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Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola 

Zámer: Efektívna a transparentná samospráva vytvárajúca príležitosti pre 

obyvateľov a podnikateľov.

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet programu 2 209 390 707 440 587 460 622 480

Rozpočet programu 
upravený 

714 720 215 670

Plnenie k 31.12. 230 544 230 888

% plnenia 32,26 % 107,06   %                                      

Komentár k programu: 

Program obsahuje činnosti, ktoré vytvárajú predpoklady pre kvalitný život občanov a podnikateľov mesta v rôznych 
oblastiach. V programe sú zastúpené činnosti - riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovovanie úloh pre 
jednotlivé útvary, oddelenia mestského úradu, Mestskej polície, právnické osoby v zakladateľskej alebo 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (Mestské služby, Správa zariadení sociálnych služieb, Správa športových 
a rekreačných zariadení, Nitrianske komunálne služby, Službyt Nitra s.r.o., a Správa materských škôl)  a následné 
vyhodnocovanie plnenia úloh, príprava a vedenie Mestskej rady, Mestského zastupiteľstva, stretnutia primátora 
s občanmi, pracovné rokovania so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými 
a právnickými osobami, tretím sektorom, vedúcimi zamestnancami mesta, vystúpenia v médiách, prijatia návštev 
a delegácií, výkon agendy kancelárie primátora.

Program zahŕňa aktivity a činnosti mesta  súvisiace s územným plánovaním  s cieľom trvalo udržateľného rozvoja
a prosperity mesta,  s úspešným získavaním finančných zdrojov z EÚ a  kvalitným manažmentom ekonomiky mesta 
- rozpočtovou a daňovou politikou mesta, komplexným vedením účtovníctva., 

Dôležitou časťou programu je kontrola  hospodárenia obce kontrolórom mesta,  účasť mesta v samosprávnych 
združeniach a organizáciách pre zabezpečenie presadzovania záujmov mesta na samosprávnych a celoštátnych 
záujmových fórach.

Program vychádza zo strategickej rozvojovej vízie mesta Nitra spracovanej v Programe hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja mesta Nitra  2007- 2013.

Podprogram 1.1:   Manažment  mesta 

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu 23 900 21 800 18 800 19 900

Rozpočet podprogramu 
upravený 

23 900 17 300

Plnenie k 31.12. 18 931 17 202

% plnenia 79,21 % 99,43  %
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Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora mesta

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 16 600 15 000 12 000 12 700

Rozpočet prvku 
upravený 

16 600 12 500

Plnenie k 31.12. 11 372 13 850

% plnenia 68,51 % 110,80  %

Zodpovednosť: útvar primátora mesta

Cieľ Zabezpečiť transparentný výkon funkcie primátora mesta 

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Jarmila Juhásová – vedúca kancelárie primátora mesta Nitry

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet stretnutí primátora s občanmi za rok

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

14 14 14 14 14

Skutočná 
hodnota

7 19 13 18

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet  realizovaných  tlačových konferencií za rok 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

6 8 10 10 10

Skutočná 
hodnota

6 10 22 12

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok
Počet kultúrnych, spoločenských a športových podujatí organizovaných 
v meste Nitra za účasti primátora mesta  za mesiac

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

7 8 8 8 9

Skutočná 
hodnota

7 7 9 12
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Zodpovednosť: útvar primátora mesta 

Cieľ 
Zvýšiť záujem občanov o dianie v meste 

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Jarmila Juhásová – vedúca kancelárie primátora mesta Nitry

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet písomných  podnetov od občanov mesta na zlepšenie života v meste  

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

10 15 20 20

Skutočná
hodnota

24 10 18

Zodpovednosť: útvar primátora mesta

Cieľ Zabezpečiť propagáciu prostredia mesta voči potenciálnym investorom 

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Jarmila Juhásová – vedúca kancelárie primátora mesta Nitry

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet stretnutí s investormi, predstaviteľmi bánk, podnikateľmi za rok

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

8 8 8 8 8

Skutočná 
hodnota

7 5 8 29

Zodpovednosť: útvar primátora mesta

Cieľ Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie mesta

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Jarmila Juhásová – vedúca kancelárie primátora mesta Nitry

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet porád vedenia za mesiac

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

4 4 4 4 4

Skutočná 
hodnota

4 4 4 4

Merateľný Výstup / výsledok Počet pracovných stretnutí s riaditeľmi mestských organizácií za rok
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ukazovateľ:

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

20 20 20 20 20

Skutočná 
hodnota

20 20 30 20

Komentár k prvku:      

Prvok zahŕňa všetky aktivity a činnosti mesta, ktoré zabezpečuje manažment mesta. V prvku sú rozpočtované 
výdavky súvisiace s činnosťou primátora mesta a  zástupcov primátora mesta  - reprezentačný fond na kvetinové a
vecné dary, občerstvenie pri prijatí návštev, delegácií, pri príležitosti konania rôznych spoločenských, kultúrnych 
a iných podujatí organizovaných mestom.

Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie výkonu primátora, zástupcov primátora sú zahrnuté v programe 
Administratíva a predstavujú výdavky na  mzdy, poistné a príspevky do poisťovní a ostatné režijné náklady spojené 
s prevádzkou mestského úradu sú zahrnuté v programe 3. a v podprograme 3.4. Hospodárska  správa MsÚ.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

V 1. polroku 2010 sa konali stretnutia primátora s občanmi mestských častí a s dôchodcami. Cieľom stretnutí bolo 
zhodnotenie činnosti mestského úradu a mestských organizácií. Občania prezentovali svoje názory a problémy, 
navrhovali riešenia a podnety  na zlepšenie činnosti úradu a mestských organizácií.

Tlačové konferencie sa konali počas zasadnutí mestského zastupiteľstva. V 1. polroku 2010 sa ich spolu uskutočnilo
12 (5 počas mestského zastupiteľstva, 4 - raňajky s novinármi, 1 tlačová konferencia k slávnostiam Nitra, milá Nitra, 
1tlačová konferencia - Okolo Slovenska, 1 tlačová konferencia k akcii Tesco - Beh pre život). Okrem tlačových 
konferencií sa počas celého roka odpovedalo na otázky novinárov osobne, telefonicky, e-mailom (699 vybavených  
požiadaviek - televízie, celoštátne denníky, regionálne týždenníky, internetoví novinári a iné).

Účasť primátora na kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach konaných v meste Nitra bola priemerne 12
podujatí za mesiac. Podujatia boli organizované nielen Mestom Nitra, ale aj inými organizáciami, ktoré v našom 
meste uskutočňujú svoju aktívnu činnosť, mnohé za podpory Mesta (KOS, DAB, AX, UKF, SPU, ZŠ, MŠ a iné).

Podnety od občanov mali nie vždy písomnú formu. Ústne podnety boli priebežne riešené. Písomné boli odstúpené 
príslušným útvarom alebo mestským organizáciám k vybaveniu.

V rámci propagácie prostredia mesta voči potenciálnym investorom bolo na pôde úradu 24 stretnutí s podnikateľmi, 
investormi či predstaviteľmi športových klubov.

Porady vedenia sa konali pravidelne 1x  do týždňa. 

Pracovné stretnutia s riaditeľmi mestských organizácií sa konali  1x týždenne, v prípade nutnosti boli zvolané krátke 
operatívne porady. V čase povodní zasadal krízový štáb, ktorého členmi boli aj niektorí riaditelia mestských 
organizácií.

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.221/2010-MZ zo dňa 9.09.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie výdavkov rozpočtu prvku   
o 2 500 EUR za účelom ich presunu do prvku 11.4.4. Fórum mladých na nákupu športových potrieb, ktoré budú 
slúžiť na voľno časové aktivity. 

Hodnotenie  výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

V  r. 2010 sa konali stretnutia primátora s občanmi mestských častí  a s dôchodcami. Cieľom stretnutí bolo 
zhodnotenie činnosti mestského úradu a mestských organizácií za rok  2010. Občania prezentovali svoje názory a 
problémy, navrhovali riešenia a podnety  na zlepšenie činnosti úradu a mestských organizácií.

Tlačové konferencie sa konali počas zasadnutí MZ. V roku 2010 sa ich spolu uskutočnilo 12. Okrem tlačových 
konferencií sa počas celého roka odpovedalo na dotazy novinárov – osobne, telefonicky, e-mailom.

Účasť primátora na kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach konaných v meste Nitra bola priemerne 12
podujatí za mesiac. Podujatia boli organizované nielen Mestom Nitra, ale aj inými organizáciami, ktoré v našom 
meste uskutočňujú svoju aktívnu činnosť, mnohé za podpory Mesta (KOS, DAB, AX, UKF, SPU, ZŠ, MŠ, .... ).

Podnety od občanov mali nie vždy písomnú formu. Ústne podnety boli priebežne riešené. Písomné boli odstúpené 
príslušným útvarom alebo mestským organizáciám k vybaveniu.
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V rámci propagácie prostredia mesta voči potenciálnym investorom bolo na pôde úradu 29 stretnutí s podnikateľmi, 
investormi či predstaviteľmi športových klubov, ...

Porady vedenia sa konali pravidelne 1x  do týždňa. 

Pracovné stretnutia s riaditeľmi mestských organizácií sa konali  1x týždenne, v prípade nutnosti boli zvolané krátke 
operatívne porady. V čase povodní zasadal krízový štáb, ktorého členmi boli aj  niektorí riaditelia mestských 
organizácií.

Na záver môžeme konštatovať, že  ciele boli dosiahnuté a  trend merateľných ukazovateľov mal rastúci charakter. 

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu MsÚ

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 7 300 6 800 6800 7 200

Rozpočet prvku 
upravený 

7 300 4 800

Plnenie k 31.12. 7 559 3 352

% plnenia 103,55 % 69,83 %

Zodpovednosť: útvar prednostu MsÚ

Cieľ 
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ 

Zodpovedný za 
monitorovanie:

JUDr. Igor Kršiak – prednosta MsÚ v Nitre

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Percentuálny nárast občanov spokojných s činnosťou MsÚ 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

80 82 84 86 88

Skutočná 
hodnota

80 81 84 82

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Percento  splnených  úloh  zo všetkých prijatých uznesení MZ  

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

100 100 100 100 100

Skutočná 
hodnota

95 97 98 96

Komentár k prvku:

Prednosta MsÚ riadi a dohliada na zabezpečovanie procesov mestského úradu,  vyhodnocuje plnenie úloh 
uložených jednotlivým  útvarom  a dohliada na ich plnenie,  monitoruje a kontroluje  prípravu zasadnutí mestskej rady 
(MR) a mestského zastupiteľstva (MZ),  plní uznesenia prijaté v MR a MZ a zabezpečuje ich plnenie prostredníctvom 
riadených útvarov,  spolupracuje s mestskými organizáciami,  výbormi mestských častí a komisiami zriadenými pri 
MZ,  rokuje s fyzickými a právnickými osobami. 

V prvku  sú rozpočtované výdavky súvisiace s činnosťou prednostu MsÚ a útvaru prednostu MsÚ - reprezentačný 
fond na  občerstvenie pri prijatí návštev, delegácií, rôznych rokovaní. 
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Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie výkonu prednostu MsÚ a útvaru prednostu sú zahrnuté v programe 
Administratíva a predstavujú výdavky na  mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby. Ostatné režijné 
náklady spojené s prevádzkou mestského úradu  sú zahrnuté v programe 3. a v podprograme 3.4. Hospodárska  
správa MsÚ.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

Prednosta MsÚ sa pravidelne stretáva na rokovaniach s jednotlivými vedúcimi útvarov a oddelení, kde koordinuje  
ich činnosť, vzájomne všetkých  informuje a rieši problémy. 

Čerpanie finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti prednostu a útvaru prednostu – reprezentačný fond bolo 
k 30.6.2010 vo výške 1 371 EUR.

Rozpočtový presun: 

V zmysle Rozpočtových pravidiel mesta Nitry, § 8 bod 6, písm. a) bol v mesiaci november 2010 vykonaný rozpočtový 
presun 

▼ zníženie výdavkov prvku 1.1.2. Výkon funkcie prednostu MsÚ, reprezentačné výdavky ...................... - 2 000 EUR

▲ zvýšenie výdavkov podprogramu 3.4. Hospodárska správa MsÚ, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, 
technika a náradie ...................................................................................................................................... + 2 000 EUR

na vykrytie prečerpaných finančných prostriedkov.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

Spokojnosť občanov, ktorí boli ochotní vyplniť anketové lístky a vhodiť do schránky dôvery vyjadrili svoju spokojnosť 
s činnosťou mestského úradu vo výške 82 %. Občania vyjadrujú spokojnosť hlavne v tom, že úradné hodiny sú 
každý deň a oceňujú služby pokladne a možnosť overovania písomností  počas sobôt.  Negatívne vyjadrenia sú na 
adresu mestského úradu v prípadoch, keď občan nemá potrebné doklady na podanie rôznych žiadostí. 

Podprogram 1.2:  Územné plánovanie a urbanizmus     

Zámer:  Územný rozvoj mesta založený na komplexných informáciách 

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu 52 450 50 000 30 000 31 770

Rozpočet podprogramu  
upravený 

105 210 50 000

Plnenie k 31.12. 91 136 31 732

% plnenia 86,62 %    63,46  %

Zodpovednosť: útvar hlavného architekta mesta

Cieľ Zabezpečiť reguláciu   architektonického a územného rozvoja mesta v súlade so 
záujmami mesta a potrebami obyvateľov

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Ing. arch. Stanislav Babčan – hlavný architekt mesta Nitry

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok
Počet spracovanej  novej  územno-plánovacej  dokumentácie  za rok 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

3 3 2 2 2

Skutočná 3 3 2 3
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hodnota

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet aktualizácií parciálneho informačného systému – územného                               
plánu mesta Nitry a GMIS za rok 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

3 3 3 3 3

Skutočná 
hodnota

3 3 4 3

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok
Počet spracovaných  nových  územno-plánovacích podkladov za rok 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

12 3 5 5 5

Skutočná 
hodnota

3 10 2 2

Komentár k podprogramu :

V rámci  podprogramu útvar hlavného architekta zabezpečuje obstaranie územno-plánovacej dokumentácie,  
architektonických štúdií, aktualizácie  k schválenému územnému plánu mesta  a ostatných územno-technických 
podkladov.

Útvar hlavného architekta  v roku 2010 zabezpečil: 

Proces verejného prerokovania, vypracovanie čistopisu územnoplánovacej dokumentácie a predloženie 
dokumentácie na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Nitre: 

Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu mesta Nitry 

Zadanie pre spracovanie Územného plánu zóny Mlynárce I., Nitra

Zadanie pre spracovanie Územného plánu zóny Šindolka I. , Nitra

Aktualizácie parciálneho informačného systému - územného plánu mesta a GMIS:

Aktualizáciu PIS - KN 

Aktualizácia softvéru pre GIS portálu

Aktualizácia GMIS 

Územnoplánovacie podklady:

Urbanisticko-architektonická štúdia – Palárikova ulica

Štúdia „ Dostavba areálu letného kúpaliska Sihoť“     

V roku 2010 neboli obstarané :

Doplnok k UPN CMZ Nitra č.1 

UŠ areál Kasární pod Zoborom 

Odôvodnenie: ÚPN CMZ v Nitre schválilo MZ v Nitre v roku 2007. V zmysle § 30 ods. 4 stavebného zákona je 
potrebné najmenej raz za štyri roky, preskúmať územný plán, či nie sú potrebné jeho zmeny a doplnky, alebo či 
netreba  obstarať nový územný plán. Zákon ukladá povinnosť aktualizovať územnoplánovaciu dokumentáciu ak sa 
zmenili územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia 
organizácie územia, treba umiestniť verejnoprospešnú stavbu, zosúladiť územný plán s  územným plánom 
hierarchicky vyššieho stupňa. V roku 2008 a  2010  Mesto Nitra  obstaralo zmeny a doplnky ÚPN mesta Nitry, 
s ktorými je nutné zosúladiť  ÚPN – CMZ. Zároveň v priebehu roku 2010 útvar hlavného architekta obdržal  i viaceré 
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žiadosti a návrhy vlastníkov pozemkov na zmeny a doplnky ÚPN CMZ v Nitre. Z vyššie uvedených dôvodov ÚHA  
pripravuje komplexnú aktualizáciu územnoplánovacej  dokumentácie CMZ  v roku 2011.

Urbanistickú štúdiu UŠ areál Kasární pod Zoborom bude možné objednať až  po dohode s Krajským pamiatkovým 
úradom vo veci vyhlásenia národnej kultúrnej pamiatky. V súčasnosti prebieha odvolacie konanie v predmetnej 
záležitosti. ÚHA požiada o presun finančných prostriedkov na rok 2011.

Ostatné  bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto Podprogramu  sú zahrnuté v programe Administratíva 
a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní. Ostatné režijné náklady spojené s prevádzkou  
mestského úradu  sú zahrnuté v programe 3. a v podprograme 3.4. Hospodárska  správa MsÚ.

Rozpočtový presun: 

V zmysle Rozpočtových pravidiel mesta Nitry, § 8 bod 6, písm. a) bol v mesiaci marec 2010 vykonaný rozpočtový 
presun výdavkov v rámci príslušných položiek rozpočtu prvku z nasledovného dôvodu:

Navýšenie výdavkov na aktualizáciu GIS portálu presunom časti výdavkov určených na aktualizáciu GMIS vrstva 
exist. budov bol nutný z dôvodu posilnenia kurzu USD voči EUR, nakoľko aktualizácia software sa nakupuje v USA.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

V roku 2010 vzhľadom na výšku stanoveného limitu pre návrh rozpočtu útvaru hlavného architekta, nebolo možné 
zrealizovať obstaranie plánovaného  počtu  nových územnoplánovacích podkladov - v počte 5 dokumentácií.

Podprogram 1.3:  Projekty pre regionálny rozvoj

Zámer:  Kvalitné projekty – úspech v rozvoji mesta

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu 2 088 890 592 000 492 000 521 400

Rozpočet podprogramu  
upravený 

513 250 36440

Plnenie k 31.12. 33 035 61 440

% plnenia 6,44 % 169,10 %

Zodpovednosť: útvar primátora mesta - referát projektového manažéra 

Cieľ Zabezpečiť finančné prostriedky z cudzích zdrojov pre rozvoj mesta a jeho 
aktivít

Zodpovedný za 
monitorovanie:

RNDr. Helena Rýchla – odborný referent pre regionálny rozvoj RPM MsÚ v Nitre

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok
Počet schválených žiadostí o NFP zo štrukturálnych  fondov 
a medzinárodných programov za rok

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

8 9 5 5 5

Skutočná 3 10 2 5
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hodnota

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet schválených žiadostí o dotáciu zo všetkých rezortov vlády SR

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

10 12 8 8 8

Skutočná 
hodnota

5 8 5 8

Komentár k podprogramu :

1,V obidvoch merných ukazovateľoch je oproti roku 2009 zmenené znenie, resp. spresnený názov ukazovateľa 
s lepšou výpovednou kvalitatívnou hodnotou pred kvantitatívnou.

