3321585 

7380845 

0 

497734 

0 

 32942715 

3321585 

Oprávky a OP k 
samostatným hnuteľným 
veciam a súb.hn.v. 

082 
092 

016 3705545 1063369 157751  4611163 

Oprávky a OP 
k dopravným  
prostriedkom  

083 
092 

017 393694 126271 23219  496746 

Oprávky a OP 
k pestovateľ. celkom 
trvalých porastov 

085 
092 

018      

Oprávky a OP 
k základnému stádu 
a ťažným zvieratám 

086 
092 

019      

Oprávky a OP 
k drobnému DHM 

088 
092 

020      

Oprávky a OP 
k ostatnému DHM 

089 
092 

021 8952 4476   13428 

Spolu   33489380 8574961 678704  41385637 

 
c) ZOSTATKOVÁ HODNOTA  

Názov Účty Riadok 
súvahy 

Zostatková 
hodnota 

 k 31.12.2010 

Zostatková 
hodnota 

 k 31.12.2011 
ZH pozemkov /031/ - /092/ 012 50093251 53723766 

ZH umeleckých diel a zbierok /032/ - /092/ 013 856573 865405 

ZH predmetov z drahých kovov /033/ - /092/ 014   

ZH stavieb /021/ - /081+092/ 015 51513572  52654337 

ZH samostatných hnuteľných 
veci a súborov hnuteľných. vecí 

/022/ - /082+092/ 016 7336787 6316554 

ZH dopravných prostriedkov /023/ - /083+092/ 017 234639 148129 

ZH pestovateľských celkov 
trvalých porastov 

/025/ - /085+092/ 018   

ZH základného stáda a ťažných 
zvierat  

/026/ - /086+092/ 019   
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ZH drobného DHM /028/ - /088+092/ 020   

ZH ostatného DHM /029/ - /089+092/ 021 44668 40192 

Spolu   110079490 113748383 

 

3. Prehľad o pohybe obstarania dlhodobého majetku /v €/ 

a) OBSTARANIE DLHODOBÉHO MAJETKU 

Názov Účty Riadok 
súvahy 

KZ  
k 31.12.2010 

Prírastky 
+ 

Úbytky 
- 

Presuny 
+ / - 

KZ  
k 31.12.20

11 
Obstaranie DNM  041 009 0 31535 31535  0 

Obstaranie DHM 042 022 42067395 10486384 16855230  35698549 

Obstaranie DFM 043 032      

Spolu   42067395 10517919 16886765  35698549 

 
OPRAVNÉ POLOŽKY 

Názov Účty Riadok 
súvahy 

KZ  
k 31.12.2010 

Prírastky 
+ 

Úbytky 
- 

Presuny 
+ / - 

KZ  
k 31.12.20

11 
OP k účtu obstarania 

DNM  

093 009      

OP k účtu obstarania 

DHM 

094 022 840670 207925 0  1048595 

OP k účtu obstarania 

DFM 

096 032  0 0  0 

Spolu   840670 207925   1048595 

 
 
b) ZOSTATKOVÁ HODNOTA  

Názov Účty Riadok 
súvahy 

KZ  
k 31.12.2010 

Prírastky 
+ 

Úbytky 
- 

Presuny 
+ / - 

KZ k  
31.12.20

11 
ZH účtu obstarania 

DNM  

/041/-/093/ 009 0 0 0  0 

ZH účtu obstarania 

DHM 

/042/-/094/ 022 41226725 10309994 16886765  34649954 

ZH účtu obstarania 

DFM 

/043/-/096/ 032      
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Spolu   41226725 10309994 16886765  3464995

4 

 
 
4. Prehľad o pohybe poskytnutých preddavkov na dlhodobý majetok /v €/ 

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň. 

 

5. Spôsob a výška poistnej sumy majetku v  € 
 

          Riziko 
Poistná 
suma 

Združený živel 296699009 
Odcudzenie 249000 
Lom strojov 1195800 
Poistenie elektroniky 1893200 
Poistenie skla 43200 
Zodpovednosť za škodu 665000 
Zodpovednosť za škodu - 
iné 300000 
 
 
6. Zriadenie záložného práva na dlhodobý majetok  v € 
 

založené objekty 
hodnota 

založ.objektov 

Budova mestskej tržnica       1833 400             
Zimný štadión       1132 244                           
Synagóga          126 934     
Kino Lipa           513 477 
Hotel Olympia           435 571 
Budova MsÚ         2516472 
Reštaurácia Lipa           282 480 
Budova Mestskej polície           272 456 
Amfiteáter           222 167 
Kino Palace             88 097 
 
 
7. Opis a hodnota majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky /v € / 
 

Majetok, ku ktorému má účtovná jednotka 
vlastnícke právo v OC 

Suma v € 

Softvér 739205 

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 163476 

Pozemky 53723766 
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Budovy, stavby 88918637 

Stroje, prístroje, zariadenia, inventár 10927717 

Dopravné prostriedky  644875 

Kultúrne pamiatky 865405 

Obstaranie majetku 35698549 

 
 
 
8. Opis  a  hodnota  majetku daného do správy organizáciám zriadeným a založeným 

účtovnou jednotkou 
   

Majetok, ku ktorému nemá účtovná jednotka 
vlastnícke právo 

Suma v € 

Majetok v správe účtovnej jednotky  - rozpočtové 

a príspevkové organizácie mesta, Nitrianska 

komunitná nadácia   

 

 

 
 
       87 627 759 

 
 
 
9. Dôvody zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému 

nehmotnému  majetku a dlhodobému hmotnému majetku 
 

Konkrétny druh DM  Suma OP v € Dôvod zvýšenie, zníženia a zrušenia 

OP 

KD Párovské Háje 45543 v prenájme len 10 % 

Lanovka – dolná stanica 19749 neprenajíma sa 

Studňa na Sihoti 509 nevyužíva sa 

Kasárne 2618519  nutná oprava, využíva sa na 10 %  

Kino Lipa  263673 neprenajíma sa, nutná oprava 

Kino Palace 45233 Neprenajíma sa 

Budova Kupecká 7      69771 v prenájme 82 % 

Areál Dvorčanská 258588 Využíva  sa na 30 % 

Spolu OP k účtu 021 3321585  
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II. Dlhodobý finančný majetok  
1. Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku /v €/ 

a) OBSTARÁVACIA CENA  

Názov Účet Riadok 
súvahy 

OC  
 

k 31.12.2010 

Prírastky 
+ 

Úbytky 
- 

Presuny 
+ / - 

OC  
k 31.12.201

1 
Podielové CP 
a podiely v dcérskej 
ÚJ 

061 025 6685754    6685754 

Podielové CP 
a podiely 
v spoločnosti 
s podstatným 
vplyvom 

062 026 663635    663635 

Realizovateľné 
cenné papiere 

063 027 16684862  285285 0 

 