2,Pre rok 2010 je spresnené v obidvoch ukazovateľoch počet úspešne podaných projektov a to tak zo štrukturálnych 
fondov ako i z dotačnej politiky jednotlivých rezortov v zmysle ich výnosov a vyhlásených výziev v príslušnom 
rozpočtovom roku.

3,Predpokladáme, že podané úspešné  projekty budú hlavne z oblasti sociálnej, školstva, životného prostredia 
a kultúry. Ich podania bude vyplývať z predložených návrhov a potrieb jednotlivých útvarov MsÚ.

4, Predloženie projektov v roku 2010 bude opäť závisieť od vyhlásenia výziev jednotlivých operačných programov. 

5, Predkladanie žiadosti o NFP v nasledujúcich dvoch  rokoch 2011 a 2012 bude závisieť od doplnenia priorít Mesta 
Nitry schválených v Mestskom zastupiteľstve, taktiež od vyhlásených výziev z jednotlivých operačných programov 
ako i vyčerpania  alokovaných finančných prostriedkov pre jednotlivé opatrenia. Predpokladáme udržať trend 
úspešnosti žiadostí na úrovni  roku 2010, teda bez navyšovania. 

6, Rozpočet podprogramu zahŕňa 5% spolufinancovanie, ale i možné neoprávnené výdavky pri implementácii 
konkrétneho projektu investičného charakteru.

Ďalšie finančné prostriedky do rozpočtu na rok 2010 budú presunuté z nevyčerpaných prostriedkov určených na 
spolufinancovanie projektov z roku 2009.

Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie výkonu projektového manažéra  sú zahrnuté v programe Administratíva 
a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby. Ostatné režijné náklady spojené 
s prevádzkou  mestského úradu  sú zahrnuté v programe 3. a v podprograme 3.4. Hospodárska  správa MsÚ.

Uznesením č. 346/2009-MZ zo dňa 10.12.2009 Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo rozpočet Mesta Nitry na rok 
2010 spolu so znížením výdavkov na spolufinancovanie projektov vo výške 400 000 EUR. Zo zvyšnej čiastky na 
spolufinancovanie projektov z fondov EÚ vo výške 600 000 EUR bolo schválené vyčlenenie finančných prostriedkov 
na projekt Zdravé mesto vo výške 6 000 EUR a na projekt Bezpečná komunita vo výške 2 000 EUR.

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.44/2010-MZ zo dňa 18.03.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie výdavkov rozpočtu 
podprogramu o 333 330 EUR na spolufinancovanie projektov – presunuté projekty z r. 2009: ZŠ Fatranská, ZŠ 
Topoľova, ZŠ Benkova a Kompostáreň.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

1.) Počet schválených žiadostí o NFP zo štrukturálnych  fondov a medzinárodných programov:

k 30.06.2010 nebola Mestu Nitra schválená žiadosť o NFP na projekt „Rekonštrukcia detskej nemocnice na domov 
dôchodcov“. Dva projekty sú k uvedenému termínu vo fáze posudzovania: projekt „Podpora aktivít cestovného ruchu 
v meste Nitra“ a projekt „Podpora separovaného zberu pre zložky komunálneho odpadu v meste Nitra“.

2.) Počet schválených žiadostí o dotáciu zo všetkých rezortov vlády SR:

k 30.06.2010 boli schválené 3 žiadosti o dotáciu z príslušných rezortov vlády SR:

Denný stacionár pre deti postihnuté autizmom je ich druhým domovom – MPSVaR SR

Poďte mamy, poďte s nami, zacvičte si s detičkami – Úrad vlády SR

XX. Medzinárodný festival sakrálnej hudby Musica sacra 2010 – Ministerstvo kultúry SR

Rozpočtové opatrenie: 
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Uznesením č.221/2010-MZ zo dňa 9.09.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie výdavkov rozpočtu 
podprogramu o 500 000 EUR, ktoré boli schválené na spolufinancovanie projektov v roku 2010, avšak do konca roka 
nebudú zrealizované. Tieto finančné prostriedky boli presunuté do návrhu limitu rozpočtu výdavkov podprogramu na 
rok 2011.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

V roku 2010 malo Mesto Nitra príslušnými riadiacimi orgánmi pre operačné programy schválené 4 žiadosti 
o NFP, ktoré boli predložené v roku 2009. Pri žiadosti predloženej cez Operačný program Informatizácia spoločnosti
(rok predloženia - 2009) vyhodnotenej v roku 2010 zatiaľ nemá mesto podpísanú zmluvu o poskytnutí NFP 
s príslušným ministerstvom. V druhom merateľnom ukazovateli nie sú zahrnuté malé projekty podporované rôznymi 
nadáciami a spoločnosťami (napr. Orange).

Výsledky hodnotiaceho procesu pri predložených ŽoNFP z roku 2009 boli známe až v roku 2010 z dôvodu 
časovej náročnosti systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, 
kde proces schvaľovania žiadostí o NFP pozostáva z niekoľkých časovo náročných fáz. Na zdĺhavejšie vyhodnotenie 
žiadostí mal vplyv i prechod kompetencií v rámci rezortov a následné zlučovanie ministerstiev.  

 Vysoký vplyv na trend merateľných ukazovateľov (rastúci, alebo klesajúci) a dosahovanie stanovených 
cieľov pri merateľných ukazovateľov má pri obidvoch sledovaných ukazovateľoch počet vyhlásených výziev v danom
roku a úspešnosť predložených projektov. Na počet vyhlásených výziev má vplyv aj výška alokovaných finančných 
prostriedkov pre jednotlivé opatrenia operačných programov.

Pri komparácii počtu predložených žiadosti o NFP zo štrukturálnych fondov ako i z dotácií všetkých rezortov 
vlády SR dosahuje Mesto Nitra s inými samosprávami porovnateľné výsledky. 

Vysvetlivky: NFP – nenávratný finančný príspevok, ŽoNFP – žiadosť o nenávratný finančný príspevok

Podprogram 1.4: Manažment ekonomiky

Zámer:  Zodpovedná a transparentná fiškálna politika mesta                   

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu 15 930 15 430 18 450 19 530

Rozpočet podprogramu 
upravený 

15 930 15 440

Plnenie k 31.12. 44 533 40 708

% plnenia 279,55 % 263,65 %

Prvok 1.4.1: Audit a rating 

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 9 960 9 280 12 300 13 020

Rozpočet prvku 
upravený 

9 960 9 280

Plnenie k 31.12. 5 341 7 245

% plnenia 53,62 % 78,07  %
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Zodpovednosť: útvar ekonomiky a majetku – ekonomické oddelenie

Cieľ Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Ing. Darina Keselyová – vedúca ekonomického oddelenia MsÚ v Nitre

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

4 4 4 4 4

Skutočná 
hodnota

3 4 4 4

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Dosiahnuté  ratingové hodnotenia  mesta

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

-
A BBB 

S2
- - AA S2

Skutočná 
hodnota

A BBB 
S2

- - AA S2

Komentár k prvku:

V prvku sú rozpočtované výdavky, súvisiace so zabezpečením účtovného auditu zmysle právnych predpisov 
nezávislou audítorskou spoločnosťou, priebežné konzultácie s audítorom o správnosti vedenia účtovníctva, 
monitoring hospodárenia a strategického plánovania mesta ratingovou spoločnosťou spravidla každé 2 roky  
v celkovej výške 9 280 EUR.   

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

K 30.06.2010 sa uskutočnili 2 hlavné auditorské kontroly a zároveň boli mesačne vykonávané priebežné kontroly 
a konzultácie k vedeniu účtovnej evidencie mesta. 

Ratingové hodnotenie Mesta Nitry bude vykonané v mesiaci júl 2010.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

V mesiaci júl 2010 spoločnosť AB Ratings and Services, s. r. o. so sídlom v Bratislave spracovala ratingové 
hodnotenie Mesta Nitry a priradila mestu nasledovné ratingové hodnotenie: dlhodobý rating pre transakcie v lokálnej 
mene: A (stabilný výhľad), dlhodobý rating pre transakcie v cudzej mene: A (stabilný výhľad) a krátkodobý rating: S2. 
Finančnú situáciu mesta Nitra agentúra hodnotí ako stabilnú. Rozpočtové hospodárenie mesta v rokoch 2007 až 
2009 bolo prebytkové. Najvyšší celkový prebytok hospodárenia mesto dosiahlo v roku 2008 v objeme 10,5 mil. EUR.

Mesto Nitra disponuje dostatkom finančných prostriedkov na uhrádzanie svojich záväzkov v lehotách splatnosti, a 
preto k ultimu rokov 2007, 2008 ani 2009 neevidovalo žiadne záväzky po lehote splatnosti. K 31. 3. 2010 disponibilné 
zdroje mesta v dostatočnej miere kryjú krátkodobé záväzky mesta. Dostatok nakumulovaných disponibilných 
finančných zdrojov sa stáva rezervou v prípade neočakávaného výpadku príjmov mesta, dáva tiež predpoklady pre 
možnosť realizácie investičných aktivít mesta ako z vlastných zdrojov, tak aj prostredníctvom nenávratných 
finančných príspevkov, kedy mesto má vytvorené zdroje v dostatočnom množstve na kofinancovanie projektov.

K 31.12.2010 sa uskutočnili 4 hlavné auditorské kontroly a zároveň boli mesačne vykonávané priebežné kontroly 
a konzultácie k vedeniu účtovnej evidencie mesta. 
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Prvok 1.4.2:  Rozpočet a financovanie                                                             

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 0 0 0 0

Rozpočet prvku 
upravený 

0 0

Plnenie k 31.12. 0 0

% plnenia - -

Zodpovednosť: útvar ekonomiky a majetku – ekonomické oddelenie

Cieľ Zabezpečiť plynulý  priebeh financovania programov  mesta v príslušnom 
rozpočtovom roku  

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Ing. Darina Keselyová – vedúca ekonomického oddelenia MsÚ v Nitre

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Rozpočet schválený MZ do konca kalendárneho roka

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

áno áno áno áno áno

Skutočná 
hodnota

áno áno áno áno

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Záverečný účet  mesta  schválený „  bez výhrad  “

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

áno áno áno áno áno

Skutočná 
hodnota

áno áno áno áno

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet vykonaných hodnotení plnenia  rozpočtu za rok

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

4 4 4 4 4

Skutočná 
hodnota

4 4 4 4

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa nasledovné činnosti: spracovanie viacročného rozpočtu v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie, 
programového rozpočtu,  monitorovanie plnenia a vyhodnocovanie rozpočtu počas rozpočtového roka,  plánovanie 
finančného toku mesta /cash flow, financovanie výdavkov mesta.
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Bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto Prvku sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky 
na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby. Ostatné režijné náklady spojené s prevádzkou  
mestského úradu sú zahrnuté v programe 3. a v podprograme 3.4. Hospodárska  správa MsÚ.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

Viacročný rozpočet mesta Nitry na roky 2010 - 2012 bol schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre 
dňa 10.12.2009 uznesením číslo 346/2009-MZ.

Záverečný účet mesta Nitry za rok 2009 bol schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa 
18.03.2010 pod číslom uznesenia 42/2009-MZ s výrokom „bez výhrad“.

K 30.06.2010 bolo vykonané jedno priebežné hodnotenie plnenia rozpočtu za 1. štvrťrok 2010.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

K 31.12.2010  boli vykonané dve priebežné hodnotenie plnenia rozpočtu za 2. a 3. štvrťrok 2010

Prvok 1.4.3: Účtovníctvo                                                                                                                        

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 0 0 0 0

Rozpočet prvku 
upravený 

0 0

Plnenie k 31.12. 0 0

% plnenia - -

Zodpovednosť: útvar ekonomiky a majetku – ekonomické oddelenie

Cieľ Zabezpečiť vedenie účtovníctva mesta v súlade so zákonom o účtovníctve

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Ing. Darina Keselyová – vedúca ekonomického oddelenia MsÚ v Nitre

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Kontrolované účtovníctvo mesta  audítorom  bez výhrad

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

áno áno áno áno áno

Skutočná 
hodnota

áno áno áno áno

Komentár k prvku: 

Bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto Prvku   sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky 
na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby. Ostatné režijné náklady spojené s prevádzkou  
mestského úradu  sú zahrnuté v programe 3. a v podprograme 3.4. Hospodárska  správa MsÚ.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

V zmysle zákona č.  369/90  O obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov je mesto povinné si dať ročnú 
účtovnú uzávierku overiť auditorom.

Účtovníctvo mesta je pravidelne počas roka kontrolované auditorom. 

Účtovná uzávierka za rok 2009 bola overená auditorom bez výhrad. Správa auditora bola predložená mestskému 
zastupiteľstvu pri prerokovávaní záverečného účtu za rok 2009.

 Účtovná uzávierka za rok 2010 bola overená auditorom bez výhrad. Správa auditora  bude predložená mestskému 
zastupiteľstvu pri prerokovávaní záverečného účtu za rok 2010.
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Prvok 1.4.4: Dane a poplatky                                                                                                     

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 5 970 6 160 6 150 6 510

Rozpočet prvku 
upravený 

5 970 6 160

Plnenie k 31.12. 39 192 33 463

% plnenia 656,48 543,23 %

Zodpovednosť: útvar ekonomiky a majetku – oddelenie miestnych daní, oddelenie služieb úradu – právny referát

Cieľ Zvýšiť výber daní a poplatkov v meste 

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Mgr. Vladimír Petrík – vedúci oddelenia miestnych daní a poplatkov MsÚ v Nitre

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Percentuálny pokles stavu nedoplatkov k  31.12. predchádzajúceho roka

Rok R-3 R-2 R-1 R=2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

3 3 3 3 3

Skutočná 
hodnota

5 -10,92 -11

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa komplexnú agendu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v zmysle 
platných právnych predpisov. Oddelenie miestnych daní a poplatkov eviduje v súčasnosti 30 856 daňovníkov dane 
z nehnuteľností, 39 096 poplatníkov za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, 4 517 daňovníkov dane za psa.  

Bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto Prvku sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky 
na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní. Ostatné režijné náklady spojené s prevádzkou  mestského úradu  sú 
zahrnuté v programe 3. a v podprograme 3.4. Hospodárska  správa MsÚ. Ostatné výdavky sú za exekučné služby 
1 660 EUR a známky pre psov 1 000 EUR, výdavky na vrátenie príjmov z minulých rokov 3 500 EUR.

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2010:      

K 30.6.2010 došlo k celkovému zníženiu daňových nedoplatkov o 15,29 % v porovnaní so stavom nedoplatkov 
k 31.12.2009. Je to logický jav, pretože veľa daňovníkov nevyužíva možnosť platenia v splátkach, ale zaplatia daň 
resp. poplatok naraz v plnej sume v termíne splatnosti prvej splátky. Okrem toho  bolo uhradených v prvom polroku 
2010 dosť daňových nedoplatkov  hlavne na dani z nehnuteľností a poplatku za KO a DSO.

Čo sa týka prekročených výdavkov na úseku dani a poplatkov tie sú spôsobené hlavne vrátením preplatkov na 
poplatku za KO a DSO a taktiež na dani z nehnuteľností. Vrátenú sumu na daniach a poplatku za KO a DSO nie je 
možné plánovať. Preplatky na daniach a poplatkoch vznikajú na základe zlé podaných priznaní resp. zlé 
realizovaných platieb zo strany daňovníkov.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2010:      

Suma daňových nedoplatkov k 31.12.2010 sa v porovnaní s daňovými nedoplatkami k 31.12.2009 zvýšila 
o 393 544,25 € čo predstavuje nárast  o 11 %. Zvýšenie sumy daňových nedoplatkov je spôsobené hospodárskou 
krízou, ktorá sa najviac prejavila na dani z nehnuteľností od podnikateľských subjektov
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Podprogram 1.5:   Kontrola

Zámer:   Samospráva bez porušovania právnych predpisov

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu 0 0 0 0

Rozpočet podprogramu 
upravený 

0 0

Plnenie k 31.12. 0 0

% plnenia - -

Prvok 1.5.1: Kontrolná činnosť  

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 0 0 0 0

Rozpočet prvku 
upravený 

0 0

Plnenie k 31.12.  0 0

% plnenia - -

Zodpovednosť: útvar hlavného kontrolóra mesta

Cieľ Zabezpečiť účinnú  a dôslednú kontrolu plnenia úloh mesta Nitra 

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Ing. František Halmo – hlavný kontrolór mesta Nitry

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet plánovaných kontrol za rok

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

21 20 21 20 20

Skutočná 
hodnota

22 24 23 24

Komentár k prvku:

Prvok  predstavuje kontrolná činnosť hlavného kontrolóra mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov - najmä kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri 
hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa 
osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, ďalej kontrola VZN, vrátane nariadení 
a usmernení mestského zastupiteľstva a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. 

Bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto Prvku   sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky 
na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby. Ostatné režijné náklady spojené s prevádzkou  
mestského úradu sú zahrnuté v programe 3. a v podprograme 3.4. Hospodárska  správa MsÚ.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2010:      

Dosahovanie naplánovaného cieľa

Plánovaný počet kontrol bol prekročený o 3 mimoriadne kontroly .Účinnosť kontrol dokumentujú zistené nedostatky 
takmer u všetkých vykonaných kontrolách,  na odstránenie ktorých boli prijaté opatrenia na nápravu.
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Trend merateľného ukazovateľa (rastúci, klesajúci)

Vývoj počtu kontrol je stúpajúci medziročne, pričom plánovaná hodnota je prekročená.

Komparácia s inými samosprávami

Nie je porovnateľné, vzhľadom na rôznorodosť kontrol a počty pracovníkov ÚHK

Faktory ovplyvňujúce plnenie stanovených cieľov

Nižší stav pracovníkov oddelenia prakticky o 2 z titulu PN a materskej dovolenky 

Ďalšie celkové účinky realizácie prvku

Prvok 1.5.2: Petície, sťažnosti a podania  

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 0 0 0 0

Rozpočet prvku 
upravený 

0 0

Plnenie k 31.12. 0 0

% plnenia - -

Zodpovednosť: útvar hlavného kontrolóra mesta

Cieľ Zabezpečiť promptnú reakciu na  prijaté  petície, sťažnosti  a podania

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Ing. František Halmo – hlavný kontrolór mesta Nitry

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Všetky  petície, sťažnosti  a podania vybavené v zákonom stanovenej lehote 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

áno áno áno áno áno

Skutočná 
hodnota

áno áno áno áno

Komentár k prvku:

Aktivitu prestavujú činnosti zamerané najmä na  šetrenie sťažností v zmysle zákona č.152/1998 Z.z. o sťažnostiach 
a posúdenie petícií podľa zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1988 Z.z. Rozhodujúcou 
skutočnosťou je vybavenie prijatých podaní k spokojnosti podávateľa v požadovaných termínoch, stanovených 
v citovaných právnych predpisoch.

Bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto Prvku sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky 
na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby. Ostatné režijné náklady spojené s prevádzkou  
mestského úradu  sú zahrnuté v programe 3. a v podprograme 3.4. Hospodárska  správa MsÚ.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2010:      

Dosahovanie naplánovaného cieľa
Všetky došlé podania boli vybavené v zákonom stanovených lehotách.

Trend merateľného ukazovateľa (rastúci, klesajúci)
Stabilne vyrovnaný.

Komparácia s inými samosprávami
Nie sú dostupné informácie.
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Faktory ovplyvňujúce plnenie stanoveného cieľa
Ide najmä o objektívne, ale i subjektívne faktory rôzneho charakteru.

Ďalšie celkové účinky realizácie prvku

Podprogram 1.6:  Členstvo v samosprávnych organizáciách 

a regionálnych združeniach

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu 28 210 28 210 28 210 29 880

Rozpočet podprogramu  
upravený 

56 430 96 490

Plnenie k 31.12. 42 909 79 625

% plnenia 76,04 % 82,52  %

Zodpovednosť: útvar prednostu MsÚ

Cieľ Zabezpečiť presadenie záujmov mesta na národnej a regionálnej úrovni

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Účasť  mesta na zasadnutiach organizácií a združení  

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

áno áno áno áno áno

Skutočná 
hodnota

áno áno áno áno

Komentár k podprogramu :

Mesto Nitra je členom organizácií a združení, kde aktívne presadzuje záujmy mesta Nitry (ZMOS, Únia miest 
Slovenska, Asociácia prednostov, Združenie hlavných  kontrolórov, RVC, Asociácia komunálnych ekonómov, 
Zdravé mesto, CITENERGO, Združenie K8, Asociácia informačných centier Slovenska, Nitriansky vedomostný 
región).

V prvku sú rozpočtované výdavky na členské príspevky a poplatky vo výške 28 210 EUR.          

Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo uznesením č.156/2008-MZ vstup Mesta Nitry do Združenia právnických osôb 
s názvom Energetická agentúra v Nitre a zároveň schválilo spolufinancovanie činnosti agentúry počas rokov 2008 -
2011. 

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.11/2010-MZ zo dňa 28.01.2010 Mestské zastupiteľstvo schválilo transfer pre Energetickú agentúru vo 
výške 60 684 EUR. Transfer predstavuje náklady agentúry do septembra 2010, kedy agentúra očakáva prísun 
financií z Európskej únie. Po obdržaní čiastky agentúra opätovne vráti mestu sumu presahujúcu 21 % nákladov na 
činnosť agentúry pre príslušný rok (t.j. 36 924 EUR).        

Rozpočtový presun: 

V zmysle Rozpočtových pravidiel mesta Nitry, § 8 bod 6, písm. a) bol vykonaný rozpočtový presunu výdavkov 
v rámci programovej štruktúry programového rozpočtu z nasledovného dôvodu:
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Ušetrené finančné prostriedky na nákup tonerov vzhľadom na uzatvorenú zmluvu na dodávku boli presunuté na 
úhradu výdavkov projektu Nitriansky vedomostný región, v ktorom bola potrebná úhrada faktúry firme, ktorá 
zabezpečovala aktivity pri podávaní tohto projektu.

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2010:      

V prvom polroku 2010 boli uhradené členské príspevky: Únia miest SR, Klub primátorov SR, Asociácia prednostov, 
Združenie hlavných kontrolórov, CITENERGO, Asociácia informačných centier, Nitrianske regionálne ZMOS, 
Asociácia ekonómov, Regionálne vzdelávacie centrum Nitra. 

V priebehu polroka  boli v zmysle schváleného transferu pre Energetickú agentúru prevedené finančné prostriedky 
k 30.6.2010  vo výške 33.990 EUR.

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.279/2010-MZ zo dňa 28.10.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie výdavkov rozpočtu 
podprogramu o 7 000 EUR – transfer pre Energetickú agentúru.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2010:      

Mesto Nitra aj v roku 2010 bolo členom rôznych združení a asociácií, aby sa svojim členstvom aktívne podieľalo na 
zlepšovaní a tvorbe regionálnej a národnej politiky.         

(Únia miest SR, Klub primátorov SR, Asociácia prednostov, Zduženie hlavných kontrolórov, Citinergo, Asociácia 
informačných centier, Nitrianske regionálne združenie, ZMOS – asociácia ekonómov, Asociácia zdravé mesto, 
ZMOS).
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Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Nitra - mesto, ktoré na mape Európskeho spoločenstva nikto 

neprehliadne.

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet programu 236 150 191 740 135 100 143 070

Rozpočet programu
upravený 

231 070 201 290

Plnenie k 31.12. 193 975 174 370

% plnenia 83,95 % 86,63  %

Komentár k programu: 

Propagácia a marketing sú hlavnými nástrojmi mesta na jeho zviditeľnenie a vytváranie pozitívneho imidžu                   
vo verejnosti doma i v zahraničí. V rámci  Programu sú financované  nástroje mesta na mediálnu a marketingovú 
komunikáciu mesta, propagáciu zdravia a zdravého životného štýlu. 

Program zahŕňa správu a pravidelnú aktualizácie internetovej stránky a  portálov  mesta  s cieľom aktuálne zachytiť 
všetky dôležité udalosti v meste, aktivity  a činnosti realizované samosprávou,  zverejňovanie významných 
dokumentov samosprávy (uznesenia Mestského zastupiteľstva, Všeobecne záväzné nariadenia mesta, strategické 
a koncepčné materiály a pod.), informácie o poskytovaných službách v meste.

Mesto aktívne podporuje rozvoj cestovného ruchu, priťahuje turistov svojou bohatou a výnimočnou históriou  
i súčasnou tvárou moderného a rozvíjajúceho sa mesta.     

Podprogram 2.1:   Propagácia a prezentácia mesta

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu 159 470 117 900 88 700 93 930

Rozpočet podprogramu 
upravený 

156 950 128 200

Plnenie k 31.12. 129 444 110 390

% plnenia 82,47 % 86,11  %

Prvok 2.1.1: Mesačník Nitra

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 17 730 10 700 7 500 7 940

Rozpočet prvku 
upravený 

12 580 17 510

Plnenie k 31.12. 12 280 17 431

% plnenia 97,62 % 99,55  %
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Zodpovednosť: oddelenie cestovného ruchu a propagácie mesta – NISYS

Cieľ Zabezpečiť pravidelnú informovanosť obyvateľov mesta o aktuálnom dianí 
v meste

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Mgr. Ľudmila Synaková – šéfredaktorka mesačníka Nitra

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet výtlačkov Mesačníka za rok   

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

18 700 18 700 18 700 18 700 18 700

Skutočná 
hodnota 18 700 18 700 15 100 15 100

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Ročná remitenda  v ks   

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

4 000 4 000 4 000 4 000 4 000

Skutočná 
hodnota

4 160 4 630 7 586 6 572 

Komentár k prvku:

Mesačník Nitra je periodikum pravidelne informujúce o kultúrnom a spoločenskom dianí v meste. Vychádza 
v náklade 1300 kusov. Obsahovo mesačník zabezpečuje referát redakcie a práce s verejnosťou v súčinnosti 
s redakčnou radou mesačníka.

Rozpočtované sú výdavky za tlač 10 000 EUR, materiál 500 EUR, služby, odmeny za príspevky súvisiace 
s vydávaním mesačníka 200 EUR. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto Prvku sú zahrnuté 
v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

Od marca 2009 bol na základe stúpajúcej remitendy (22% v roku 2007, 25% v roku 2008) znížený mesačný náklad 
z 1 700 na 1 300 kusov. Ani týmto krokom sa však nepodarilo znížiť remitendu, ktorá na konci roka 2009 dosiahla 
50% a za prvý polrok 2010 42%. 

Riešením by bola ďalšia optimalizácia nákladu a vizuálna a obsahová modernizácia tohto médiá so zameraním na 
širšiu cieľovú skupinu, prípadne jeho zrušenie pre jeho nerentabilitu.

Rozpočtové opatrenie: 

▲Uznesením č.279/2010-MZ zo dňa 28.10.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie výdavkov rozpočtu prvku 
o 6 000 EUR na tlač – Almanach Nitra.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

Od marca 2009 bol na základe stúpajúcej remitendy (22% v roku 2007, 25% v roku 2008) znížený mesačný náklad 
z 1 700 na 1 300 kusov. Ani týmto krokom sa však nepodarilo znížiť remitendu, ktorá na konci roka 2009 dosiahla 
50%. Za rok 2010 remitenda je 44%. 

Riešením by bola ďalšia optimalizácia nákladu a vizuálna a obsahová modernizácia tohto médiá so zameraním na 
širšiu cieľovú skupinu, prípadne jeho zrušenie pre jeho nerentabilitu.
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Prvok 2.1.2: Propagačné materiály a predmety

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 36 510 33 400 23 100 24 460

Rozpočet prvku 
upravený 

35 940 30 900

Plnenie k 31.12. 34 462 23 849

% plnenia 95,89 % 77,18  %

Zodpovednosť: oddelenie  cestovného ruchu a propagácie mesta – NISYS a útvar prednostu – referát 
hospodárskej prevádzky

Cieľ Zabezpečiť atraktívnu prezentáciu mesta a jeho zaujímavých dominánt  

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Jana Cehuľová – referentka pre prevádzku NISYS 

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok
Počet odovzdaných propagačných predmetov  v NISYSe  návštevám a 
záujemcom za rok

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Skutočná 
hodnota

50 674 51 375 37 096

Komentár k prvku:

Rozpočtované výdavky  sú za tlač, materiál, propagačné  materiály -  brožúry, mapy, letáky, plagáty a publikácie, 
propagujúce kultúrne a historické atrakcie mesta, podujatia a za propagačné predmety  -  drobné upomienkové 
predmety, ktoré sa používajú pre ako dary pri oficiálnych návštevách mesta.

Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto Prvku  sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú 
výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní.

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2010:      

81 druhov propagačných materiálov a predmetov bolo v priebehu celého roka použitých na propagáciu a 
reprezentáciu mesta počas oficiálnych návštev predstaviteľov Nitry doma i v zahraničí, na významných podujatiach 
ako napr. medzinárodné konferencie, kultúrne a športové podujatia, medzinárodné veľtrhy cestovného ruchu, ako aj 
pri osobnej návšteve turistu v NISYS-e.  V tomto roku propaguje mesto nový materiál, Nitra 2010 – informácie pre 
turistov v troch jazykových mutáciách.

Propagačné materiály Nitra 2010 – informácie pre turistov a Synagóga v Nitre boli ocenené v súťaži Najkrajšie knihy 
a propagačné materiály Slovenska I. a II. cenou.

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.221/2010-MZ zo dňa 9.09.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie výdavkov rozpočtu prvku   
o 2 500 EUR za účelom ich presunu do prvku 11.4.4. Fórum mladých na nákupu športových potrieb, ktoré budú 
slúžiť na voľno časové aktivity. 

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2010:      

81 druhov propagačných materiálov a predmetov bolo v priebehu celého roka použitých na propagáciu a 
reprezentáciu mesta počas oficiálnych návštev predstaviteľov Nitry doma i v zahraničí, na významných podujatiach 
ako napr. medzinárodné konferencie, kultúrne a športové podujatia, medzinárodné veľtrhy cestovného ruchu, ako aj 
pri osobnej návšteve turistu v NISYS-e.  V tomto roku propaguje mesto nový materiál, Nitra 2010 – informácie pre 
turistov v troch jazykových mutáciách.
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Propagačné materiály Nitra 2010 – informácie pre turistov a Synagóga v Nitre boli ocenené v súťaži Najkrajšie knihy 
a propagačné materiály Slovenska I. a II. cenou.

Prvok 2.1.3: Inzercia, reklama v médiách

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 79 670 64 500 50 100 53 060

Rozpočet prvku  
upravený 

82 870 64 500

Plnenie k 31.12. 66 821 54 139

% plnenia 80,63 % 83,94  %

Zodpovednosť: oddelenie cestovného ruchu a propagácie mesta – NISYS

Cieľ Zabezpečiť informovanosť o dôležitých udalostiach realizovaných v meste

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Jana Cehuľová – referentka pre prevádzku NISYS

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet umiestnených inzercií a reklám v tlačených médiách za rok

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

43 50 50 50 50

Skutočná 
hodnota

47 48 44

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet odvysielaných príspevkov v rádiách spolu za rok

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

64 65 65 65 65

Skutočná 
hodnota

280 183 110

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet odvysielaných príspevkov v televíziách spolu za rok

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

52 55 55 55 55

Skutočná 
hodnota

46 150 95 68

Komentár k prvku:

Inzercia a reklama v médiách zabezpečuje pravidelnú informovanosť prostredníctvom médií. Financuje sa inzercia 
a reklama v printových médiách 8 000 EUR, príloha v týždenníku ECHO 30 000 EUR, reportáže v televízii 26 500 
EUR.
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Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto Prvku  sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú 
výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

Inzercia a reklama v médiách zabezpečuje pravidelnú informovanosť prostredníctvom médií. Financuje sa inzercia a 
reklama v tlačených médiách, príloha v týždenníku ECHO, PR články, reklama a reportáže v rozhlase a televízii. 

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

Inzercia a reklama v médiách zabezpečuje pravidelnú informovanosť prostredníctvom médií. Financuje sa inzercia a 
reklama v tlačených médiách, príloha v týždenníku ECHO, PR články, reklama a reportáže v rozhlase a televízii. 

Prvok 2.1.4: Internetová komunikácia

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 3 320 3 300 2 000 2 120

Rozpočet prvku 
upravený 

3 320 9 290

Plnenie k 31.12. 3 288 9 054

% plnenia 99,04 % 97,46  %

Zodpovednosť: oddelenie  cestovného ruchu a propagácie mesta  NISYS

Cieľ Zabezpečiť aktuálne a on - line  informácie  zo života v meste

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Mgr. Marcela Máté – referentka pre spracovanie údajov

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Frekvencia aktualizácie internetovej  stránky mesta za mesiac

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

20 20 20 20 20

Skutočná 
hodnota

20 20 20 20

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet návštevníkov internetovej stránky mesta spolu za rok 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

600 000 610 000 620 000 630 000 640 000

Skutočná 
hodnota

529 237 809 806 1 029 208 1236104

Komentár k prvku:
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Zabezpečuje  sa prevádzka internetových portálov mesta www.nitra.sk, www.msunitra.sk, www.nisys.sk
a www.kulturanitra.sk. Financuje sa prenájom domén, grafické služby, programovanie, zaškoľovanie.

Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto Prvku  sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú 
výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

Internetové médium patrí v súčasnosti medzi základné marketingové nástroje hlavne z dôvodu ľahkej prístupnosti, 
nízkej nákladovosti a rýchlej a pohodlnej aktualizácii. Internetové portály mesta Nitry v roku 2009 prešli výraznou 
reštrukturalizáciou a modernizáciou. Zmeny boli potrebné z dôvodu rastúcej návštevnosti a veľkého objemu 
poskytovaných informácií. Priniesli vyššiu prehľadnosť jednotlivých portálov, ich vzájomné prepojenie a lepšiu 
orientáciu a rýchlejšiu dostupnosť k informáciám. Ich optimalizácia pokračovala aj v prvom polroku 2010.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

Internetové médium patrí v súčasnosti medzi základné marketingové nástroje hlavne z dôvodu ľahkej prístupnosti, 
nízkej nákladovosti a rýchlej a pohodlnej aktualizácii. Internetové portály mesta Nitry v roku 2009 prešli výraznou 
reštrukturalizáciou a modernizáciou. Zmeny boli potrebné z dôvodu rastúcej návštevnosti a veľkého objemu 
poskytovaných informácií. Priniesli vyššiu prehľadnosť jednotlivých portálov, ich vzájomné prepojenie a lepšiu 
orientáciu a rýchlejšiu dostupnosť k informáciám. Ich optimalizácia pokračovala aj v prvom polroku 2010. 
Návštevnosť sa zvýšila oproti roku 2009 o 205 896 návštev, t. j. o 17%.

Prvok 2.1.5: Zdravé mesto                                                            

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 22 240 6 000 6 000 6 350

Rozpočet prvku 
upravený 

22 240 6 000

Plnenie k 31.12. 12 593 5 917

% plnenia 56,62 % 98,62  %

Zodpovednosť: útvar primátora mesta

Cieľ Zabezpečiť  informovanosť obyvateľov mesta o aktuálnych problémoch zdravia

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Mgr. Dana Barbaričová - referentka pre spoluprácu s neštát. subjektmi a projektu Zdravé mesto

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet  aktivít mesta v oblasti zdravotníckej starostlivosti za rok

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

20 22 22 23 24

Skutočná 
hodnota

20 24 32 27

Komentár k prvku:

Hlavnými cieľmi projektu Zdravé mesto Nitra je predovšetkým ochrana strategických zdrojov a zložiek životného 
prostredia, zvyšovanie ekologickej stability územia, rozvoj mesta v súlade s princípmi trvalo udržateľného života, 
s cieľom vylúčenia negatívnych faktorov na zdravie, ďalej využívanie vhodných foriem a spôsobov informovania 
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obyvateľov o možnostiach ozdravenia životného štýlu, monitorovanie zdravotného uvedomenia obyvateľov. Každý 
rok sa realizujú v rámci projektu Zdravé mesto mnohé akcie, aktivity a súťaže za účasti širokej verejnosti.

Uznesením č. 346/2009-MZ zo dňa 10.12.2009 Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo rozpočet Mesta Nitry na rok 
2010 spolu so znížením výdavkov na spolufinancovanie projektov vo výške 400 000 EUR. Zo zvyšnej čiastky na 
spolufinancovanie projektov z fondov EÚ vo výške 600 000 EUR bolo schválené vyčlenenie finančných prostriedkov 
na projekt Zdravé mesto vo výške 6 000 EUR.