16399577 

Dlhové cenné 
papiere držané do 
splatnosti 

065 028      

Pôžičky ÚJ 
v konsolidovanom 
celku 

066 029      

Ostatné pôžičky 067 030      

Ostatný DFM 069 031 0    0 

Spolu   24034251  285285  23748966 

 
 
 

b)  OPRAVNÉ POLOŽKY K DLHODOBÉMU FINANČNÉMU MAJETKU  /v € / 
 
Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň 

 
c)  ZOSTATKOVÁ HODNOTA 

Názov Účty Riadok 
súvahy 

Zostatková 
hodnota 

 k 31.12.2010 

Zostatková 
hodnota 

 k 31.12.2011 
ZH podielových CP a podielov 
v dcérskej ÚJ 

/061/ - /096/ 025 6685754 6685754 

ZH podielových CP a podielov 
v spoločnosti s podstatným 

/062/ - /096/ 026 663635 663635 
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vplyvom 
ZH realizovateľných cenných 
papierov 

/063/ - /096/ 027 16684862 16399577 

ZH dlhových cenných papierov 
držaných do splatnosti 

/065/ – /096/ 028   

ZH pôžičiek ÚJ 
v konsolidovanom celku 

/066/ - /096/ 029   

ZH ostatných  pôžičiek /067/ - /096/ 030   

ZH ostatného DFM /069/ - /096/ 031   

Spolu   24034251 23748966 

 
 
 
2. Dôvody zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému finančnému  

majetku /v €/ 
Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň 

 

 

 

3. Dôvody zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému finančnému  
majetku /v €/ 

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň 

 
III. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach /v €/ 
Informácia o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel /riadky 025 až 
026 súvahy/:  
  

Názov spoločnosti Právna 
forma 

Základné 
imanie 

/ZI/ 
spoločno

sti 
v € 

Podiel 
ÚJ na ZI 
spoločno
sti v % 

Podiel ÚJ 
na 

hlasovacíc
h právach 

v % 

Hodnota 
vlastného 

imania 
spoločno

sti 
k 31.12. 

2011 

Hodnota 
vlastného 

imania 
spoločno

sti  
k 31.12. 

2010 

Hodnota 
majetk. 
podielu 
k 31.12. 

2011 

Hodnota 
majetk. 
podielu 
k 31.12. 

2010 

Nitrianska 
teplárenská 
spoločnosť 

a.s. 8298479 51 51 1275600

1 

1201548

1 

4655447 4655447 

Nitrianske 
komunálne 
služby 

s.r.o. 13278 50 50 3873012 4350849  663635 663635 

Službyt Nitra s.r.o. 2023469 100 100   
3947979 
predb.úd
aj 

   
4008866 

2023667 2023667 

Nitrianska s.r.o. 6639 100 100 5808 2317 6639 6639 
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investičná 
Spolu       7349388 7349388 

 
 
IV. Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný 
dlhodobý finančný majetok /v €/ 
 

1. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti a realizovateľné cenné papiere v € /riadky 
027 až 028 súvahy/:   

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň 

 

2. Dlhodobé pôžičky v € /riadky 029 až 030 súvahy/:   
Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň 

 

3. Významné položky ostatného dlhodobého finančného majetku v € /riadok 027 
súvahy/:   

 
Významné položky 

ostatného DFM 
Hodnota 

 k 31.12.2011 
Hodnota 

31.12.2010 
Poznámky 

Ostatný dlhodobý 
finančný  
majetok 

16399577 

 

16399577 

 

akcie Západoslovenská  vodárenská 
spoločnosť 

Ostatný dlhodobý 
finančný majetok  

0 285285 akcie Dexia banka Slovensko, a.s. 

Spolu 16399577 16684862  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
B Obežný majetok  
I.   Zásoby 
1. Opravné položky k zásobám v € /riadky 035 až 039 súvahy/:    
Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň 

 
2. Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a výška zásob, pri ktorých má účtovná 

jednotka obmedzené právo s nimi nakladať /v €/  
Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň 

 
3. Spôsob a výška poistenia zásob /v €/ 
Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň 
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II.  Pohľadávky 
1. Významné pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/ 
 

Pohľadávky Riadok 
súvahy 

Hodnota 
pohľadávok 

v  €  

Opis 

Pohľadávky 
z nedaňových príjmov 

068 1953101 pohľadávky za komunálny odpad a drobné 
stavebné odpady, predaj pozemkov, nájom, 
dodávka vody 

Pohľadávky 
z daňových 
príjmov 

069 2539503 pohľadávky za miestne dane 

Odb., pohľ. voči 
zamest. 

061,070 2312 výlep plagátov, sprievodcovské služby 

Zúčtovanie s ES 083 22783 pohľ.  -  projekt „Obecná pôda“ 

Ostatné pohľadávky 065 132337 pohľ. bytové a nebyt. priestory spravované 

Službytom 

Iné pohľadávky 059 5096 úverované poštovné 

Spolu  4655132  

 
 
2. Pohľadávky - opravné položky /v €/ 
 

Položka  
pohľadávok 

Riado
k 

súvah
y 

Hodnota  
v  € 

k 31.12. 
2010 

Tvorba 
+ 

Zníženie  
- 

Zrušenie 
-  

Hodnota  
v  € 

k 31.12. 
2011 

Opis dôvodov tvorby 
 
     zrušenia, zníženia 

Pohľadávky 
z nedaňových. 
príjmov 

068 366169 69311 0 0 435480 Tvorba –rizikové 

pohľ. 

 

Pohľadávky      
z daňových  
príjmov 
 

069 2068677 171439 0 114363 2125753 Tvorba –rizikové 

pohľ. 