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2010:      

V 1. polroku 2010 Mesto Nitra realizovalo a podporilo v oblasti zdravotníckej starostlivosti nasledovné akcie a 
podujatia:

22.1. 2010 účasť na workshope Prevencia a eliminácia intolerancie a násilia, 28.1. 2010 Primátorská kvapka krvi,    
2.2. 2010  pracovné rokovanie k príprave súťaži Oskar bez bariér, 11.2. 2010 účasť na konferencii VII. ročníka Dní 
osteoporózy, 3.2. 2010 pracovné stretnutie k výzve Nitra bez bariér 2010, spracovanie výzvy, 12.3. 2010 Pracovné 
stretnutie so zástupcami Nitrianskej železničnej dopravy ohľadom nepočujúcich, 16.4. 2010 KOS - súťaže telesne 
a mentálne postihnutých - spolupráca, 3.5. 2010  stretnutie s MNO - pracovné rokovanie, 11.5. 2010 VIII. ročník 
stolnotenisového turnaja žiakov s telesným postihnutím, 12.5. 2010 účasť na Medzinárodnom dni sestier -
konferencia, 16.5. 2010 spolupráca na príprave Dňa rodiny - park na Sihoti, 25.-27.5. 2010 Dni zdravia, 4.6. 2010 
KOS - súťaže telesne a mentálne postihnutých - spolupráca, 11.6. 2010 spolupráca na uvítaní pelotónu Na bicykli 
deťom, 14.6. 2010 podpora neformálnej skupiny Srdiečko pri oslavách Dňa otcov .

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2010:      

Každý rok sa realizujú v rámci projektu Zdravé mesto mnohé akcie, aktivity a súťaže za účasti širokej verejnosti:  
účasť na súťaži Oskar bez bariér za rok 2009,  Príprava a následné zrealizovanie projektu „Nitra bez bariér 2007 –
2010“, podpora MNO pri ich činnosti,  Dni zdravia, vyhlásenie výzvy na podporu zdravia, 22.1.2010  účasť na 
workschope - Prevencia a eliminácia intolerancie a násilia, 28.1.2010  Primátorská kvapka krvi, 2.2.2010  pracovné 
rokovanie k príprave súťaži Oskar bez bariér, 11.2.2010  účasť na konferencii VII. ročníka Dní osteoporózy, 3.2.2010  
pracovné stretnutie k výzve Nitra bez bariér 2010, spracovanie výzvy, 12.3.2010 pracovné stretnutie so zástupcami 
Nitrianskej železničnej dopravy ohľadom    nepočujúcich, 16.4.2010  KOS – súťaže telesne a mentálne postihnutých 
– spolupráca pri organizovaní, 3.5.2010  stretnutie s MNO – pracovné rokovanie, 11.5.2010 VIII. ročník 
stolnotenisového turnaja žiakov s telesným postihnutím, 12.5.2010 účasť na  konferencii – Medzinárodný deň
sestier, 16.5.2010 spolupráca na príprave Dňa rodiny – park na Sihoti, 25. – 27. 5.2010 Dni zdravia, 4.6.2010 KOS –
súťaže telesne a mentálne postihnutých – spolupráca na organizovaní, 11.6.2010 spolupráca na uvítaní pelotónu Na 
bicykli deťom, 14.6.2010 podpora neformálnej skupiny Srdiečko pri oslavách Dňa otcov, Spolupráca s akadémiou 
vzdelávania pri akcii MOST, príprava a spolupráca na týždni Mobility week v rámci Európskeho týždňa miestnej 
demokracie od 16.-22.9.2010, 13.10.2010 Meranie osteoporózy, 13.10.2010 Primátorská kvapka krvi, Prezentácia 
MNO na MsÚ v rámci Dňa otvorených dverí MsÚ, Podpora pri organizovaní Dňa jabĺk - 22.10.2010, 27.10.2010  
„Nitra bez bariér 2007-2010“, Spolupráca na projekte „Vyber si správne“ - protidrogová prevencia.

Podprogram 2.2:   Podpora cestovného ruchu                              

Zámer:  Nitra – lákavá destinácia pre turistov zo všetkých kútov sveta             
www.nisys.sk

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu 43 820 50 600 25 400 26 900

Rozpočet podprogramu 
upravený 

46 320 49 850

Plnenie k 31.12. 46 301 49  296

% plnenia 99,96 % 98,89 %

Zodpovednosť: oddelenie cestovného ruchu a propagácie mesta – NISYS
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Cieľ Zabezpečiť efektívnu propagáciu mesta ako turistickej destinácie

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Mgr. Elena Klenková – referentka pre CR , Jana Cehuľová – referentka pre prevádzku

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok
Počet aktívnych účastí na  prezentáciách, výstavách, veľtrhoch a work-
shopoch v cestovnom ruchu za rok spolu

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

3 3 3 3 3

Skutočná 
hodnota

2 4 4 5

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet turistov, ktorí navštívili NISYS za rok spolu 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

24 000 24 000 20 000 20 000 20 000

Skutočná 
hodnota

22 174 16 784 15 270 16 730

Zodpovednosť: oddelenie cestovného ruchu a propagácie mesta – NISYS

Cieľ Zabezpečiť kvalitné sprievodcovské služby a preklady  pre návštevníkov mesta

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Jana Cehuľová – referentka pre prevádzku

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok
Počet návštevníkov mesta, ktorým boli poskytnuté sprievodcovské služby za 
rok 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

Skutočná 
hodnota

2 712 2 438 1 630 1 928

Zodpovednosť: oddelenie cestovného ruchu a propagácie mesta – NISYS

Cieľ Zvýšiť  kvalitu poskytovaných služieb  pre návštevníkov mesta do roku 2011

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Jana Cehuľová – referentka pre prevádzku

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Percento spokojných návštevníkov so službami NISYS-u 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 80 82 83 85 87
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hodnota

Skutočná 
hodnota

93 92 89

Komentár k podprogramu:

NISYS zabezpečuje sprievodcovské služby pre turistov v slovenskom alebo inom cudzom jazyku (anglickom, 
nemeckom, francúzskom, talianskom, ruskom, maďarskom, španielskom, poľskom, srbskom, chorvátskom) , 
prehliadky pamätihodnosťami Nitry, ale aj preklady a tlmočnícke služby do slovenského a iných cudzích jazykov pre 
potreby Mesta Nitry. 

Financujú sa aktivity na rozvoj cestovného ruchu v meste – vstupné, materiálové a prevádzkové náklady na výstavy 
GO Brno, ITF Slovakia Tour  Bratislava, Agrokomplex Nitra a odborný seminár AICES, propagácia, reklama 
a inzercia NISYS vo výške 20 000 EUR. Rozpočtované sú výdavky za  materiál, všeobecné služby, odmeny pre 23 
sprievodcov cestovného ruchu a tlmočníkov 9 000 EUR. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto 
Prvku  sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní.

Uznesením č. 346/2009-MZ zo dňa 10.12.2009 Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo rozpočet Mesta Nitry na rok 
2010 spolu s jeho úpravou: Zvýšenie výdavkov na podporu cestovného ruchu v roku 2010 v sume 10 000 EUR.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

Počas prvého polroka 2010 sa financovali aktivity na rozvoj cestovného ruchu v meste – vstupné, materiálové 
a prevádzkové náklady na výstavy GO Brno, ITF Slovakiatour Bratislava, Holiday World v Prahe a odborný seminár 
AICES, propagácia, reklama a inzercia NISYS. Mierny pokles návštevnosti NISYS-u a nižší dopyt po 
sprievodcovských službách sú spôsobené všeobecnou recesiou v cestovnom ruchu.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

Počas  roka 2010 sa financovali aktivity na rozvoj cestovného ruchu v meste – vstupné, materiálové a prevádzkové 
náklady na výstavy GO Brno, ITF Slovakiatour Bratislava, Holiday World v Prahe, odborný seminár AICES 
a Regióny Slovenska počas Agrokomplexu, propagácia, reklama a inzercia NISYS. Rozpočtované sú výdavky za
materiál, všeobecné služby, odmeny pre 21 sprievodcov cestovného ruchu a tlmočníkov. Ostatné bežné výdavky na 
zabezpečenie činností tohto prvku sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poistné 
a príspevky do poisťovní.

Mierny pokles návštevnosti NISYS-u a nižší dopyt po sprievodcovských službách sú spôsobené všeobecnou 
recesiou v cestovnom ruchu.

Podprogram 2.3:   Medzinárodná a regionálna spolupráca 

Zámer: Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu 32 860 23 240 21 000 22 240

Rozpočet podprogramu 
upravený 

27 800 23 240

Plnenie k 31.12. 18 230 14 684

% plnenia 65,58 % 63,18  %

Zodpovednosť: oddelenie cestovného ruchu a propagácie mesta – NISYS

Cieľ Zabezpečiť výmenu skúseností vo všetkých oblastiach spoločenského života 
s partnerskými mestami

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Mgr. Petra Waldnerová – referentka pre spoluprácu s partnerskými mestami
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Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet recipročných aktivít s partnerskými mestami za rok 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

50 50 50 50 50

Skutočná 
hodnota

54 43 38

Komentár k podprogramu :

Financuje sa vzájomná spolupráca s partnerskými mestami, recipročné pobyty a aktivity v kultúrnej, spoločenskej 
a vzdelávacej oblasti a oficiálne návštevy mesta. 

Nitra má v súčasnosti 9 partnerských miest:

Báčsky Petrovec, Srbsko 

České Budějovice, Česko 

Kroměříž, Česko 

Spišská Nová Ves, Slovensko 

Osijek, Chorvátsko 

Zielona Góra, Poľsko 

Naperville, USA 

Gosford, Austrália 

Zoetermeer, Holandsko 

Výdavky sa rozpočtujú na  všeobecné služby súvisiace s návštevami - návštevy predstaviteľov Nitry v partnerských 
mestách 6 500 EUR, návštevy predstaviteľov partnerských miest v Nitre 6 800 EUR, projekty a recipročné výmeny 
s partnerskými  mestami 9 940 EUR.

Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto Prvku  sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú 
výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní.

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2010:      

Počas prvého polroka sa realizovali oficiálne návštevy predstaviteľov Nitry v Bačskom Petrovci, Kroměříži a v 
Osijeku a oficiálna návšteva predstaviteľov partnerského mesta Gosford v Nitre. V rámci recipročných projektov sa 
realizovali napríklad projekt Bezpečná škola s Kroměřížom, volejbalový turnaj základných škôl ZŠ Fatranská 
a Bačsky Petrovec, dvojdňové stretnutie pedagógov MŠ spojený s odborným seminárom v Kroměříži, účasť 
producentov vín z Kroměříža na Festivale ružových vín, tvorivé dielne pre hendikepovaných v Zielovej Gore, 
futbalový turnaj žiakov v Osijeku a pod. 

V rámci partnerskej spolupráce s mestom Kroměříž sa realizovala aj účasť na veľtrhoch cestovného ruchu Go 
Regiontour Brno a ITF Slovakiatour Bratislava.

Rozpočtový presun: 

V zmysle Rozpočtových pravidiel mesta Nitry, § 8 bod 6, písm. a) bol v mesiaci september 2010 vykonaný 
rozpočtový presunu v rámci výdavkov prvku vo výške 2 500 EUR z výdavkov na návštevy predstaviteľov Nitry 
v partnerských mestách na výdavky na projekty a recipročné výmeny s partnerskými mestami z dôvodu vykrytia 
prečerpaných finančných prostriedkov. 

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2010:      

Počas roka sa realizovali oficiálne návštevy predstaviteľov Nitry v Bačskom Petrovci, Kroměříži a v 
Osijeku a oficiálna návšteva predstaviteľov partnerského mesta Gosford v Nitre. V rámci recipročných projektov sa 
realizovali napríklad projekt Bezpečná škola s Kroměřížom, volejbalový turnaj základných škôl ZŠ Fatranská 
a Bačsky Petrovec, dvojdňové stretnutie pedagógov MŠ spojený s odborným seminárom v Kroměříži, účasť 
producentov vín z Kroměříža na Festivale ružových vín, tvorivé dielne pre hendikepovaných v Zielovej Gore, 
futbalový turnaj žiakov v Osijeku a pod. 

V rámci partnerskej spolupráce s mestom Kroměříž sa realizovala aj účasť na veľtrhoch cestovného ruchu Go 
Regiontour Brno a ITF Slovakiatour Bratislava.
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Program 3: Interné služby 

Zámer: Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy.

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet programu 1 538 580 1 300 070 1 754 930 1 373 260

Rozpočet programu
upravený 

1 626 180 2 918 990

Plnenie k 31.12. 1 582 551 2 137 113

% plnenia 97,32 % 73,21  %

Komentár k programu: 

Program zahŕňa všetky interné činnosti vykonávané útvarmi MsÚ, ktorými  sa zabezpečuje chod samosprávy mesta -  
odborné zmluvné služby, právne služby MsÚ, nakladanie s majetkom  mesta a jeho správa, hospodárska správa 
budov MsÚ, mestský informačný a telekomunikačný systém, doručovanie zásielok mesta, vzdelávanie 
zamestnancov, činnosť autodopravy MsÚ.    

Dôležitú oblasť  samosprávy predstavuje činnosť  orgánov samosprávy, ktorú vykonávajú poslanci Mestského 
zastupiteľstva v Nitre. Zahŕňa rokovania  mestskej rady, mestského zastupiteľstva, komisií MZ, výborov mestských 
častí,  účasť poslancov na  podujatiach mesta.      

Podprogram 3.1:   Zmluvné a špeciálne služby, posudky  

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu 103 400 88 630 75 350 71  010

Rozpočet podprogramu  
upravený 

78 850 92 130

Plnenie k 31.12. 54 166 51 134

% plnenia 68,69 % 55,50 %

Zodpovednosť: útvar prednostu MsÚ – referát hospodárskej prevádzky

Cieľ Zabezpečiť odborné a profesionálne riešenia pre chod MsÚ 

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet zmluvných vzťahov za rok spolu

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

10 10 12 12 12

Skutočná 
hodnota

12 9 10 11

Komentár k podprogramu:

Financované sú výdavky  na revízie, posudky, všeobecné služby, špeciálne služby, právne, notárske, advokátske 
služby,  poplatky a odvody. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto Podprogramu   sú zahrnuté 
v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní.
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Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2010:      

V zmysle platnej legislatívy a podľa požiadaviek  jednotlivých útvarov a oddelení boli zabezpečené v priebehu 
polroka všetky potrebné revízie (revízie EPS, PSN, revízie elektroinštalačných zariadení v CO krytoch a CO 
skladoch, revízie filtračno-ventilačných zariadení v CO krytoch) hradené potrebné špeciálne služby a požadované 
poplatky predkladané jednotlivými útvarmi a oddeleniami. 

Rozpočtový presun: 

V zmysle Rozpočtových pravidiel mesta Nitry, § 8 bod 6, písm. a) bol v mesiaci september 2010 vykonaný 
rozpočtový presunu výdavkov z prvku 3.6.2. Telekomunikačný a doručovací systém vo výške 4 500 EUR do 
výdavkov programu 16. Administratíva vo výške 1 500 EUR – cestovné náhrady zahraničné a do výdavkov 
podprogramu 3.1. Zmluvné a špeciálne služby, posudky vo výške 3 000 EUR – požiarno-asistenčné služby z dôvodu 
prečerpania finančných prostriedkov.   

Rozpočtový presun: 

V zmysle Rozpočtových pravidiel mesta Nitry, § 8 bod 6, písm. a) bol v mesiaci november 2010 vykonaný rozpočtový 
presun 

▼ zníženie výdavkov podprogramu 3.4. Hospodárska správa MsÚ, elektrická energia ............................... - 700 EUR

▲ zvýšenie výdavkov podprogramu 3.2. Právne služby, manká a škody .................................................... + 200 EUR

▲ zvýšenie výdavkov podprogramu 3.1. Zmluvné a špeciálne služby, posudky ......................................... + 500 EUR

na vykrytie prečerpaných finančných prostriedkov.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2010:      

V priebehu roka boli zmluvne zabezpečené  všetky odborné prehliadky týkajúce sa chodu budovy a zariadení 
umiestnených v budove ako je požiarna signalizácia, poplachový systém narušenia, dochádzkový systém, telefónna 
ústredňa, chladenie, klimatizácia, výťahy, automatické dvere, výmenníková stanica,  pravidelné čistenie lapača tukov 
vo výdajni stravy, prenájom priemyselných kopírovacích strojov, požiarno-asistenčné služby v budove, vykonávanie 
pravidelných odborných prehliadok a revízií všetkých elektrických zariadení a všetkých zariadení, ktoré podliehajú 
odborným prehliadkam.     

Podprogram 3.2:   Právne služby 

Zámer:   Odborný právny servis 

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu 21 580 21 000 21 000 22 240

Rozpočet podprogramu
upravený 

9 180 13 200

Plnenie k 31.12. 1 384 2 138

% plnenia 15,08 % 16,20 %

Zodpovednosť: útvar služieb – oddelenie služieb – referát právny

Cieľ Zabezpečiť odborné zastúpenie mesta voči zmluvným partnerom 

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Mgr. Oľga Hodálová – referentka pre pohľadávky

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Podiel právne posúdených zmlúv zo všetkých zaevidovaných v %

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
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Plánovaná 
hodnota

100 100 100 100 100

Skutočná 
hodnota

90 100 100 100

Zodpovednosť: útvar služieb – oddelenie služieb – referát právny

Cieľ Zabezpečiť administráciu vymáhania  pohľadávok mesta

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Mgr. Oľga Hodálová – referentka pre pohľadávky

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Predpokladaný počet riešených  pohľadávok  za rok spolu

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

142 140 140 140 140

Skutočná 
hodnota

73 200 140

Komentár k podprogramu :

Právne služby vykonávajú interní zamestnanci mesta. Právny referát zabezpečuje aj vymáhanie daňových 
a nedaňových pohľadávok.

Výdavky sú rozpočtované na prípadné súdne poplatky a trovy konania. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie 
činností tohto Podprogramu  sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poistné 
a príspevky do poisťovní.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

Povinnosť  evidencie a právneho posúdenia všetkých zmlúv, ktorých účastníkom je Mesto Nitra, vyplýva z 
vnútorného predpisu Mesta – smernice č. 2/2004, ktorá je plne dodržiavaná.

Počet riešených pohľadávok je vzhľadom na priebežné uzatváranie riešených a rovnomerný nárast nových 
pohľadávok spravidla konštantný a v súlade s plánovanými hodnotami.

Rozpočtový presun: 

V zmysle Rozpočtových pravidiel mesta Nitry, § 8 bod 6, písm. a) bol v mesiaci november 2010 vykonaný rozpočtový 
presun 

▼ zníženie výdavkov podprogramu 3.4. Hospodárska správa MsÚ, elektrická energia ............................... - 700 EUR

▲ zvýšenie výdavkov podprogramu 3.2. Právne služby, manká a škody .................................................... + 200 EUR

▲ zvýšenie výdavkov podprogramu 3.1. Zmluvné a špeciálne služby, posudky ......................................... + 500 EUR

na vykrytie prečerpaných finančných prostriedkov.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

Povinnosť  evidencie a právneho posúdenia všetkých zmlúv, ktorých účastníkom je Mesto Nitra, vyplýva z 
vnútorného predpisu Mesta – smernice č. 1/2011, ktorá je plne dodržiavaná.

Počet riešených pohľadávok je vzhľadom na priebežné uzatváranie riešených a rovnomerný nárast nových 
pohľadávok spravidla konštantný a v súlade s plánovanými hodnotami.
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Podprogram 3.3:   Nakladanie s nehnuteľným  majetkom mesta  

v správe MsÚ

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu 402 110 333 040 731 260 297 880

Rozpočet podprogramu  
upravený 

427 920 1 811 730

Plnenie k 31.12. 514 792 1 257 588

% plnenia 120,30 % 69,41  %

Zodpovednosť: útvar ekonomiky a majetku – oddelenie správy majetku 

Cieľ Zabezpečiť komplexnú a prehľadnú evidenciu  majetku mesta

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Ing. Jana Reiterová – referentka evidencie majetku

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet  spracovaných  zmlúv o odpredaji majetku za rok

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

40 50 43 40 40 35

Skutočná 
hodnota

57 60 49 42

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet  spracovaných  nájomných zmlúv spolu za rok  

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

30 30 25 50 35 35

Skutočná 
hodnota

42 45 43 65

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet geometrických plánov k predajom majetku za  rok  spolu

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

55 50 47 35 35 35

Skutočná 
hodnota

54 73 66 55

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet znaleckých  posudkov pre potreby mesta za  rok  spolu 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
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Plánovaná 
hodnota

5 5 4 15 15 15

Skutočná 
hodnota

5 26 30 23

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet objektov v správe MsÚ 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

7 7 5 50 50 50

Skutočná 
hodnota

52 57 56 62

Komentár k podprogramu :

Zabezpečuje sa evidencia všetkých majetkových zmlúv (kúpnopredajných, nájomných). Zmluvy sú vypracovávané 
na základe platných uznesení MZ, resp. komisie správy majetku. Následne  sa zabezpečuje  evidencia  v účtovníctve 
(vyradenie -pri predaji, zaradenie - pri nákupe, následné doplnenie poistnej zmluvy a pod.).

Výdavky sú rozpočtované na všeobecné služby, špeciálne služby, právne, notárske, poplatky, geometrické plány, 
znalecké posudky, poistné budov, poplatky a odvody, energie, výmeny vodomerov, prevádzkovanie vodovodných, 
kanalizačných a elektronenergetických diel, pripojovacie podmienky,zápočet nákladov na rekonštruckie prenajatých 
objektov. 

Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto Podprogramu  sú zahrnuté v programe Administratíva 
a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní.

Rozpočtové opatrenie: 

▲ Uznesením č. 11/2010-MZ zo dňa 28.01.2010 Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo zvýšenie výdavkov 
rozpočtu podprogramu vo výške 20 000 EUR – pripojovacie podmienky.

Rozpočtové opatrenie: 

▲Uznesením č.79/2010-MZ zo dňa 25.03.2010 mestské zastupiteľstvo na svojom mimoriadnom zasadnutí schválilo
prijatie úveru na financovanie investičných akcií – výmena okien na nasledovných budovách:

Poliklinika Chrenová

Poliklinika Klokočina

Poliklinika Párovce

Rozpočtové opatrenie: 

▲Uznesením č.83/2010-MZ zo dňa 25.03.2010 mestské zastupiteľstvo na svojom mimoriadnom zasadnutí schválilo
nákup časti nehnuteľností a zároveň prenájom časti nehnuteľností na dobu určitú -10 rokov od spoločnosti N-
ADOVA, spol. s r. o., Krškanská 1, 949 01 Nitra, ktorá prevádzkovala kafilériu v meste. Uznesením č.96/2010 zo dňa 
6.05.2010 mestské zastupiteľstvo vyčlenilo na tento účel sumu 592 510 EUR. Časť areálu a budovy v objekte 
kafilérie chce mesto využiť pre potreby príspevkovej organizácie Mestské služby Nitra.   

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

Kúpnopredajné zmluvy sa uzatvárajú na základe schválených uznesení mestského zastupiteľstva.

Nájomné zmluvy - z dôvodu efektívneho využitia pozemkov vo vlastníctve Mesta Nitry oddelenie majetku priebežne 
kontroluje ich využitie a zabezpečuje uzatváranie nájomných zmlúv  s užívateľmi.

Geometrické plány - je predpoklad, že do konca roka 2010 sa počet geometrických plánov zvýši a to hlavne 
z dôvodu usporiadania mestských komunikácií v rámci ROEP-u Nitra a Zobor.

Znalecké posudky - navýšenie počtu vypracovaných znaleckých posudkov ovplyvnila hlavne novela zákona 
138/1991 Zb.  o majetku obcí , č. novely 258/2009, kde odpredaj majetku mesta sa musí uskutočniť podľa 
znaleckého posudku.
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Objekty v správe MsÚ - navýšenie hodnoty  počtu objektov predstavuje hlavne darovaný majetok „Kasárne pod 
Zoborom“ v roku 2008. Predpokladá sa, že uvedené objekty v správe MsÚ budú postupne odovzdávané do správy, 
resp. prenajaté.           

Do výdavkov prvku boli zahrnuté aj výdavky za kompenzáciu nákladov vzniknutých v súvislosti s odpredajom bytov 
a nebytových priestorov v zmysle mandátnej zmluvy 1/2003/PM uzatvorenej so spoločnosťou Službyt, s.r.o..

Rozpočtové opatrenie:      

▲ Uznesením č.221/2010-MZ zo dňa 9.09.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo navýšenie finančných prostriedkov 
v rozpočte prvku určených na odstránenie azbestu a zateplenie B pavilónu zdravotného strediska na Fatranskej ulici 
v mestskej časti Chrenová.

Rozpočtové opatrenie: 

* Uznesením č.279/2010-MZ zo dňa 28.10.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie výdavkov rozpočtu 

podprogramu o 3 660 EUR - vrátenie nájomného uhradeného Mestu Nitra spoločnosťou ZAPA beton SK s. r. o.,          
IČO: 35 814 497, so sídlom Vajnorská 142, Bratislava 830 00, v zmysle nájomnej zmluvy č. j. 989/2007/OM 
uzatvorenej dňa 25. 09. 2007, a to vrátenie 50 % z uhradeného nájomného za rok 2007, t. j. 342,12 EUR,  vrátenie 
50 % z uhradeného  nájomného za rok 2008, t. j. 1 309,91 EUR  a vrátenie 100 % z uhradeného  nájomného za rok 
2009, t. j. 2 012,08 EUR, teda v celkovej výške 3 664,11 EUR v zmysle uznesenia č.246/2010-MZ zo dňa 9.09.2010. 

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

Kúpnopredajné zmluvy sa uzatvárajú na základe schválených uznesení mestského zastupiteľstva.

Nájomné zmluvy - navýšenie položky oproti plánovanej hodnote je z dôvodu efektívneho využitia objektov vo 
vlastníctve Mesta Nitry, oddelenie majetku priebežne kontroluje ich využitie a zabezpečuje uzatváranie nájomných 
zmlúv  s užívateľmi.

Geometrické plány – navýšenie počtu vypracovaných geometrických plánov je z dôvodu usporiadania mestských 
komunikácií v rámci ROEP-u Nitra a Zobor.

Znalecké posudky – navýšenie počtu  vypracovaných znaleckých posudkov ovplyvnila hlavne novela zákona 
138/1991 Zb.  o majetku obcí , č. novely 258/2009, kde odpredaj majetku mesta sa musí uskutočniť podľa 
znaleckého posudku.

Objekty v správe MsÚ – navýšenie hodnoty  počtu objektov predstavuje hlavne darovaný majetok „Kasárne pod 
Zoborom“. Predpokladá sa, že uvedené objekty v správe MsÚ budú postupne odovzdávané do správy, resp. 
prenajaté.           

Podprogram 3.4: Hospodárska správa MsÚ            

Zámer:  Plynulá prevádzka budov MsÚ a vhodné pracovné podmienky zodpovedajúce 

normám 

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu 400 190 355 300 324 940 344 140

Rozpočet podprogramu  
upravený 

336 130 383 780

Plnenie k 31.12. 300 909 278 892

% plnenia 89,52 % 72,67 %

Zodpovednosť: útvar prednostu MsÚ 

Cieľ Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu

Zodpovedný za Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre
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monitorovanie:

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Celková udržiavaná plocha budov v správe MsÚ v m2 spolu 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

8 800 8 550 8 550 8 550 8 550

Skutočná 
hodnota

8 602 8 550 8 550 8 550

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Predpokladaný  počet riešených podnetov a akcií za rok spolu

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

37 40 40 40 40

Skutočná 
hodnota

40 38 39 42

Komentár k podprogramu :

Vo finančných prostriedkoch podprogramu  je zahrnutá  spotreba energií 180 000 EUR, vodného a stočného 11 000 
EUR, údržba a opravy všetkých zariadení a sietí (výťahy, automatické dvere, výmenníková stanica, kompresory,
vzduchotechnika, klimatizácia, prístupový systém, dochádzkový systém, požiarna signalizácia, poplachový systém
proti narušeniam)  v budove MsÚ a budovách s vysunutými pracoviskami  MsÚ (NISYS) a v rekreačnom zariadení V. 
Meder, výmena, nákup nového  a údržba  poškodeného interiérového  zariadenia. 

Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto Podprogramu  sú zahrnuté v programe Administratíva 
a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

Úhrada elektrickej energie a tepla bola k 30.6.2010 vo výške 86 051 EUR a úhrada vodného a stočného vo výške    
5 135 EUR. 

V priebehu polroka boli vykonané bežné údržby a opravy drobného charakteru (oprava výťahov, automatických 
dverí, výmena vodovodných batérií, údržba WC a pod.). Väčší zásah bol na vykonaný na výmene potrubia 
ústredného kúrenia  (výmena cca 50 m potrubia), boli vymenené v počte 50 kusov  ventilov na vykurovacích 
telesách. Bola vykonaná oprava zatekajúcej strechy vplyvom chladiacej veže. Bola odstránená časť opadávajúceho 
vonkajšieho fasádneho  obkladu, vplyvom čoho zateká strešná izolácia. Obklad bol nahradený novou omietkou, so 
zateplením a hydroizolačným náterom. 

Odstránená bola väčšia porucha na kanalizačnom vedení.   

Nakoľko nám bola vypovedaná zmluva o nájme pozemku, kde je umiestnené rekreačné zariadenie vo Veľkom 
Mederi, bolo potrebné zabezpečiť prekládku unimobuniek so sociálnym zariadení a zabezpečiť kanalizačné, 
vodovodné a elektrické pripojenie zariadenia na novom pozemku.

Rozpočtový presun: 

V zmysle Rozpočtových pravidiel mesta Nitry, § 8 bod 6, písm. a) bol v mesiaci august 2010 vykonaný rozpočtový 
presun výdavkov z programovej štruktúry výdavkov:

- prvku 3.6.2. Telekomunikačný a doručovací systém .................................................................................. 1 000 EUR

- podprogramu 3.4. Hospodárska správa MsÚ ............................................................................................. 2 000 EUR

- podprogramu 3.8. Autodoprava .................................................................................................................. 1 000 EUR

- programu 16. Administratíva .......................................................................................................................... 500 EUR

- podprogramu 3.7. Vzdelávanie zamestnancov .............................................................................................. 500 EUR

Spolu ............................................................................................................................................................. 5 000 EUR
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do rozpočtu výdavkov podprogramu 3.4. Hospodárska správa MsÚ z dôvodu odstránenia havarijného stavu 
zatekania do unimobuniek a spŕch v rekreačnom zariadení Veľký Meder formou prestrešenia a na pretesnenie 
jestvujúcich a výmenu nefunkčných ventilov vo výmenníkovej stanici.

Rozpočtový presun: 

V zmysle Rozpočtových pravidiel mesta Nitry, § 8 bod 6, písm. a) bol v mesiaci november 2010 vykonaný rozpočtový 
presun 

▼ zníženie výdavkov podprogramu 3.4. Hospodárska správa MsÚ, elektrická energia ............................... - 700 EUR

▲ zvýšenie výdavkov podprogramu 3.2. Právne služby, manká a škody .................................................... + 200 EUR

▲ zvýšenie výdavkov podprogramu 3.1. Zmluvné a špeciálne služby, posudky ......................................... + 500 EUR

na vykrytie prečerpaných finančných prostriedkov.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

V priebehu roka bola v budove zrealizovaná výmena pôvodných okien za plastové (ľavé krídlo 1. poschodie + 
prízemie predná časť), bol odstránený havarijný stav zatekania kancelárií v klientskom centre (1.poschodie), kde 
bolo potrebné odstrániť opadávajúci obklad a oplechovanie atiky, ktorá bola spadnutým obkladom a poveternostnými 
vplyvmi  poškodená. Uvedeným spôsobom boli na dvoch častiach hlavnej časti budovy vykonané rekonštrukcie stien 
v zmysle schváleného projektu nového opláštenia budovy. Bola vykonaná rekonštrukcia brzdiaceho mechanizmu 
výťahov, oprava zatekania strechy, oprava chladiacej veže, oprava zatekania kancelárie s kompletnou výmenou 
okna, obkladu a elekroinštalácie, vymaľovanie výdajne stravy, vymaľovanie strojovne výťahu, výmena ohrievacej 
stoličky vo výdajni stravy, výmena drezu pre biely riad a čierny riad vo výdajni stravy spolu s príslušnými batériami, 
oprava kúrenia – časť prízemie a poschodie v klientskom centre , výmena pákových batérií na sociálnom zariadení 
v budove – pravé krídlo, prízemie, oprava kúrenia pre klientské centrum (ľavé krídlo 1.+ 2. poschodie), preloženie 
rekreačného zariadenia vo Veľkom Mederi – jeho sprevádzkovanie a zastrešenie z dôvodu zatekania poškodenej 
strechy. 

V priebehu roka boli vykonávané  bežné opravy batérií,  WC, kanalizácie, výmeny štarterov osvetlenia, vypínačov, 
klimatizačných jednotiek, výmeny termoregulačných hlavíc na kúrení a podobne.

Podprogram 3.5:   Činnosť orgánov samosprávy  

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu 226 380 174 100 189 730 200 950

Rozpočet podprogramu 
upravený 

192 690 174 100

Plnenie k 31.12. 183 505 189 689

% plnenia 95,23 % 108,95 %
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Prvok 3.5.1:  Zvolené orgány samosprávy

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 214 430 163 160 178 790 189 360

Rozpočet prvku 
upravený 

180 740 163 160

Plnenie k 31.12. 174 315 178 531

% plnenia 96,45 % 109,42 %

Zodpovednosť: útvar prednostu MsÚ – referát hospodárskej prevádzky a útvar služieb – oddelenie služieb –
referát organizačný 

Cieľ Vytvoriť kvalitné podmienky pre činnosť orgánov samosprávy

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Ing. Andrea Trojanovičová – odborná referentka 

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet uskutočnených  zasadnutí MZ za rok

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

8 10 10 10 10

Skutočná 
hodnota

8 10 12 11

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet uskutočnených zasadnutí MR za rok

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

16 17 17 17 17

Skutočná 
hodnota

16 22 17 15

Komentár k prvku :

Výdavky s činnosťou orgánov  samosprávy súvisí s  distribúciou pozvánok, materiálov, uznesení,  materiálno –
technické zabezpečenie zasadnutí MZ, MR a servis pre poslancov napr. občerstvenie, zabezpečenie EZČK  MHD, 
tlač, odmeny poslancov. 

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

Počet zasadnutí MZ: v 1. polroku 2010 bolo zvolaných a uskutočnených 5 zasadnutí mestského zastupiteľstva 
(28.01., 18.03., 25.03., 6.05., 17.06.), z toho 1 bolo mimoriadne zasadnutie (25.03.). 

Počet zasadnutí MR: v 1. polroku 2010 bolo zvolaných a uskutočnených 6 zasadnutí mestskej rady (12.01., 9,02,, 
2.03., 25.03., 20.04., 11.05., 8.06.), z toho 1 bolo mimoriadne zasadnutie (25.03.). 

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

Počet zasadnutí MZ: v roku 2010 sa uskutočnilo 11 zasadnutí, z toho 2 zasadnutia MZ boli mimoriadne. Je to 
zrovnateľný počet zasadnutí ako má mesto Trenčín, v porovnaní napr. s mestom Žilina je to o 4  zasadnutia viac.

Počet zasadnutí MR:  bolo 15, z toho 3 zasadnutia boli mimoriadne

Podľa počtu plánovaných zasadnutí MR sa dá konštatovať, že trend merateľných ukazovateľov je klesajúceho 
charakteru, čo súvisí aj s tou skutočnosťou, že sa v r. 2010 nevyskytli žiadne mimoriadne okolnosti, na základe 
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ktorých by bolo potrebné zvolávať ďalšie mimoriadne zasadnutia MR a tiež veľakrát boli predkladané materiály MZ 
bez prerokovania v MR, čo umožňuje rokovací poriadok MZ.

Prvok 3.5.2: Výbory mestských častí   

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 11 950 10 940 10 940 11 590

Rozpočet prvku 
upravený 

11 950 10 940

Plnenie k 31.12. 9 190 11 158

% plnenia 76,90 % 101,99 %

Zodpovednosť: útvar prednostu MsÚ – referát hospodárskej prevádzky  a útvar služieb – oddelenie služieb –
referát organizačný 

Cieľ Zabezpečiť spoluprácu občanov a poslancov na stretnutiach v mestských 
častiach  

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Ing. Andrea Trojanovičová – odborná referentka

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet stretnutí  VMČ s občanmi spolu  za rok

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

22 22 22 22 22

Skutočná 
hodnota

22 15 11 27

Komentár k prvku :

Výdavky sú rozpočtované na činnosť 7 výborov mestských častí (VMČ), ich materiálno-technické vybavenie, 
občerstvenie pri  stretnutiach  s občanmi. 