Zrušenie- 

úhrada,odpis 

Spolu  2434846 240750 0 114363 2561233  

 
 
 
3. Pohľadávky podľa doby splatnosti v € /riadky 048 a 060 súvahy/:   
 

Pohľadávky podľa doby splatnosti Hodnota v €  
k 31.12.2011 

Hodnota v €  
k 31.12.2010 
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Pohľadávky v lehote splatnosti 26912 63517 

Pohľadávky po lehote splatnosti  4628220 4606276 

Spolu (súčet riadkov súvahy 048 a 060) 4655132 4669793 

 
 
 
4. Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti v € /riadky 048 a 060 súvahy/:   
 

Pohľadávky podľa zostatkovej 
 doby splatnosti 

Hodnota v €  
k 31.12.2011 

Hodnota v €  
k 31.12.2010 

Pohľadávky podľa zostatkovej  splatnosti 
do 1 roka 

4650036 4667456 

Pohľadávky podľa zostatkovej splatnosti 
od 1 roka do 5 rokov 

0 2337 

Pohľadávky podľa zostatkovej splatnosti 
dlhšou ako 5 rokov 

5096 0 

Spolu (súčet riadkov súvahy 048 a 060) 4655132 4669793 

 
 

5. Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia    
Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň 

 
6. Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo a výška pohľadávok, pri ktorých má 

účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať  
Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň 

 
III. Finančný majetok  
1. Významné zložky krátkodobého finančného majetku podľa jednotlivých položiek 

súvahy   /v €/ 
 
Krátkodobý  finančný 

majetok 
Riadok 
súvahy 

Hodnota  
v  €  

k 31.12.2010 

Prírastky 
+ 

Úbytky 
-  

Hodnota 
v € 

k 31.12.2011 
Pokladnica 086 2249 1708290 1709182 1357 

Ceniny 087 18572 96845 96507 18910 

Bankové účty 088 9032284 85295516 86793694 7534106 

Spolu  9053105 87100651 88599383 7554373 

 
 
2. Krátkodobý finančný majetok, na ktorý sa zriadilo záložné právo a krátkodobý 

finančný  majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním 
nakladať /v €/ 

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň 



                                             

Výročná správa Mesta Nitry za rok 201Výročná správa Mesta Nitry za rok 201Výročná správa Mesta Nitry za rok 201Výročná správa Mesta Nitry za rok 2011111

 

 - 99 -  

 
3. Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku /v €/ 
Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň 

 
 
 

IV. Poskytnuté návratné finančné výpomoci /riadky 098 a 104 súvahy/: 
   
1.  Poskytnuté návratné finančné výpomoci podľa jednotlivých druhov /v €/ 
Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň 

 

 

2. Opravné položky k poskytnutým návratným finančným výpomociam /v €/ 
Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň 

 
V.  Časové rozlíšenie  
1. Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov 

budúcich období podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/ 
 

Opis položky 
časového rozlíšenia 

Riadok 
súvahy 

Hodnota 
K 31.12.2010 

Prírastky 
+ 

Úbytky 
-  

Hodnota 
k 31.12.2011 

Náklady budúcich 
období 
 

111 13 325 37373 22893 27805 

Príjmy budúcich 
období   

113 103396 3 881 107277 0 

Spolu  116721 41 254  130170 27805 

 
 
 

Čl. IV 
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy 

 
A Vlastné imanie  
I.  Vlastné imanie podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/ 
 

Názov položky Hodnota  
v  € 

 k 31.12.2010 

Zvýšenie 
+ 

Zníženie 
- 

Presun 
+ / - 

Hodnota  
v  € 

k 31.12.2011 
Nevysporiadaný  výsledok 
hospodárenia minulých rokov 

183641896   323941 - 2814486 180503469 

Výsledok hospodárenia za 
účtovné obdobie 

- 2 814 486 2664966   + 2814486 2664966 

Spolu 180827410 2664966 323941  0 183168435 
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II. Vlastné imanie - opis jednotlivých položiek a opis uvedených zmien jednotlivých 
položiek   /v €/ 
 

Suma položky Opis zmien jednotlivých položiek vlastného imania, 
najmä zmeny oceňovacích rozdielov, opravy významných 

chýb minulých rokov 
  

Hospodársky výsledok r. 2010        -2 814 486 

Delimitácia zrušenej RO – Správa 
materských škôl 

         -323 941 

 
Záväzky 
I. Rezervy podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/ 
 

Položka rezerv Výška v € 
k 31.12.20
10 

Tvorba 
+ 

Zníženie 
- 

Zrušenie 
- 

Výška v € 
k 31.12.20

11 

Predpoklada
ný rok 

použitia 
rezerv 

Ostatné krátkodobé rezervy        

Mzdy za dovolenku vrátane 
sociálneho poistenia 

138 942 300646  187569 252019 v r. 2012 

Na súdne spory, audit 7112 8932 - 7112 8932 v r. 2012 

Spolu 146054 309578  194681 260951  

 
 
II. Záväzky  
 
     1.Záväzky podľa doby splatnosti v €  /riadky 140 a 151 súvahy/:   
 

Záväzky podľa doby splatnosti Výška  
k 31.12.2011 

Výška  
k 31.12.2010 

Krátkodobé záväzky /r.151/ spolu 
z toho  

4302369 5378777 

Záväzky v lehote splatnosti 3683735 5378777 

Záväzky po lehote splatnosti  618634 0 

Dlhodobé záväzky /r.140/ spolu z toho 8845956 9184184 

Záväzky v lehote splatnosti 8845956 9184184 

Záväzky po lehote splatnosti  0 0 

Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151) 13148325 14562961 

 
 

2. Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti v € /riadky 140 a 151 súvahy/:   
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Záväzky podľa zostatkovej 
 doby splatnosti 

  Výška  
                  k 31.12.2011  

  Výška  
                  k 31.12.2010  

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 
do 1 roka 

4647730 5727060 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 
od 1 roka do 5 rokov 

0 0 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 
dlhšou ako 5 rokov 

8500595 8835901 

Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151) 13148325 14562961 

 
 
3. Popis významných položiek záväzkov podľa jednotlivých položiek súvahy  

                  Záväzky zo sociálneho fondu  /v €/  
 

Sociálny fond Rok 2011 Rok 2010  

Stav  k 1.januáru  9869 11278 

Tvorba sociálneho fondu  55406 41924 

Čerpanie sociálneho fondu  51197 43333 

Stav k 31.decembru 14078 9869 

 
 

I. Ostatné dlhodobé záväzky  -  zostatková doba splatnosti je od 1 roka /v €/ 
Výška úverov zo ŠFRB                            8  376 956 €      

Záväzky z nájmu 454 922  € 

 

II. Záväzky z nájmu /v €/  
Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto položku. 
 
 
 
 
 
 
I.  Bankové úvery a ostatné prijaté finančné výpomoci  
 
1.  Dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery  

Druh bankového 
úveru  

podľa splatnosti  
/krátkodobý, 

dlhodobý/ 

Charakter  
bankového úveru 

/investičný, 
prevádzkový 

a pod./ 

Mena  Úroková 
sadzba 

 

Dátu
m  

splat. 