Zoznam VMČ mesta Nitry:

VMČ č.1: Dolné Krškany, Horné Krškany                VMČ č.5: Diely, Párovské Háje, Kynek, Mlynárce

VMČ č.2: Staré Mesto                                              VMČ č.6: Zobor

VMČ č.3: Čermáň                                                     VMČ č.7: Chrenová, Janíkovce

VMČ č.4: Klokočina

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2010:      

Bolo uskutočnené 1 stretnutie s občanmi, ktoré uskutočnil VMČ č.2 dňa 10.05.2010.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2010:      

V porovnaní s plánovanou hodnotou sa uskutočnilo viac stretnutí s občanmi, za účelom zabezpečenia vyššej 
informovanosti  občanov o činnosti poslancov mestského zastupiteľstva vo volebnom r. 2010 a riešenia ich 
problémov v príslušných mestských častiach. 
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Podprogram 3.6:   Mestský informačný systém   

Zámer:  Jednotný, bezpečný a  funkčný  informačný systém

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu 340 100 287 380 379 030 401 430

Rozpočet podprogramu  
upravený 

317 240 268 520

Plnenie k 31.12. 272 185 195 498

% plnenia 85,80 % 72,81 %

Prvok 3.6.1: Informačný systém a  technológie  

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 151 730 101 500 200 200 212 030

Rozpočet prvku  
upravený 

157 860 100 100

Plnenie k 31.12. 157 104 96 904

% plnenia 99,52 % 96,81 %

Zodpovednosť: útvar prednostu MsÚ – referát informačných technológií

Cieľ Zabezpečiť  funkčné  informačné prostredie pre zamestnancov  v MsÚ

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu  MsÚ Nitra

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet spravovaných  PC v MsÚ spolu 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

221 221 250 260 260

Skutočná hodnota 196 227 242 242

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet spravovaných  kopírovacích  zariadení  v  MsÚ spolu 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

31 32 33 33 33

Skutočná hodnota 27 36 34 33

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet spravovaných  softvérových programov a  modulov spolu 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
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Plánovaná 
hodnota

720 740 740 870 870

Skutočná hodnota
630 690 700 702

Zodpovednosť: útvar prednostu MsÚ – referát informačných technológií

Cieľ Zabezpečenie komplexných informačno-komunikačných potrieb v meste  do 
roku 2013

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu  MsÚ Nitra

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok
Príprava  projektov potrebných pre vytvorenie štúdií uskutočniteľnosti 
a štúdií realizovateľnosti  

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

áno áno áno áno

Skutočná hodnota
áno áno áno

Komentár k prvku :

Rozpočtované  sú výdavky na nákup a údržbu výpočtovej techniky, softvér a licencie,  všeobecný materiál súvisiaci 
s výpočtovou technikou.  

Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto Prvku sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú 
výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní.

V roku 2010 sa plánuje realizácia projektu z Výzvy pre krajské mestá, Prioritná os č.1, ktorej cieľom je vytvorenie 
elektronickej spoločnosti na zlepšenie kvality služieb obyvateľom. V projekte je naplánovaný E-Government 
s digitalizáciou, vizualizáciou a sprístupnením historického, kultúrneho, duchovného a intelektuálneho dedičstva 
regiónu.Tento projekt bude financovaný zo zdrojov EÚ a ŠR s 5% kofinancovaním Mesta Nitry

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.11/2010-MZ zo dňa 28.01.2010 Mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie výdavkov rozpočtu prvku v 
celkovej výške 98 000 EUR z dôvodu realizácie projektu Mestskej platobnej karty. Finančné prostriedky budú použité 
na nasledovné výdavky:

- nákup kariet  DESFIRE MIFARE .............................................................................................................. 24 000 EUR

- nákup softvéru, licencií .............................................................................................................................. 60 000 EUR

- nákup výpočtovej techniky ........................................................................................................................ 14 000 EUR

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.96/2010-MZ zo dňa 6.05.2010 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie výdavkov rozpočtu prvku 
v celkovej výške 98 000 EUR z dôvodu pozastavenia realizácie projektu Mestskej platobnej karty.

Rozpočtový presun: 

V zmysle Rozpočtových pravidiel mesta Nitry, § 8 bod 6, písm. a) boli vykonané rozpočtové presunu výdavkov 
v rámci príslušných položiek rozpočtu prvku z nasledovného dôvodu:

1. Finančné prostriedky schválené na aktualizáciu Q-EX neboli použité na aktualizáciu v plnej výške a z tohto dôvodu 
boli použité na úhradu podpory upgrade ISS formou servisnej zmluvy, na ktorú neboli finančné prostriedky vyčlenené 
z dôvodu stanoveného nižšieho finančného limitu. 

2. Finančné prostriedky schválené na údržbu výpočtovej techniky po záruke z dôvodu veľmi zlého stavu niektorých 
počítačových staníc (fyzické a morálne opotrebenie)boli presunuté na položku, z ktorej je v mesiaci september 2010 
plánované realizovať nákup novej techniky.
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3. Ušetrené finančné prostriedky na nákup tonerov vzhľadom na uzatvorenú zmluvu na dodávku boli presunuté na 
úhradu výdavkov projektu Nitriansky vedomostný región, v ktorom bola potrebná úhrada faktúry firme, ktorá 
zabezpečovala aktivity pri podávaní tohto projektu.

4. Finančné prostriedky na realizáciu Bezpečnostného projektu informačného systému boli presunuté z časti 
výdavkov určených na aktualizáciu antivírusového software.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

V priebehu 1. polroka 2010 boli čerpané finančné prostriedky na bežnú údržbu výpočtovej techniky, nákup tonerov. 
V zmysle platných zmlúv boli vykonávané updaty a aktualizácie jednotlivých programov.  

Toho času je pripravená k podpisu na Ministerstve financií SR Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku na  realizáciu Operačného programu informatizácie spoločnosti. 

Rozpočtový presun: 

V zmysle Rozpočtových pravidiel mesta Nitry, § 8 bod 6, písm. a) bol  v mesiaci august 2010 vykonaný rozpočtový 
presun výdavkov z prvku 3.6.1. Informačný systém a technológie vo výške 800 EUR do rozpočtu výdavkov prvku 
3.6.2. Telekomunikačný a doručovací systém. Presunuté finančné prostriedky budú použité na úhradu optického 
prepojenia medzi MsÚ , Synagógou a NISYS-om.

Rozpočtový presun: 

V zmysle Rozpočtových pravidiel mesta Nitry, § 8 bod 6, písm. a) bol v mesiaci september 2010 vykonaný 
rozpočtový presun výdavkov v rámci rozpočtu prvku na údržbu počítačových staníc po záruke a na nákup 
počítačových staníc z dôvodu ich fyzického a morálneho opotrebenia.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

V novembri 2010 bolo zakúpených 45 kusov počítačových staníc, ktoré budú postupne zaraďované do užívania 
používateľom, ktorí majú počítačové stanice fyzicky opotrebované a morálne zastarané. Uvedený počet nie je 
premietnutý v počte spravovaných PC, nakoľko nové stanice nahradia staré, ktoré budú vyradené z používania 
a ponúknuté na ďalšie využitie mestským organizáciám, základným školám a škôlkam, kde je  možnosť ich ďalšieho 
využitia z dôvodu nižšej výkonnej náročnosti. 

V priebehu roka bolo spravovaných 34 kopírovacích zariadení, ktoré sú umiestnené na jednotlivých útvaroch, 
oddeleniach a referátoch. Podľa potreby bola vykonávaná na nich údržba a nevyhnutné opravy. Počet zariadení bol 
znížený o kopírovacie zariadenie na oddelení kultúry a športu, ktoré nie je možné opraviť z dôvodu nedostatku 
náhradných dielov na uvedený typ, nakoľko je zastaraný. 

Počet spravovaných softvérových programov a modulov k 31.12.2010, je  zvýšený o počet dokúpeného softvéru vo 
Fóre mladých. Ostatné programy a v priebehu roka podľa potreby aktualizujú. 

Prvok 3.6.2: Telekomunikačný a doručovací systém  

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 188 380 185 880 178 830 189 400

Rozpočet prvku 
upravený 

159 380 168 420

Plnenie k 31.12. 115 081 98 594

% plnenia 72,21 % 58,54 %
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Zodpovednosť: útvar prednostu MsÚ – referát hospodárskej prevádzky

Cieľ Zabezpečiť  komunikáciu  v rámci MsÚ 

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet spravovaných telefónnych prípojok spolu   

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

13 11 11 11 11

Skutočná 
hodnota

9 11 12 11

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet spravovaných telefónnych aparátov v MsÚ  spolu   

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

230 240 240 240 240

Skutočná 
hodnota

230 247 246

Cieľ Zabezpečiť účinné doručenie zásielok mesta občanom 

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok
Podiel doručených zásielok mesta zo všetkých expedovaných  zásielok za 
rok v %

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

95 95 95 95 95

Skutočná 
hodnota

84 95 95 94

Komentár k prvku :

Mesto má zriadené 2 pracovné miesta doručovateľov, ktorí zabezpečujú doručovanie zásielok klientom mestského 
úradu (fyzické a právnické osoby) z dôvodu vyššej  doručiteľnosti  a ekonomickej efektívnosti. 

Rozpočtované sú výdavky na nákup a údržbu telekomunikačnej techniky, poštové a telekomunikačné  služby.  

Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto Prvku sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú 
výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

Podľa potreby sú uhrádzané poštovné poplatky a v pravidelných mesačných platbách sú hradené náklady na 
telekomunikačné služby (pevné linky, mobilné telefóny). 

Rozpočtový presun: 
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V zmysle Rozpočtových pravidiel mesta Nitry, § 8 bod 6, písm. a) bol  v mesiaci august 2010 vykonaný rozpočtový 
presun výdavkov z prvku 3.6.1. Informačný systém a technológie vo výške 800 EUR do rozpočtu výdavkov prvku 
3.6.2. Telekomunikačný a doručovací systém. Presunuté finančné prostriedky budú použité na úhradu optického 
prepojenia medzi MsÚ , Synagógou a NISYS-om.

Rozpočtový presun: 

V zmysle Rozpočtových pravidiel mesta Nitry, § 8 bod 6, písm. a) bol v mesiaci september 2010 vykonaný 
rozpočtový presunu výdavkov z prvku 3.6.2. Telekomunikačný a doručovací systém vo výške 4 500 EUR do 
výdavkov programu 16. Administratíva vo výške 1 500 EUR – cestovné náhrady zahraničné a do výdavkov 
podprogramu 3.1. Zmluvné a špeciálne služby, posudky vo výške 3 000 EUR – požiarno-asistenčné služby z dôvodu 
prečerpania finančných prostriedkov.   

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

V priebehu roka je vykonávaná pravidelná údržba, drobné opravy telefónnych prístrojov podľa  potreby. Nepoužiteľné 
sú podľa dostupných finančných prostriedkov nahradené novými aparátmi. Ukazovateľ je znížený o telefónnu 
prípojku Centra voľného času Domino – Na Hôrke, ktorá bola prepísaná na CVČ Domino.

Doručovanie zásielok je problematické v prípadoch občanov, ktorí nemajú trvalý alebo prechodný pobyt prihlásený 
tam, kde sa aj trvalo zdržujú a tiež v tom, že po prehlásení trvalého pobytu si nenahlásia na príslušné inštitúcie 
zmenu adresy.  Problém je aj s doučovaní zásielok, ktoré sú adresované občanom, ktorí majú trvalý pobyt zrušený 
a nemajú vedomosť o tom, že miestom doručenia zásielky je adresa Mestského úradu v Nitre. 

Podprogram 3.7:   Vzdelávanie zamestnancov   

Zámer:  Odborne a kvalifikovane riešené  úlohy  zamestnancami samosprávy 

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu 6 640 5 000 3 000 3 180

Rozpočet podprogramu  
upravený 

4 700 4 500

Plnenie k 31.12. 4 367 1 535

% plnenia 92,91 % 34,11 %

Zodpovednosť: útvar prednostu MsÚ – referát hospodárskej prevádzky 

Cieľ Zvýšiť  odborné a kvalifikačné schopnosti zamestnancov mesta

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Priemerný počet  externých školení na 1 zamestnanca za rok

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

1 1 1 1 1

Skutočná 
hodnota

1 1 1 0,5
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Zodpovednosť: útvar prednostu MsÚ – referát hospodárskej prevádzky 

Cieľ Zaviesť systém pravidelného vzdelávania zamestnancov mesta

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Aplikované vzdelávacie aktivity zamestnancov mesta  

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

áno áno áno áno áno

Skutočná 
hodnota

nie áno áno áno

Komentár k podprogramu :

Program vzdelávania je zameraný na zlepšenie a skvalitnenie komunikácie s klientom, zlepšenie jazykových znalostí 
zamestnancov, zvýšenie  úrovne zvládnutia informačno-komunikačných technológií,  prípravu podávania projektov 
na čerpanie fondov a  skvalitnenie činnosti manažmentu. 

Rozpočtované  sú výdavky na školenia, kurzy, semináre konferencie.   

Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto Podprogramu  sú zahrnuté v programe Administratíva 
a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

V priebehu polroka sa zúčastňovali jednotliví zamestnanci odborných seminárov a konferencií zameraných na 
elektronické pokladne, právne služby, propagáciu a turizmus, kontrolnú činnosť, verejné obstarávanie, životné 
prostredie, odpady a správu majetku obcí a miest. 

Pracovníci útvaru sociálneho úradu sa zúčastnili dvojtýždňového vzdelávania zameraného na prácu s krízovými 
skupinami obyvateľstva. 

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

Zamestnanci sa v priebehu roka zúčastňovali rôznych školení, ktoré boli zamerané na platnú legislatívu v rôznych 
oblastiach a na pripravované novely platných zákonov, z ktorých pracovníci vychádzajú pri svojej práci. Zúčastňovali 
sa priebežne sympózií a seminárov, kde si mohli vymeniť, porovnať a zdokonaliť  svoje skúsenosti a poznatky 
s inými pracovníkmi a odborníkmi. 

Podprogram 3.8:   Autodoprava 

Zámer:  Efektívna a bezpečná  prevádzka autodopravy  MsÚ

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu 38 170 35 620 30 620 32 430

Rozpočet podprogramu  
upravený 

82 780 28 620

Plnenie k 31.12. 72 862 18 234

% plnenia 88,02 % 63,71 %
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Zodpovednosť: útvar prednostu MsÚ – referát hospodárskej prevádzky 

Cieľ Zabezpečiť spoľahlivé a bezproblémové fungovanie vozového parku MsÚ

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok
Počet prevádzkovaných automobilov  spolu  

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

12 14 14 14 14

Skutočná 
hodnota

12 15 16 16

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok
Podiel realizovaných prehliadok z predpísaných za rok v %

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

100 100 100 100 100

Skutočná 
hodnota

130 100 100 100

Komentár k podprogramu :

Vozový park MsÚ zahŕňa 14 osobných motorových vozidiel.  Výdavky sú rozpočtované na pravidelný servis a údržbu  
vozidiel, povinné technické  a emisné kontroly, diaľničné známky, povinné zákonné a havarijné poistenie, nákup  
pohonných hmôt, olejov a mazadiel, povinnej výbavy jednotlivých vozidiel, čistiace prostriedky na ich údržbu, 
prepravných prostriedkov.

Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto Podprogramu  sú zahrnuté v programe Administratíva 
a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

V priebehu prvého polroka bol  zakúpené z finančných prostriedkov recyklačného fondu špeciálne vozidlo na zber 
komunálneho odpadu do ťažko prístupných oblastiach, ktoré bolo následne prevedené do výpožičky Nitrianskym 
komunálnym službám. 

Všetky vozidlá vo vlastníctve mesta sú zákonne a havarijne poistené a sú pravidelne vykonávané na všetkých 
vozidlách predpísané prehliadky. 

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

V roku 2010 boli vykonané všetky technické a emisné kontroly pre všetky vozidlá vo vlastníctve Mesta Nitry. Mesto 
využíva 11 osobných motorových vozidiel, jedno vozidlo  je  zverené vo výpožičky  Zariadeniu pre seniorov Zobor, 
dve vozidlá slúžia ako sociálne taxíky Správy zariadení sociálnych služieb a dve špeciálne vozidlá zakúpené 
z recyklačného fondu slúžia  na zber komunálneho odpadu v ťažšie dostupných oblastiach  sú vo výpožičke 
Nitrianskych komunálnych služieb. Vozový park je pomerne nový a preto nebolo potrebné vykonávať finančne 
náročnejšie opravy na vozidlách,  len bežné predpísané kontroly. 

Všetky vozidlá majú zákonné poistenie, havarijné poistenie a úrazové poistenie, ktoré bolo riadne v zmluvne 
dohodnutých splátkach uhrádzané. 
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Podprogram 3.9:   Správa majetku mesta - Službyt Nitra s.r.o. 

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu 0 0 0 0

Rozpočet podprogramu  
upravený 

0 0

Plnenie k 31.12. 1 693 0

% plnenia - -

Zodpovednosť: útvar ekonomiky a majetku – oddelenie správy majetku a Službyt Nitra, s.r.o.

Cieľ Zabezpečiť prevádzku nebytových priestorov mesta

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Ing. Janeček

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet spravovaných nebytových priestorov  v správe Službytu Nitra s.r.o.

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

134 138 135 116 116 115

Skutočná 
hodnota

86 136 139 115

Komentár k podprogramu :

Službyt Nitra s.r.o. na základe Komisionárskych zmlúv zabezpečuje výkon správy nebytových priestorov vo 
vlastníctve Mesta Nitry. Komisionár zabezpečuje všetky činnosti súvisiace s technickou správou budov, energetickou 
prevádzkou budov, právne služby, manažment prenájmu, ekonomické činnosti a účtovníctvo nehnuteľností . Náklady 
spojené s výkonom správy Službyt Nitra s.r.o. kryje príjmami z prenájmov nebytových  priestorov. 

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2010:      

Nebytové priestory mesta  - zníženie počtu nebytových priestorov vo výkone správy spoločnosti Službyt Nitra s.r.o. 
súvisí s predajom spravovaných objektov resp. nebytových priestorov. 

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2010:      

Nebytové priestory mesta  - zníženie počtu nebytových priestorov vo výkone správy spoločnosti Službyt Nitra s.r.o. 
súvisí s predajom spravovaných objektov resp. nebytových priestorov. 

Podprogram 3.10:  Voľby a referendá

Zámer: Bezproblémový priebeh hlasovania voličov

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu 0 0 0 0

Rozpočet podprogramu 
upravený 

176 690 142 410

Plnenie k 31.12. 176 688 142 405

% plnenia 100,0 % 100,0 %
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Zodpovednosť: útvar prednostu MsÚ – referát hospodárskej prevádzky a útvar služieb – oddelenie služieb

Cieľ Zabezpečiť bezproblémové a bezporuchové hlasovanie občanov

Zodpovedný za 
monitorovanie:

JUDr. Ivana Buranská – zástupkyňa prednostu MsÚ v Nitre

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet očakávaných druhov volieb a referend v roku

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

0 3 2 0 0

Skutočná 
hodnota

0 0 3 3

Komentár k podprogramu :

Výdavky podprogramu predstavujú náklady na personálne, materiálno-technické zabezpečenie a bezproblémový 
priebeh volieb do NR SR, volieb starostov, primátorov a poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev, ktoré sa 
uskutočnia v priebehu roka 2010. Finančné prostriedky mesto získa v priebehu roka 2010 transferom zo štátneho 
rozpočtu.