Zostatok 
v  € 

k 31.12.20
11 

Ročné 
splátky  

v  € 
  

Popis 
zabezpečen

ia 
úveru 

Dlhodobý Investičný € 12mEuribor+1,3 2016 882505 176501 nehn.maj. 
Dlhodobý Investičný € 3m Euribor+1,45 2016 1699074 357700 nehn.maj. 
Dlhodobý Investičný € 12mEuribor +1,3  2016 809849 161969 nehn.maj. 
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Dlhodobý Investičný € 6m Euribor+1,45 2017 496438 93082 nehn.maj. 
Dlhodobý Investičný € 12mEuribor+1,3  2016 1659695 331939 nehn.maj. 
Dlhodobý Investičný € 12mEuribor+ 0,08 2016 1474443 294889 nehn.maj. 
Dlhodobý Investičný € 3mEuribor+1,45 2019 2000000 250000 nehn.maj 
Dlhodobý Investičný € 6mEuribor+0,8 2021 5454545 545455 nehn maj. 
Spolu        
     14476549 2211535  

 
2.Dlhodobé a krátkodobé emitované dlhopisy /v €/ 
Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň 

 
3.Prijaté dlhodobé a krátkodobé návratné finančné výpomoci /v €/ 
Ostatná krátkodobá finančná výpomoc vo výške 66 127 € na prefinancovanie projektu „Štúdia 
využitia odpadov ako  obnoviteľného  zdroja energie“.  
 
IV. Časové rozlíšenie  
 
1. Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich  období 

podľa jednotlivých položiek súvahy  /v €/  
 

Opis položky 
časového rozlíšenia 

Riadok 
súvahy 

Hodnota 
k 31.12.2010 

Prírastky 
+ 

Úbytky 
-  

Hodnota 
k 31.12.2011 

Výnosy budúcich 
období spolu:  z toho 
významné položky: 

182 28888809 4693554 

 

2279001 

 

31303362 

Výnosy z dar. a 
bezplatne 
nadobudnutého 
majetku 

 5361081 384724 357624 5388181 

Výnosy z majetku 
nadob. 
zo zdrojov EÚ a ŠR 

 21818162 3871651 1357407 24332406 

Ned.inv. – zdroj ŠR  169755 -169755  0 

Majetok zo zdrojov 
ŠR v správe 
organizácií 

 719658 233750 33923 919485 

Majetok darovaný 
v správe organizácií 

 269558 38982 22003 286537 

Výh.prístroje, 
parkovacie karty,iné 

 550595 334202 508044 376753 

 
 
2. Informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384 /v €/ 

 
Kapitálový transfer Stav 

záväzku 
k 31.12.

2010 

Príjem 
kapitálového 

transferu 

Zúčtovanie do 
výnosov bežného 

účtov. obdobia 

Zúčtovanie do 
výnosov 
budúcich 
období 

Stav 
záväzku 

k 31.12.201
1 
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Kap.transfer soc.zar. 16663    16663 

Byty Or.dvor 239407  239407  0 

Multifunkčné ihriská 31795  31795  0 

Zimný štadión - 
vstavok 

92182  92182  0 

Dažď.kanalizácia 
Priemys. park  Sever 

3651331  0 0 3651331 

 

Dotácia na OS 
Prameň 

90840  90840  0 

ZŠ Fatranská 120846 0 120846  0 

Priemyselný park  
Juh  

1183156  0 648159 

 

534997 

ZŠ Cabajská 40278 0 40278 0 0 

Dotácia MH 129569  0  129569 

Kompostáreň  1944204  1944204 0 

ZŠ Benkova -

1092485 

1136723 23352 20886 0 

Dotácia na byty 
MVRR 

 1370352  1370352 0 

Spolu 4503582 4451279 638700 3983601 4332560 

 
Informácie o výnosoch a nákladoch  

 
1. Výnosy z hlavnej a podnikateľskej činnosti - popis a výška významných položiek /v € 

/  
 

Druh výnosov Popis /číslo účtu a názov/  Suma v €  

Tržby za vlastné výkony  a tovar 602 – Tržby z predaja služieb 154890 

 604 -  Tržby za tovar 13267 

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob   0 

Aktivácia   0 

Daňové a colné výnosy a výnosy 
z poplatkov 

632 – Daňové výnosy samosprávy 26311796 

 633 – Výnosy z poplatkov   3758522 

Ostatné výnosy 641 -  Tržby z predaja majetku  3033765 

 644 -  Zmluvné pokuty ,úroky 

z omeškania 

0 
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 645 – Ostatné pokuty, úroky 

z omeškania 

   349372 

 646 – Výnosy z odpísaných 

pohľadávok 

       100 

 648 -  Ostatné výnosy 

z prevádz.činnosti 

 5385622 

Zúčtovanie rezerv  a opravných položiek  653 – Zúčtovanie ostat. rezerv z prev. 

činn. 

   194681 

z prev. a fin. činnosti a zúčtovanie čas. 
rozlíšenia 

658 – Zúčtovanie ostat. OP 

z prev.činn. 

    114186 

Finančné výnosy 661– Tržby z predaja cenných 

papierov 

449142 

 662 – Úroky 

 

      9888 

 665 – Výnosy z dlhodob.fin. majetku    749162 

Mimoriadne výnosy  Zúčtovanie opravných položiek 0 

Výnosy z transferov a rozpočtových 
príjmov  

693 – Výnosy z bež. transferu zo ŠR 720280 

v obciach, VÚC, a v RO a PO zriadených 
obcou  

694 – Výnosy z kap.transferu  zo ŠR    863735 

alebo VÚC 695- Výnosy z bež. transferu od 

Europ.sp. 

22296 

 
 
 

696 – Výnosy z kap. transferu od 

Europ. Sp. 

697-  Výnosy z bež. transferu od ost. 
s. v.s. 

   429803 
   253225 

 
 
 

698 -  Výnosy z kap. transferu od ost. 

s. v.s. 

699- Výnosy samspr. z odvodu 
rozp.príjmov 

   336237 
   569425 

SPOLU   43719394 

 
 
2. Náklady z hlavnej a podnikateľskej  činnosti  - popis a výška významných položiek 

/v €/ 
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Druh nákladov Popis /číslo účtu a názov/  Suma v €  

Spotrebované nákupy 501 – Spotreba materiálu   328 604 

 502 – Spotreba energie 1 190 617 

 504 – Predaný tovar 9 024 

Služby  511 – Opravy a udržiavanie  1766 553 

 512 – Cestovné 19323  

 513 – Náklady na reprezentáciu   70504 

 518 – Ostatné služby   5173633 

Osobné náklady 521 – Mzdové náklady   3998382 

 524 – Zákonné soc. poistenie 

525-  Ostatné sociálne náklady 

527-  Zákonné sociálne náklady                                 

528 – Ostatné sociálne náklady  

 1383276 

 57790 
 

                 187908 
    25888 

Dane a poplatky  538 – Ostatné dane a poplatky 70025 

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 541 – Zostatková cena predaného 

majetku 

545-  Ostatné pokuty,penále a úroky 
z omeš. 

380412 

99 

 546 – Odpis pohľadávky 93506 

 548 – Ostatné náklady na prev. 

činnosť 

329001 

 549 – Manká a škody  43866 

Odpisy, rezervy a opravné položky  551 – Odpisy 5230004 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 
a zúčtovanie  

553- Tvorba ost. rezerv z prev. 

činnosti 

260 951 

časového rozlíšenia   558- Tvorba ost.opr. pol. 

z prev.činnosti 

448 675 

Finančné náklady  562-  Úroky 

561- Predané cenné papiere a podiely 

523376 

285285 

 572- Škody 403 

 568- Ostatné finančné náklady  73410 

Náklady na transfery a náklady z odvodu 
príjmov  

584 – Náklady na transfer  do RO 

a PO 

12717957 
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 586- Náklady na transfer  pre sub. 

mimo v.s. 

585- Náklady na transfery 
z rozp.obce 

5846853 

5199 

Dane z príjmov 591- Splatná daň z príjmov 

595- Dodatočne platená daň z 
príjmov 

533885 

19 

SPOLU   41054428 

 
 
 
 

3. Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií /v €/ 
Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň 

 
 

Čl. VI 
Informácie o transferoch a vzťahoch so subjektmi verejnej správy  

 
1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa 

(Pohľadávka účet 351) v € 
 

Popis zostatku účtu 351 
/pohľadávka/ 

Stav 
pohľadávky 
k 31.12.2010 

V bežnom 
účtovnom 

období prijaté 
odvody 
príjmov 

minulých 
účtovných 

období 
 
- 

Odvody 
príjmov 
bežného 

účtovného 
obdobia 

zúčtované do 
výnosov 

+ 

Uhradené  
odvody 
príjmov 
bežného 

účtovného 
obdobia 

 
- 

Stav 
pohľadávky 
k 31.12.2011 

z dôvodu 
neprijatých 

odvodov 
príjmov 

RO – vlastné príjmy 10088 10088 145 0 145 

      

Spolu 10088 10088 145 0 145 

 
 

2. Zúčtovanie prijatých transferov v členení  podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/ 
 

Názov zostatku  
v členení podľa 
štruktúry súvahy 

/riadky súvahy 134 až 
139/ 

Stav  
záväzku 

k 31.12.20
10 

Druh  
transferu 
/bežný, 

kapitálový/ 

Príjem   
bežného/ 

kapitálovéh
o transferu 

 
+ 

Zúčtovanie  
do výnosov 

bežného 
účtovného 
obdobia 

- 

Zúčtovanie  
do výnosov 
budúcich 
období  

/účet 384/ 
- 

Stav  
záväzku 

k 31.12.201
1 

z dôvodu 
prijatých 
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transferov 
Obv.úrad PSVR –
PnD,HN 

66 bežný 97475 97284 0 257 

Obv.úrad – nespotr. 
poukáž. 

 bežný 158   158 

Transfer – matrika -1095 bežný 85873 84778 0 0 
Transfer – stavebný 
úrad 

 bežný 94619 94619 0 0 

Transfer- školský úrad  bežný 38924 38964 0 -40 
Transfer evid.obyv.  bežný 27618 27618 0 0 
Transfer – Rek. ZŠ 
Benkova 

-1115837 kapitálový 1136723 0 20886 0 

Transfer na ZOS,ZSS  bežný 312191 0 0 0 
Transfer pre školstvo  bežný 15005463 0 0 0 
Transfer voľby NR SR  bežný 0 29 0 -29 
Transfer-vzd.poukazy  bežný 124364 0 0 0 
Transfer – ŠFRB 0 bežný 35224 35224 0 0 
Transfer pre soc.zariad. 16663 kapitálový 0 0 0 16663 
 Transfer MsSP,Nisys -3385 bežný 30856 27471 0 0 
Transfer na hmotnú 
núdzu  

 bežný 69343 70535 0 -1192 

Transfer na kultúru      bežný 6404 6404 0 0 
Zúčt. ND – 
prenes.komp. 

-14606  246 0 0 -15738 

Transfer na PP-
dopr.infr. 

545998 kapitálový 0 0 416429 129569 

Transfer – PP Juh 1183156 kapitálový 0 0 648159 534997 
Transfer – PP Sever 3651331 kapitálový 0 0 0 3651331 
Transfer na ŽP,PkaCD   bežný 13978 13978 0 0 
Transfer TSP Orechov 
dv. 