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2010:      

V prvom polroku 2010 sa uskutočnili voľby do NR SR, kde mesto organizačno-technicky zabezpečovalo prípravu 
a priebeh volieb.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2010:      

V r. 2010 sa uskutočnili voľby do NR SR dňa 12. 6. 2010, voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 27. 11. 2010 a  
referendum, konané dňa 18. 9. 2010, s ktorým v čase prípravy programového rozpočtu na r. 2010 sa neplánovalo. 
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Program 4 :  Služby občanom 

Zámer: Nebyrokratická a flexibilne reagujúca samospráva.

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet programu 196 180 183 440 196 160 207 740

Rozpočet programu 
upravený 

212 780 318 540

Plnenie k 31.12. 371 636 365 280

% plnenia 174,66 % 114,67 %

Komentár k programu: 

Program predstavuje služby samosprávy pre občanov, ktorých spokojnosť s tými službami je prioritná. Ide o aktivity 
a činnosti mesta zabezpečujúce prenesený výkon štátnej správy - matričné úkony, stavebný poriadok. Mesto 
poskytuje občanom služby osvedčovania podpisov a listín, evidencie obyvateľov, ulíc a budov, občianskych 
obradov. Zahŕňa aj služby občanom poskytované Klientskym centrom, systém informovania o dôležitých udalostiach 
a oznamoch mesta pre občanov a návštevníkov.    

Podprogram 4.1:   Matričný úrad   

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu 63 070 60 000 76 420 80 930

Rozpočet podprogramu  
upravený 

72 790 80 160

Plnenie k 31.12. 69 568 80 157

% plnenia 95,57 % 100,0 %

Zodpovednosť: útvar služieb  – oddelenie služieb úradu

Cieľ Zabezpečiť  činnosť matriky  v meste

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Viera Sklenárová – odborná referentka

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

8 100 8 120 8 120 8 120 8 120

Skutočná 
hodnota

8 084 8 765 9 575 9 425 

Komentár k podprogramu :
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Zabezpečuje sa  prenesený výkon štátnej správy - zápisy narodenia, úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, 
vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien 
v osobných údajoch občanov, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, štatistické hlásenia.

Podprogram je financovaný  dotáciou zo štátneho rozpočtu. Účelová dotácia zo štátu  je určená na mzdy , odvody 
a poistné matrikárok, na výdavky na materiálno-technické vybavenie matričného úradu, údržbu, energie, služby, 
školenia, cestovné, poštovné a telekomunikačné  služby a ostatné výdavky spojené s činnosťou matričného úradu.

Záverečný účet - presun nevyčerpaných účelových prostriedkov: 

Uznesením č.42/2010-MZ zo dňa 18.03.2010 Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo presun nevyčerpaných 
finančných prostriedkov z roku 2009 vo výške 3 220 EUR - nevyčerpaný transfer na matriku do rozpočtu výdavkov 
podprogramu na rok 2010.

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2010:      

Vzhľadom na počet úkonov vykonaných k 30.06.2010 je možné ku koncu roka 2010 predpokladať dosiahnutie 
plánovanej hodnoty.

Hodnotenie  výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2010:      

Počet matričných úkonov je vyšší oproti plánovanej hodnote, a to z dôvodu zrušenia pôrodníckeho oddelenia 
v Leviciach a rekonštrukcie pôrodníckeho oddelenia v Topoľčanoch. Vzrástol aj počet určení otcovstva, ktoré rodičia 
uprednostňujú pred uzavretím.

Podprogram 4.2:   Osvedčovanie listín a podpisov 

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu 0 0 0 0

Rozpočet podprogramu  
upravený 

0 0

Plnenie k 31.12. 0 0

% plnenia - -

Zodpovednosť: útvar služieb  – oddelenie služieb úradu

Cieľ Zabezpečiť  dostupné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Ing. Jozef Korec – odborný referent

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet osvedčených podpisov za rok

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

29 000 29 050 29 050 29 050 29 050

Skutočná 
hodnota

28 849 28 765 35 710 35 710

Merateľný Výstup / výsledok Počet osvedčených fotokópií za rok 
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ukazovateľ:

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

Skutočná 
hodnota

19 674 22 360 40 908 40 686 

Komentár k podprogramu :

Zahŕňa činnosť, ktorá je originálnou  kompetenciou mesta - zápisy do knihy osvedčení a  osvedčovanie listín, 
overovanie podpisov a pod.

Bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto Podprogramu sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú 
výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

Zvýšil sa počet osvedčovaných listín.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

Z dôvodu zvýšeného počtu klientov na overovanie prišlo k nárastu úkonov, oproti plánovanej hodnote.

Podprogram 4.3:   Spoločný stavebný úrad 

Zámer:   Výkon stavebného poriadku a rozhodovania s ohľadom  na  potreby stavebníkov

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu 73 030 73 000 51 300 54 330

Rozpočet podprogramu 
upravený 

73 470 187 880

Plnenie k 31.12. 241 565 240 260

% plnenia 328,79 % 127,88 %

Zodpovednosť: útvar rozvoja mesta a stavebného poriadku – oddelenie stavebného poriadku

Cieľ Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti 
stavebného poriadku a územného plánovania

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Ing. Mária Jančovičová – vedúca oddelenia stavebného úradu MsÚ v Nitre

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet  podaní  mesta spolu za rok 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

3 200 2 500 2 400 2 300 2 200

Skutočná 
hodnota

1 985 2 879 2 537 2 570
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Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet  vydaných stavebných povolení  mesta spolu za rok 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

650 600 550 500 450

Skutočná 
hodnota

521 537 482 484

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet  vydaných  kolaudačných rozhodnutí mesta spolu za rok 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

500 600 600 600 600

Skutočná 
hodnota

302 387 372 354

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet  podaní pre obce združené v spoločnom stavebnom úrade spolu za rok 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

430 380 370 350 340

Skutočná 
hodnota

380 483 327 325 

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok
Počet  vydaných stavebných povolení  z agendy  pozemných  komunikácií 
spolu za rok 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

70 70 70 70 70

Skutočná 
hodnota

70 113 37 76

Zodpovednosť: útvar rozvoja mesta a stavebného poriadku – oddelenie stavebného poriadku

Cieľ Zvýšiť flexibilitu vybavovania žiadostí 

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Ing. Mária Jančovičová – vedúca oddelenia stavebného úradu MsÚ v Nitre

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Podiel vybavenej agendy v zákonnej lehote z celkovej agendy za rok v %

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 78 80 80 80 80
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hodnota

Skutočná 
hodnota

77 72 74 76

Komentár k podprogramu :

Zabezpečuje sa  prenesený výkon štátnej správy - územné konanie v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v 
platnom znení a zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom znení - územné rozhodovanie, 
stavebné konanie a povolenie, kolaudačné konanie a rozhodnutie, oznámenia k ohláseným stavbám, stavebným 
úpravám a udržiavacím prácam, povoľovanie pre informačné a propagačné zariadenia, vydávanie súhlasu 
k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom, vyvlastnenie, kontrolná činnosť štátneho stavebného dohľadu. 
Účelová dotácia zo štátu je určená na mzdy, odvody a  poistné pre zamestnancov stavebného úradu. 

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2010:      

Z plánovaných všetkých podaní 2 400 na rok 2010, bolo k 30.6.2010, podaných 1 697 podaní, čo je 70,70 %. 

Vydaných stavebných povolení k 30.6.2010 je 144, čo je 26,18 % z celkového plánovaného počtu 550 na rok 2010.

Vydaných kolaudačných rozhodnutí je k 30.6.2010 148, čo je 24,67 % z celkového plánovaného počtu 600 na rok 
2010.

Z plánovaných všetkých podaní 370 na rok 2010 pre obce združené v spoločnom stavebnom úrade, so sídlom na 
Meste Nitra, bolo k 30.6.2010, podaných 146 podaní, čo je 39,46%.

Z celkovej sumy výdavkov prvku čerpaných na činnosť spoločného stavebného úradu k 30.06.2010 bolo 73 000 EUR 
pokrytých z dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy a 35 815 EUR z vlastných zdrojov.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2010:      

Z plánovaných všetkých podaní 2 400 na rok 2010, bolo k 31.12..2010, podaných 2 570 podaní, čo je 107,08 %. 

Vydaných stavebných povolení k 31.12.2010 je 484, čo je 88 % z celkového plánovaného počtu 550 na rok 2010.

Vydaných kolaudačných rozhodnutí je k 31.12.2010   354 čo je 59 % z celkového plánovaného počtu 600 na rok 
2010.

Z plánovaných všetkých podaní 370 na rok 2010 pre obce združené v spoločnom stavebnom úrade, so sídlom na 
Meste Nitra, bolo k 31.12.2010, podaných 325 podaní, čo je 87,83 %.

Počet vydaných  stavebných povolení  z agendy  pozemných  komunikácií spolu za rok  2010 bolo  76 , čo je  
108,57 %  oproti plánovaným 70  povoleniam.

Podiel vybavenej agendy v zákonnej lehote z celkovej agendy za rok 2010 je   95 %.

Podprogram 4.4:   Evidencie 

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu 31 530 28 000 30 740 32 560

Rozpočet podprogramu
upravený 

34 190 30  260                

Plnenie k 31.12. 32 567 28 718

% plnenia 95,25 % 94,90 %
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Prvok 4.4.1: Evidencia obyvateľstva

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 28 210 25 000 27 740 29 380

Rozpočet prvku 
upravený 

27 870 27 260

Plnenie k 31.12. 27 866 27 255

% plnenia 99,99 % 97,98 %

Zodpovednosť: útvar služieb  – oddelenie služieb úradu

Cieľ Zabezpečiť dôslednú  evidenciu obyvateľov mesta

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Katarína Welnitzová – odborná referentka

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Priemerný čas na vykonanie dožiadania príslušnej agendy  v dňoch

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

10 10  10 10 10

Skutočná 
hodnota

14 9 7 6

Komentár k prvku :

Vykonáva sa evidencia obyvateľstva a  register občanov, ktorý sa zabezpečuje ako prenesený výkon štátnej správy. 
Dotácia zo štátu je určená na mzdy, odvody a poistné, energie a materiálne vybavenie registra občanov.

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2010:      

Priemerný čas vybavenia spisu je 6 dní. K vybaveniu niektorých spisov  je potrebná spolupráca  s inými oddeleniami  
(oddelenia daní a poplatkov, referátu právneho, referátu obchodu, služieb a podnikania a Mestskej polície).

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2010:     

K vybaveniu niektorých spisov je potrebná spolupráca s inými oddeleniami, napr. oddelenia daní a poplatkov, 
referátu právneho, referátu obchodu, služieb a podnikania a Mestskej polície, no napriek tomu zamestnanci 
evidencie vybavovali spisy v priemere 6 dňovej lehote.

Prvok 4.4.2: Evidencia ulíc a budov

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 3 320 3 000 3 000 3 180

Rozpočet prvku 
upravený 

6 320 3 000

Plnenie k 31.12. 4 701 1  463

% plnenia 74,38 % 48,77  %
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Zodpovednosť: útvar služieb  – oddelenie služieb úradu

Cieľ Zabezpečiť  kvalitné  služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľom mesta 

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Katarína Welnitzová – odborná referentka

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok
Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia 
podnetu v dňoch

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

10 15  15 15 15

Skutočná 
hodnota

14 10 8 7

Komentár k prvku :

Zabezpečuje sa evidencia budov, ulíc, určovanie názvov ulíc a verejných priestranstiev, určovanie  a evidencia 
súpisných a orientačných čísel rodinných a bytových domov, novostavieb v súlade s legislatívou. V prvku sa sledujú
výdavky na materiál, tabule, všeobecné služby .

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2010:      

Priemerný čas vydania rozhodnutia o určení čísiel stavbe je kratší ako plánovaná hodnota. 

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2010:      

Priemerný čas vydania rozhodnutia o určení čísiel stavbe je 7 dní. Skutočná hodnota je nižšia ako plánovaná 
hodnota. 

Podprogram 4.6:  Klientské centrum 

Zámer: Občan vybavený k maximálnej spokojnosti  z jedného miesta

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu 0 0 0 0

Rozpočet podprogramu  
upravený 

0 0

Plnenie k 31.12. 0 0

% plnenia - -

Zodpovednosť: útvar služieb  – oddelenie služieb 

Cieľ Zabezpečiť dostupné administratívne úkony 

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Ing. Jozef Korec – odborný referent
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Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok
Počet vybavených občanov v Klientskom centre za rok 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

66 300 66 300 66 350 66 350 66 350

Skutočná 
hodnota

66 230 81 846 76 957 82 062

Zodpovednosť: útvar služieb  – oddelenie služieb 

Cieľ Zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných v Klientskom centre 

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Ing. Jozef Korec – odborný referent

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok
Percento spokojných občanov so službami v v Klientskom centre   

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

100 100 100 100 100

Skutočná 
hodnota

90 100 99

Komentár k podprogramu :

V Klientskom centre sú zastúpené všetky služby mesta pre občanov. Výdavky sú premietnuté v rozpočte jednotlivých
útvarov mesta a sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do 
poisťovní, tovary a služby.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

Vybavené stránky podľa jednotlivých pracovísk Klientského centra:

Oddelenie komunálnych činností a životného prostredia:  802 

Útvar rozvoja mesta a stavebného poriadku: 201    

Útvar sociálneho úradu: 1 775      

Dane a poplatky: 4 000

Daň z nehnuteľnosti: 3 838        

Evidencia: 3 998      

Matrika : 4 447            

Pokladňa: 8 923    

Osvedčovanie podpisov a listín:  8 019       

Podateľňa: 4 131

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

Vybavené stránky podľa jednotlivých pracovísk:

Oddelenie komunálnych činností a životného prostredia:   2 575

Útvar rozvoja mesta a stavebného poriadku: 1 196

Útvar sociálneho úradu: 5 272   

Dane a poplatky:  6 848

Daň z nehnuteľnosti:  6 100       

Evidencia  8 275     



                       PPrrooggrraammoovvýý rroozzppooččeett vvýýddaavvkkoovv mmeessttaa NNiittrryy nnaa rrookkyy 22001100-- 22001122..

63

Matrika :   9 131          

Pokladňa:   16 400  

Osvedčovanie podpisov a listín:  17 1 97

Podateľňa: 9 068

Podprogram 4.7: Občianske obrady 

Zámer:  Významné okamihy v živote občanov mesta na dôstojnej a profesionálnej úrovni  

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu 19 580 17 940 18 700 19 800

Rozpočet podprogramu  
upravený 

24 860 15 800

Plnenie k 31.12. 20 796 12 476

% plnenia 83,65 % 78,96 %

Zodpovednosť: oddelenie kultúry a športu

Cieľ Zabezpečiť  reprezentatívnu  a bezproblémovú  organizáciu všetkých  
občianskych obradov

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Mariana Krajmerová – referentka pre kultúru

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Predpokladaný počet  uskutočnených  uvítaní do života za rok spolu

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

20 20 20 20 20

Skutočná 
hodnota

17 16 17 17

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Predpokladaný počet  uskutočnených sobášov za  rok spolu 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

200 200 200 200 200

Skutočná 
hodnota

197 190 185 163

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Predpokladaný počet  uskutočnených občianskych pohrebov  za  rok spolu 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 120 120 120 120 120
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hodnota

Skutočná 
hodnota

112 115 119 117

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok
Predpokladaný počet  uskutočnených slávnostných aktov udelenia ocenení 
mesta Nitra  za  rok spolu

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

3 5 6 6 6

Skutočná 
hodnota

3 15 17 14

Komentár k podprogramu :

Zabezpečuje sa organizačno-materiálové zabezpečenie občianskych obradov, prijatí, spoločenské podujatia na pôde 
mesta. Rozpočtované výdavky pre občianske obrady sú na kvety, blahoželania, darčekové predmety, pamätné 
listiny, plakety, vecné dary, ocenenia, odmeny  účinkujúcim, sobášiacim.                                          

Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto Podprogramu sú zahrnuté v programe Administratíva 
a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

Plnenie cieľov:

Cieľom tohto podprogramu je zabezpečovať všetky občianske obrady na reprezentatívnej úrovni -

spolupráca s recitátormi, hudobníkmi a spevákmi. 

Merateľný ukazovateľ: Predpokladaný počet  uskutočnených  uvítaní do života za rok spolu

Uvítania do života – každý mesiac sa uskutočňujú slávnostné uvítania novorodencov v obradnej sieni mesta Nitry, 
spravidla po 2 mesiacoch po ich narodení. Na požiadanie rodičov uskutočňujeme aj individuálne uvítanie 
novorodencov. Ich počet závisí od počtu narodených detí .

Merateľný ukazovateľ: Predpokladaný počet  uskutočnených sobášov za  rok spolu

Merateľný ukazovateľ: Predpokladaný počet  uskutočnených občianskych pohrebov  za  rok spolu

Sobáše a občianske pohreby sa uskutočňujú priebežne počas roka, podľa požiadaviek. 

Merateľný ukazovateľ: Predpokladaný počet  uskutočnených slávnostných aktov udelenia ocenení mesta Nitra  za  
rok spolu

Udelenie ocenení mesta Nitry – v zmysle VZN mesta Nitry č. 1/98 Mesto Nitra udeľuje ocenenia: čestné občianstvo 
mesta Nitry, cena mesta Nitry a cenu primátora mesta Nitry. V roku 2010 bola zatiaľ   udelená cena primátora mesta 
Nitry 5oceneným, čestné občianstvo a cena mesta Nitry v prvom polroku neboli udelené.   

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.279/2010-MZ zo dňa 28.10.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie výdavkov prvku o 1 500 
EUR a ich presun do výdavkov prvku 11.1.1. Mestské kultúrne podujatia a festivaly na vykrytie financovania akcie 
Vianoce 2010. 

Rozpočtový presun: 

V zmysle Rozpočtových pravidiel mesta Nitry, § 8 bod 6, písm. a) bol v mesiaci december 2010 vykonaný 
nasledovný rozpočtový presun:

▼ zníženie výdavkov prvku 11.4.4. Fórum mladých – odmeny mimopracovnej činnosti .............................. - 490 EUR

▼ zníženie výdavkov podprogramu 4.7. Občianske obrady – odmeny účinkujúcich na obč. obradoch ....... - 660 EUR

▼ zníženie výdavkov prvku 11.4.1. Synagóga – odmeny za práce .............................................................. - 630 EUR

▼ zníženie výdavkov prvku 11.1.1. Mestské kultúrne podujatia a festivaly – odmeny za prevádzku zvukovej 
aparatúry ........................................................................................................................................................ - 400 EUR

▲ zvýšenie výdavkov prvku 11.4.3. Kultúrne domy a kultúrno-spoločenské centrá – odmeny mimopracovného 
pomeru pre KD a KSC ................................................................................................................................ + 2 160 EUR

▲ zvýšenie výdavkov podprogramu 4.7. Občianske obrady – príspevok na úpravu zovňajšku sobášiacich  + 20 EUR
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Zvýšenie potreby finančných prostriedkov na odmeny pre pracovníkov KD a KSC súvisí s nárastom počtu prenájmov 
a podujatí v okrajových častiach mesta, kde je nevyhnutná prítomnosť prevádzkara. 