-783 Bežný 0 783 0 0 

Transfer aktivač. – 
ÚPSVa R 

-1014 bežný 5571 5757 0 -1200 

Transfer – inv.dôch. 41 bežný 2937 2918 0 60 
Transfer na vojnové 
hroby  

 bežný          3999 0 0 0 

Transfer na voľby 
a referendum 

 bežný 142405 142405 0 0 

Transfer SODB  bežný 76191 76191 0 0 
Transfer – BD Diely  kapitálový  1370352 0 1370352 0 
Transfer – stacionár 
autisti 

94 bežný  -94 0 0 

Transfer – Projekt OZE 0 bežný 0  54370 0 -54370 
Transfer – samospr. 
funkcie 

 bežný 70923 70923 0 0 

Transfer – ZŠ Čermáň 40278 kapitálový 0 40278 0 0 
Transfer – Kompostáreň  kapitálový 1944204 8295 1944204 -8295 
SPOLU  4300907   20696041 16344747 4400030 4252171 
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Textová časť:  
V tabuľke sú uvedené aj transfery, ktoré boli následne poukázané príspevkovým 
a rozpočtovým organizáciám mesta vo výške 15 446 017 €. Tieto transfery sú zvýraznené 
a údaj je uvedený len v stĺpci „príjem transferu“. 
 
3. Zúčtovanie poskytnutých transferov v členení podľa jednotlivých položiek 

súvahy/v €/  
Názov zostatku  
v členení podľa 
štruktúry súvahy 

/riadky súvahy 042 až 
047/ 

Stav  
pohľadávky 
k 31.12.2010 

z dôvodu 
poskytnutých 

transferov 

Druh  
transferu 
/bežný, 

kapitálov
ý/ 

Poskytnuti
e   

bežného/ 
kapitálovéh
o transferu 

 
 
 
 
 
 

+ 

Zúčtovanie 
transferu  

poskytnuté
ho 

v bežnom 
účtovnom 
období do 
nákladov 
bežného 

účtovného 
obdobia 

- 

Zúčtovanie  
transferu 

poskytnuté
ho 

v minulých 
účtovných 
obdobiach 

do 
nákladov 
bežného 

účtovného 
obdobia 

- 

Stav  
pohľadávk

y 
k 31.12.201

1 
z dôvodu 

poskytnutý
ch 

transferov 

Mestské služby 
 

25735662 kapitálový 7714414  1244430 32205645 

Mestské služby 
 

0 bežný 0  0 0 

Správa materských škôl 
 

1176199  kapitálový 1230541  2406740 0 

Správa šport.a rekr.zariadení 
 

14945156 kapitálový  233750  806518 14372388 

Správa zar. soc.služien 1414205  kapitálový 1861  163819 1252247 

Zariadenie pre seniorov Zobor 1085171 kapitálov
ý 

3672427  66944 4690654 

ZUŠ Rosinského 1160332  kapitálový 0  65956 1094376 

ZŠ Krčméryho 223856  kapitálový 0  18340 205516 

ZŠ Tulipánová 754242  kapitálový 0  21188 763055 

ZŠ kráľa Svätopluka 192240  kapitálový 0  16748 175492 

ZŠ Nábr. mládeže 1304386  kapitálový 0  84739 1219647 

ZŠ Škultétyho 720823  kapitálový 5  46538 674289 

ZŠ Čermáň 827077  kapitálový 40278  87598 779757 

ZŠ Topoľová 597975  kapitálový 26220  31394 592801 

ZŠ Na Hôrke 2382877  kapitálový 0  145562 2237316 

ZŠ Dražovce 108498  kapitálový 0  17778 90720 

ZŠ Krškany 347682  kapitálový 0  53849 293833 

ZŠ Fatranská 708735  kapitálový 1506  31126 679116 

ZŠ kniežaťa  Pribinu 
 

360575  kapitálový 0  19741 340834 

ZŠ Beethovenova 949392  kapitálový 0  66688 882704 

ZŠ Benkova 915464  kapitálový 4720  52300 867883 

CVČ Domino 1255743  kapitálový 0  71560 1184183 

Spolu  57196290  12925722  5519556 64602456 
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Čl. VII 
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch 

 
1. Deriváty - opis významných položiek derivátov  
Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň 

 
2. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi  
Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň 

 
3. Ďalšie informácie o údajoch na podsúvahových účtoch v €: 

 
Druh položky Opis položky  Hodnota Účet 

Prísne zúčtovateľné tlačivá Pokutové bloky MsP     127 125 752 

Drobný majetok Majetok do 1700 €     1 764496 751 

Vklad do nadácie Nitr. komunitná nadácia            3 485 753 

Majetok RO a PO Majetok RO a PO  87 703 524   753  

Majetok vo výpožičke a nájme        151055 752,754 

  89 749 685  753 

 
Čl. VIII 

Informácie o iných aktívach a iných pasívach 
 

I. Iné aktíva a iné pasíva  
1. Iné aktíva a iné pasíva /v tis. Sk/ 
Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň 

 
2. Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok spravovaných účtovnou jednotkou /v €/ 
 

 Nehnuteľná kultúrna pamiatka Hodnota celkom 
 Veža strážna / Turecká vatra /    1 027 
 Meštiansky dom , Štefánikova tr. 1 191 769 
 Synagóga 894 582 
 Škola a vila, ul. A. Šulgana 1 307 882 
 Obytný súbor ,Misionárska ul. 132 864 

 
 
3. Ostatné finančné povinnosti /v €/ 

Názov položky Popis Hodnota celkom Hodnota týkajúca  
sa spriaznených osôb 
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Povinnosti z leasingových, náj., 
servisných, poistných a pod. 
zmlúv   

ročné poistné 55 561 - 

Iné povinnosti: komisionárske 
zmluvy 
 

 výkon správy bytových 
a nebyt. priestorov 

375 842 375 842 

Spolu  431 403 375 842 

 
Čl. IX 

Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov,  
dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky 

 
1. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov 
      a iných orgánov účtovnej jednotky /v €/  

 
  Členovia 

štatutárnyc
h orgánov 

 Členovia 
iných 

orgánov 
Suma peňažných príjmov 53 152 119 618 

Spolu 53 152 119 618 

 
Čl. X 

Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch  
účtovnej jednotky a spriaznených osôb 

  
1. Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky 

a spriaznených osôb /v € /  
 

      Druh obchodu Hodnoty obchodu  
v € 

Podiel obchodu na 
celkovom objeme 

obchodov v % 

Hodnota ešte 
neukončených 

obchodov (môže byť 
aj v %) 

Kúpa alebo predaj (Službyt 
Nitra,s.r.o.) 

100 462   

Poskytnutie služby    
Zmluvy o obchodnom zastúpení    
Licenčné zmluvy    
Transfery ( Nitr. investičná 
s.r.o.) 

35 900   

Know-how    
Úvery, pôžičky, výpomoci     
Záruky     
Iné obchody     

 
2. Spriaznenými osobami sú:  
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- právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke dcérskou účtovnou 
jednotkou alebo materskou účtovnou jednotkou, 

- právnické osoby, ktoré vykonávajú podstatný vplyv v účtovnej jednotke  alebo je 
v nich vykonávaný podstatný vplyv účtovnou jednotkou, 

- fyzické osoby, prostredníctvom ktorých vykonáva iná osoba v účtovnej jednotke 
podstatný vplyv, 

- zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke 
osoby a osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie 
sú zamestnancami a ich blízke osoby,  

- právnické osoby, v ktorých fyzické osoby uvedené v treťom a štvrtom bode 
vykonávajú podstatný vplyv a to aj sprostredkovane,   

- osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej  jednotke 
prostredníctvom členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov 
taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonomické zámery oboch účtovných jednotiek; 
vplyvom sa rozumie priamy vplyv aj sprostredkovaný vplyv, 

- osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z tohto dôvodu sú schopné ovplyvniť 
ekonomické vzťahy s účtovnou jednotkou, 

- osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto 
osôb hospodársky závislá. 

 
Čl. XI 

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu  
 

1. Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu  
 
Rozpočet Mesta Nitry na rok 2011 bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa  16.12.2010 
Uznesením 358/2010-MZ. 
Príjmy bežného rozpočtu v   

Zdroj Názov  Schválený 
rozpočet 

Rozpočet  
po zmenách 

Skutočnosť 
 k 31.12.2011 

41 100 – Daňové príjmy  26 347 650 29 318 336 29 069 282 

41 200 – Nedaňové príjmy 2 906 170 3 548 650 3 512 843 

111 300 – Granty a transfery 7 463 780 8 553 390 8 553 333 

1151 300 – Granty a transfery 0 27 120 27 116 

1161 300 – Granty a transfery 0 0 9 

1162 300 – Granty a transfery 0 26 230 26 227 

45 300 – Granty a transfery 0 4 000 3 999 

46 300 – Granty a transfery 0 59 320 59 317 

72 300 – Granty a transfery 0 132 990 226 204 

Spolu:  36 717 600 41 670 036 41 478 330 
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Výdavky bežného rozpočtu v €  

Program Zdroj Názov výdavku Schválený 
rozpočet 

Rozpočet  
po 

zmenách 

Skutočnosť 
 k 

31.12.2011 
3,4,9,12,13,14,16 111 610 – Mzdy, platy, 

služob.príjmy  

162 960 309 860 191 862 

1,4,5,9,13,16 41 610 – Mzdy, platy, 

služob.príjmy 

2 964 984 3 717 910 3 799 509 

2 71 610 – Mzdy, platy, 

služob.príjmy 

0 4 340 4 344 

13  11G6 610 – Mzdy, platy, 

služob.príjmy 

0 20 220 17 408 

3,4,9,12,13,14,16 111 620 – Poistné a prísp.do 

poisťov. 

57 860 115 460 71 870 

1,4,5,13,16 41 620 – Poistné a prísp.do 

poisťov 

1 092 700 1 362 640 1 427 262 

2 71 620 – Poistné a prísp.do 

poisťov 

0 1 550 1 546 

13 11G6 620 – Poistné a prísp.do 

poisťov 

0 6 010 6 011 

3,4,5,6,7,9,11,12,1
3, 
14 

111 630 – Tovary a služby 23 580 175 020 288 359 

1 1151 630 – Tovary a služby 0 0 41 159 

1 1152 630 – Tovary a služby 0 0 2 676 

1,2,3,4,5,6,7,9,10,
11, 
12,13,14,16 

41 630 – Tovary a služby 7 108 870 8 504 888 7 472 077  

6, 12 46 630 – Tovary a služby 10 000 242 580 101 809 

2 71 630 – Tovary a služby 0 6 750 6 749 

6,10,11 72 630 – Tovary a služby 0 124 280 81 453 

1 11G5 630 – Tovary a služby 0 0 6 216 

7 131A 630 – Tovary a služby 0 137 590 137 589 

6, 13 1318 630 – Tovary a služby 0 3 580 3 580 
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13 1319 630 – Tovary a služby 0 2 200 2 203 

4,9,13 111 640 - Bežné transfery 40 382 910 386 272 

1,5,6,7,8,9,10,11,1
2, 
13,15,16 

41 640 - Bežné transfery 9 283 900 11 136 670 10 823 753 

12 
 

45 640 - Bežné transfery 0 5 500 5 499 

12 46 640 - Bežné transfery 52 500 102 500 102 500 

9,10,11,13 72 640 - Bežné transfery 0 0 72 186 

3,6,7 41 650 – Splácanie úrokov 402 620 402 620 523 375 

Spolu   21 160 014 26 765 078 25 577 267 

 
 
Príjmy kapitálového rozpočtu v €  

Zdroj Názov  Schválený 
rozpočet 

Rozpočet  
po zmenách 

Skutočnosť 
 k 31.12.2011 

43 200- Nedaňové príjmy 0 3 571 909 3 045 774 

111 300 – Granty a transfery  1 930 310 1 930 310 1 370 352 

1151 300 – Granty a transfery 29 900 1 046 970 1 017 067 

1152 300 – Granty a transfery 0 119 660 119 655 

45 300 – Granty a transfery 0 3 330 3 332 

11U1 300 – Granty a transfery  0 1 739 550 1 739 550  

11U2 300 – Granty a transfery 0 204 650 204 653 

Spolu 
 

 1 960 210 8 616 379 7 500 383 

 
Výdavky kapitálového rozpočtu v €  

Program Zdroj Názov výdavku Schválený 
rozpočet 

Rozpočet  
po 

zmenách 

Skutočno
sť 
 k 

31.12.201
1 

3, 1 41 711 – Nákup pozemkov 10 000 103 270 102 183 

3,5,11,13 41 713- Nákup 

strojov,prístroj.a zar 

17 500 62 320 57 322 

6 45 714- Nákup doprav. 

prostriedkov. 

0 3 330 3 332 

3,7,9,10,11,12,13,
14 

41 716 – Príprav. 

a projekt.dokum. 

58 000 353 130 235 239 



                                             

Výročná správa Mesta Nitry za rok 201Výročná správa Mesta Nitry za rok 201Výročná správa Mesta Nitry za rok 201Výročná správa Mesta Nitry za rok 2011111

 

 - 114 -  

6 11G9 716 – Príprav. 

a projekt.dokum 

0 3 430 3 427 

6 11U1 716 – Príprav. 

a projekt.dokum 

0 58 260 58 262 

6 11U2 716 – Príprav. 

a projekt.dokum 

0 6 850 6 854 

15 1318 716 – Príprav. 

a projekt.dokum. 

0 408 410 278 838 

13,14,15 111 717 – Realizácia stavieb. 1 387 128 6 221 491 2 018 513 

1 1051 717 – Realizácia stavieb 0 0 1 129 326 

1  1152 717 – Realizácia stavieb 0 0 132 861 

6,7,10,12,14 41 717 – Realizácia stavieb 2 609 100 5 630 712 3 302 674 

9 43 717 – Realizácia stavieb 0 1 467 170 1 467 173 

14 45 717 – Realizácia stavieb 42 140 42 140 42 140 

3,7,14 52 717 – Realizácia stavieb 1 269 220 1 703 619 1 693 993 

15 1318 717 – Realizácia stavieb 546 000 36 440 0 

6 11G9 717 – Realizácia stavieb 0 98 900 98 899 

1 11G5 717 – Realizácia stavieb 0 0 66 431 

6 11U1 717 – Realizácia stavieb 0 1 681 290 1 681 288 

6 11U2 717 – Realizácia stavieb 0 197 800 197 798 

4 41 719 – Ostatné kapitál. 

výdavky 

17 500 17 500 16 520 

11 41 722 – Transfery v rámci 

verej. správy 

0 233 000 233 000 

Spolu:   5 956 588 18 329 062 12 826 

073 
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Príloha č.5: 

 
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 
2011 pred jeho schválením. 

Rozpočet mesta na rok 2011 bol schválený na mestskom zastupiteľstve dňa 
16.12.2010 uznesením č. 358/2010- MZ. 

Schválený rozpočet mesta bol v priebehu roka 2011 viackrát upravovaný uzneseniami 
mestského zastupiteľstva v zmysle §14 zákona č. 583/ 2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách. 
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 neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely. 

     Výsledkom  hospodárenia  mesta   za   rok  2011  je   dosiahnutie   schodku   vo  výške  

1 024 935 EUR. Z toho bežný rozpočet bol uzavretý s prebytkom 4 371 973 EUR 
a kapitálový rozpočet so schodkom 5 396 908 EUR. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami 
finančných operácií je zostatok prostriedkov vo výške 6 831 682 EUR. Na dosiahnutí vyššie 
uvedeného schodku sa podieľa niekoľko zásadných skutočností. V prvom rade ide 
o nenaplnenie rozpočtovanej výšky bežných príjmov, i keď výpadok v absolútnom vyjadrení 
nie je hrozivý. Nepriaznivé plnenie bolo zaznamenané  u dani z príjmov fyzických osôb 
a u administratívnych poplatkoch, čo súvisí s  poplatkami za vydané povolenia na výherné 
hracie automaty. Pozitívne však možno hodnotiť nárast dane z príjmov v porovnaní 
s predchádzajúcim rokom indexom 1,20. 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 
pomerne nízke plnenie kapitálových príjmov, pod ktorý sa podpísala v rozhodujúcej miere 
nepoukázaná dotácia z eurofondov v súvislosti s rekonštrukciou detskej nemocnice a taktiež 
nedostatočný predaj nepotrebného majetku. U kapitálových výdavkov je nižšie čerpanie 
oproti plánovanej čiastke spôsobené najmä vynaloženými výdavkami na realizáciu stavieb 
a technického zhodnotenia a ich presunutím do roku 2012. Ich celková výška napriek tomu 
dokumentuje vysokú intenzitu investičnej činnosti.   

Z hľadiska vývoja možno pozitívne hodnotiť stav pohľadávok po lehote splatnosti, ktorý 
v porovnaní s predchádzajúcim rokom zaznamenal pokles indexom 0,97 . 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 na nápravu prijaté i na základe kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra 
priniesli prvé pozitívne účinky.  

Pri hodnotení stavu záväzkov je potrebné poukázať na priaznivý vývoj, keď došlo 
k pomerne vysokému poklesu  krátkodobých, ale najmä dlhodobých záväzkov v porovnaní 
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s rokom 2010. Dosiahnutý stav celkovej úverovej zadlženosti mesta vo výške 34,42 %, je 
stále veľmi  prijateľný.  

Pri kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra vykonávanej v roku 2011 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. Nedostatky sa vyskytujú najmä u dotácií do 
športovej oblasti. Na ich odstránenie boli prijaté opatrenia.  

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  21.3.2012. 

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 31.12.2011 je súčasťou záverečného účtu. Audit bol ukončený bez 
zistených nedostatkov dňa 5.3.2012. 

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 2011 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. Uvedenú povinnosť nebolo možné dodržať, vzhľadom na 
dosiahnutý schodok bežného a kapitálového rozpočtu spolu. Krytie kapitálového schodku 
bolo zabezpečené z prebytku bežného rozpočtu, zostatkami finančných prostriedkov 
z minulých rokov a návratnými zdrojmi financovania v zmysle § 10 ods.7 zákona č. 583/2004 
Z.z. vyššie citovaného zákona. 

     Vzhľadom na vyššie uvedené  odporúčam mestskému zastupiteľstvu  prerokovanie 
záverečného účtu mesta Nitra za rok 2011 uzavrieť s výrokom 

                                       celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. 

V Nitre dňa 19.3.2011                                                         Ing. František Halmo                                                   

                                                                                                  hlavný kontrolór  
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Príloha č.6: 
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