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

Cieľom tohto podprogramu je zabezpečovať všetky občianske obrady na reprezentatívnej úrovni -

spolupráca s recitátormi, hudobníkmi a spevákmi. 

Merateľný ukazovateľ: Predpokladaný počet  uskutočnených  uvítaní do života za rok spolu

Uvítania do života – každý mesiac sa uskutočňujú slávnostné uvítania novorodencov v obradnej sieni mesta Nitry, 
spravidla po 2 mesiacoch po ich narodení. Na požiadanie rodičov uskutočňujeme aj individuálne uvítanie 
novorodencov. Ich počet závisí od počtu narodených detí .

Merateľný ukazovateľ: Predpokladaný počet uskutočnených sobášov za rok spolu

Merateľný ukazovateľ: Predpokladaný počet  uskutočnených občianskych pohrebov  za  rok spolu

Sobáše a občianske pohreby sa uskutočňujú priebežne počas roka, podľa požiadaviek. V roku 2010 sme 
zaznamenali doteraz najvyšší pokles sobášov oproti porovnaniu rokov predchádzajúcich. Občianske pohreby sú 
každoročne porovnateľné. 

Merateľný ukazovateľ: Predpokladaný počet  uskutočnených slávnostných aktov udelenia ocenení mesta Nitra  za  
rok spolu

Udelenie ocenení mesta Nitry – v zmysle VZN mesta Nitry č. 1/98 Mesto Nitra udeľuje ocenenia: čestné občianstvo 
mesta Nitry, cena mesta Nitry a cenu primátora mesta Nitry. V roku 2010 bolo udelených 14 cien primátora mesta 
Nitry , 1  čestné občianstvo /Shraga Weil in memoriam/ a 2 ceny mesta Nitry /Doc.Ing. Juraj Havelka, CSc.  a Milan 
Frišo/.  

Naplánované ciele – udržať reprezentatívnu úroveň občianskych obradov - sa darí dosahovať  vďaka spolupráci 
s talentovanými a umelecky založenými recitátormi, hudobníkmi i z radov profesionálov, vďaka kvalitnej príprave 
sobášiacich i organizátorov.

Trend merateľných ukazovateľov je stabilný  – s výnimkou počtu uskutočnených sobášov. 

Faktory ovplyvňujúce plnenie cieľov – dostatok kvalitných účinkujúcich, smútočných rečníkov, možnosti ich podpory 
zo strany samosprávy, adekvátne prostredie obradnej siene ap.

Podprogram 4.8: Informačné tabule a plochy mesta  
Zámer:  Občan a turista  informovaný o dianí v Nitre 

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu 8 970 4 500 19 000 20 120

Rozpočet podprogramu  
upravený 

7 470 4 440

Plnenie k 31.12. 7 140 3 669

% plnenia 95,58 % 82,64 %

Prvok 4.8.1: Úradné oznamy  

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 1 000 300 300 320

Rozpočet prvku  
upravený 

1 000 300

Plnenie k 31.12. 1 133 108

% plnenia 113,30 % 36,0 %
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Zodpovednosť: útvar prednostu MsÚ – referát hospodárskej prevádzky

Cieľ Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov 

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Zverejňované verejné vyhlášky v zákonom stanovenej  lehote

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

áno áno áno áno áno

Skutočná 
hodnota

áno áno áno áno

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet  informačných  tabúľ  v meste spolu

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

47 47 47 47 47

Skutočná 
hodnota

47 47 47 46

Komentár k prvku :

Rozpočtované  výdavky sú na nákup a na údržbu informačných tabúľ umiestnených v jednotlivých mestských 
častiach a tabule pred MsÚ a v jeho interiéri. Na tabuliach sú zverejňované materiály, ktoré je mesto povinné  
v zmysle zákona vyvesiť na úradnú tabuľu a všetky aktuálne oznamy pre verejnosť. 

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

Podľa potreby boli vykonávané opravy jednotlivých informačných tabúľ, nakoľko dochádza k častému rozbíjaniu ich 
sklenenej výplne. 

Na informačných tabuliach sú zverejňované všetky potrebné vyhlášky a pravidelne informujú prostredníctvom nich  
výbory mestských častí o svojej činnosti občanov. 

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

Všetky doručenia verejnou vyhláškou boli prostredníctvom úradných tabúľ dostupné a zverejnené pre občanov, tak 
v jednotlivých častiach mesta ako aj na verejných tabuliach, ktoré sú umiestnené pred budovou mestského úradu. 

Podľa požiadaviek výborov mestských časti bola vykonávaná údržba informačných tabúľ formou výmeny rozbitej 
sklenenej výplne, výmenou polystyrénových častí alebo ich očistenia v prípade poškodenia a znečistenia vandalmi. 

Počet tabúľ je znížený o informačnú tabuľu v časti mesta Horné Krškany, ktorá bola odstránená pri rekonštrukcii 
autobusovej zastávky, kde bola umiestnená a pre jej zlý technický stav nebola nainštalovaná na pôvodné miesto. 
V roku 2011 plánujeme uvedenú tabuľu nahradiť novou. 
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Prvok 4.8.2: Turistický informačný systém

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 7 970 4 200 18 700 19 800

Rozpočet prvku  
upravený 

6 470 4 140

Plnenie k 31.12. 6 007 3 561

% plnenia 92,84 % 86,01  %

Zodpovednosť: oddelenie  cestovného ruchu a propagácie mesta – NISYS

Cieľ Zabezpečiť aktuálnosť informácií o živote v meste na verejne prístupných 
miestach

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Jana Cehuľová – referentka pre prevádzku

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok
Počet reklamných a informačných plôch  v meste spolu 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

45 45 45 45 45

Skutočná 
hodnota

45 51 51 122

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok
Počet umiestnených reklamných prostriedkov spolu za rok

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

13 000 13 000 13 000 13 000 13 000

Skutočná 
hodnota

13 220 27 844 12 465 20 238

Komentár k prvku:

NISYS zabezpečuje vylepovanie tlačených reklamných prostriedkov na reklamné plochy mesta pravidelne dvakrát 
do týždňa na 34 výlepných betónových skružiach, prípadne mimoriadne vylepovanie. Zároveň zabezpečuje 
informácie z mesta na  11 plechových skružiach. 

Rozpočtované sú výdavky za tlač, materiál, údržbu, výlep  reklamných prostriedkov 1 200 EUR, bronzové pamätné 
tabule 3 000 EUR významným osobnostiam mesta Nitry k názvom ulíc, ktoré sú po nich pomenované.

Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto Prvku  sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú 
výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

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).

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      
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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).
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Program 5:  Bezpečnosť                            

Zámer: Nitra - mesto bezpečné  pre svojich obyvateľov a návštevníkov.

www.mspnitra.sk

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet programu 1 532 900 1 450 000 1 449 800 1 535 480

Rozpočet programu 
upravený 

1 524 020 1 498 970

Plnenie k 31.12. 1 423 615 1 484 715

% plnenia 93,41 % 99,05 %

Komentár k programu: 

Program predstavuje komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste Nitra, kontrolu dodržiavania
poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich 
života a zdravia, životného prostredia, plnenie stanovených úloh MsP na úseku prevencie, kamerový systém.  
Zahŕňa aj činnosti, ktoré plní samospráva v oblasti ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany.

Podprogram 5.1:   Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer:  Vysoká miera ochrany majetku, zdravia a života občanov a návštevníkov mesta

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu 1 400 520 1 362 220 1 361 260 1 441 710

Rozpočet podprogramu 
upravený 

1 382 210 1 385 840

Plnenie k 31.12. 1 289 334 1 375 447

% plnenia 93,28 % 99,25 %

Zodpovednosť: Mestská polícia  v Nitre

Cieľ Zabezpečiť kontrolou dodržiavanie verejného poriadku, čistoty a hygieny                     
v meste

Zodpovedný za 
monitorovanie:

PaedDr. Pavel Beňo – náčelník MsP v Nitre

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet  hliadkujúcich príslušníkov MsP cez deň  

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

22 24 25 26 26

Skutočná 
hodnota

20 21 24 24
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Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet  hliadkujúcich príslušníkov MsP v noci 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

7 7 7 8 8

Skutočná 
hodnota

5 5 7 7

Merateľný
ukazovateľ:

Výstup / výsledok
Percento zásahov  vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu 
riešených udalostí 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

72 74 76 78 80

Skutočná 
hodnota

68 74 73 92,75

Zodpovednosť: Mestská polícia  v Nitre

Cieľ Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície

Zodpovedný za 
monitorovanie:

PaedDr. Pavel Beňo – náčelník MsP v Nitre

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok
Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia 
zásahu výjazdovej skupiny v minútach 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

10 10 9 9 9

Skutočná 
hodnota

10 9 10,3 9,6

Komentár k podprogramu :

Mestská polícia v Nitre (MsP) má 65 mestských policajtov a vykonáva svoju činnosť v dvoch samostatných 
a rovnocenných obvodov  na Cintorínskej ulici a na sídlisku Klokočina - Na Hôrke, čím priblížila dostupnosť ochrany 
a bezpečia občanom mesta. MsP má aj dve vysunuté pracoviská v mestskej časti Krškany a na sídlisku Chrenová. 

 MsP zabezpečuje kontrolu dodržiavania verejného poriadku na teritóriu mesta  pri kultúrnych, spoločenských, 
športových, cirkevných a politických podujatí.

Rozpočtované sú výdavky  na mzdy, poistné a príspevky poisťovní,  energie, vodné stočné , režijné náklady  -
cestovné náhrady, poštovné a telekomunikačné  služby, všeobecný materiál, telekomunikačnú techniku, špeciálny 
materiál, prevádzkové stroje, knihy, časopisy, noviny, pracovné odevy, obuv, pomôcky, potraviny, softvér, dopravné -
pohonné hmoty, oleje, poistenie,  údržbu, nájomné za nájom, služby - školenia, súťaže, naturálne mzdy, stravovanie, 
sociálny fond, členské príspevky, poplatky.

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.147/2010-MZ zo dňa 17.06.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo zaradenie výdavku na nákup 
osobného motorového vozidla presunom finančných prostriedkov v rámci výdavkov prvku znížením výdavkov na 
výstrojný materiál, ktorý sa bude v tomto roku po prehodnotení opotrebenia vydanej výstroje nakupovať len vo výške 
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doposiaľ objednanej výstroje a výdavkov na všeobecné služby - výdavky na psychologické vyšetrenie vodičov pre 
riadenie vozidla s právom prednosti v jazde boli nižšie ako sa plánovalo. 

V súčasnosti má MsP pre výkon služby v dvoch obvodoch tri vozidlá Renault Kangoó, zakúpené v rokoch 2004 –
2006 a Octávia kombi zakúpená v roku 2009. V prípade väčších akcií alebo opravy vozidiel vo výkone je zaraďované 
do výkonu referenčné vozidlo Felícia Combi vyrobené v roku 2002. Na vozidlách je najazdených 210 – 270 tis. km. 
Vozidlá sú vzhľadom na povahu prevádzky značne opotrebené a poruchové, čo značne navyšuje náklady na opravy 
(za roky 2008 až apríl 2010 v čiastke 31 940 EUR). Obnovou vozového parku sa znížia náklady na prevádzku a 
zvýši sa mobilita a operatívnosť výkonu služby.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

Za úsek výkonu služby:

1.) Miera dosahovania naplánovaných cieľov 

Naplánované ciele sú vo všetkých sledovaných merných ukazovateľoch naplnené takmer na 100%, vrátane 
ukazovateľa „Priemernej doby od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny“. 
Merný ukazovateľ „Percento zásahov  vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí“ 
bolo ku dňu 30.6.2010 splnené na 123% 

2.) Trend merateľných ukazovateľov (rastúci, klesajúci)

Trend merateľných ukazovateľov je vzhľadom na stále väčšie požiadavky a úlohy kladené na mestskú políciu rastúci, 
možnosti zvyšovania sú však determinované personálnymi, materiálnymi a finančnými možnosťami MsP Nitra

3.) Komparácia s inými samosprávami.

Nemáme dostatok relevantných informácií od iných samospráv na validné vyhodnotenie alebo komparáciu 
sledovaných merných ukazovateľov, ktoré sleduje Mestská polícia Nitra. Podľa dostupných informácií sú však 
mestské polície v sídlach krajov v SR podobne zabezpečené personálne, finančne i materiálne.

4.) Faktory ovplyvňujúce plnenie cieľov

 Personálne limity: Ovplyvňuje počet prijatých príslušníkov, zaradených do výkonu služby. Riešením je zníženie 
migrácie príslušníkov mestskej polície do oblastí, kde sú im pri rovnakej práci poskytnuté sociálne výhody (PZ, 
Železničná polícia, Zbor väzenskej a justičnej stráže...) Realizovať sa to dá prijatím zákona o sociálnom 
zabezpečení príslušníkov obecných a mestských polícií a vytvorením určitého vernostného programu. Za 
súčasného stavu príslušníkov pri snahe o dosiahnutie alebo zvýšenia jedného cieľa (Počet hliadkujúcich 
príslušníkov MsP cez deň), automaticky znížime merný ukazovateľ ďalšieho cieľa (Počet  hliadkujúcich 
príslušníkov MsP v noci). 

 Finančné limity: Viac vynaložených finančných prostriedkov na činnosť poriadkového útvaru MsP zvyšuje 
možnosti naplnenia všetkých cieľov vo všetkých sledovaných merných ukazovateľoch.

 Individuálne skutočnosti: Mestská polícia nedokáže ovplyvniť náhodné okolnosti pri mernom ukazovateli 
„Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny v minútach“,  
napríklad čoraz väčšiu hustotu dopravy v meste, aktuálnu vzdialenosť motohliadky od miesta udalosti, vyťaženosť 
hliadok inými viacerými nahláseniami a tým objektívne neskorší príchod na miesto udalosti. 

5.) Ďalšie celkové účinky realizácie programov (ich častí)

Zvýšený  subjektívny pocit bezpečnosti obyvateľov

Zvýšené objektívne zabezpečenie verejného poriadku

Zvýšená miera etablovania mestských polícií do bezpečnostných zložiek štátu 

Zvýšená miera kontaktov príslušníkov MsP s poslancami alebo členmi VMČ

Rozpočtové opatrenie:      

Uznesením č.221/2010-MZ zo dňa 9.09.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo navýšenie finančných prostriedkov 
v rozpočte prvku na výmenu okien na budove Mestskej polície.
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Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

Za úsek výkonu služby:

1,) Miera dosahovania naplánovaných cieľov 
Naplánované ciele sú vo všetkých sledovaných merných ukazovateľoch naplnené takmer na 100%, vrátane 
ukazovateľa „Priemernej doby od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny“.
Merný ukazovateľ „Percento zásahov  vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí“ 
bolo ku dňu 31.12.2010 splnené na 123%

2.) Trend merateľných ukazovateľov (rastúci, klesajúci)
Trend merateľných ukazovateľov je vzhľadom na stále väčšie požiadavky a úlohy kladené na mestskú políciu rastúci, 
možnosti zvyšovania sú však determinované personálnymi, materiálnymi a finančnými možnosťami MsP Nitra

3.) Komparácia s inými samosprávami.
Nemáme dostatok relevantných informácií od iných samospráv na validné vyhodnotenie alebo komparáciu 
sledovaných merných ukazovateľov, ktoré sleduje Mestská polícia Nitra. Podľa dostupných informácií sú však 
mestské polície v sídlach krajov v SR podobne zabezpečené personálne, finančne i materiálne.

4.) Faktory ovplyvňujúce plnenie cieľov
 Personálne limity: Ovplyvňuje počet prijatých príslušníkov, zaradených do výkonu služby. Riešením je 

zníženie migrácie príslušníkov mestskej polície do oblastí, kde sú im pri rovnakej práci poskytnuté sociálne 
výhody (PZ, Železničná polícia, Zbor väzenskej a justičnej stráže...) Realizovať sa to dá prijatím zákona 
o sociálnom zabezpečení príslušníkov obecných a mestských polícií a vytvorením určitého vernostného 
programu. Za súčasného stavu príslušníkov pri snahe o dosiahnutie alebo zvýšenia jedného cieľa (Počet 
hliadkujúcich príslušníkov MsP cez deň), automaticky znížime merný ukazovateľ ďalšieho cieľa (Počet  
hliadkujúcich príslušníkov MsP v noci). 

 Finančné limity: Viac vynaložených finančných prostriedkov na činnosť poriadkového útvaru MsP zvyšuje 
možnosti naplnenia všetkých cieľov vo všetkých sledovaných merných ukazovateľoch.

 Individuálne skutočnosti: Mestská polícia nedokáže ovplyvniť náhodné okolnosti pri mernom ukazovateli 
„Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny v minútach“,  
napríklad čoraz väčšiu hustotu dopravy v meste, aktuálnu vzdialenosť motohliadky od miesta udalosti, vyťaženosť 
hliadok inými viacerými nahláseniami a tým objektívne neskorší príchod na miesto udalosti. 

5.) Ďalšie celkové účinky realizácie programov (ich častí)
Zvýšený  subjektívny pocit bezpečnosti obyvateľov

Zvýšené objektívne zabezpečenie verejného poriadku

Zvýšená miera etablovania mestských polícií do bezpečnostných zložiek štátu 

Zvýšená miera kontaktov príslušníkov MsP s poslancami alebo členmi VMČ

Podprogram 5.2:   Kamerový systém mesta 

Zámer:  Krízové ulice pod drobnohľadom                          

                        

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu 81 720 37 320 34 090 36 100

Rozpočet podprogramu 
upravený 

82 550 53 780

Plnenie k 31.12. 76 959 51 689

% plnenia 93,23 % 96,11 %
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Zodpovednosť: Mestská polícia v Nitre

Cieľ Zabezpečiť celoplošné monitorovanie ulíc mesta s vysokou kriminalitou

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Mgr. Silvester Nitry – zástupca náčelníka MsP v Nitre

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet kamier v kamerovom systéme  mesta

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

22 26 30 33 35

Skutočná 
hodnota

17 23 26 28

Zodpovednosť: Mestská polícia v Nitre

Cieľ Zvýšiť bezpečnosť a ochranu majetku obyvateľov a návštevníkov v meste                     

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Mgr. Silvester Nitry – zástupca náčelníka MsP v Nitre

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok
Podiel  pokrytia monitorovanej  plochy mesta  z plánovanej  monitorovanej 
plochy prostredníctvom kamerového systému   v %

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

38 43 46 50 55

Skutočná 
hodnota

28 38 43 43,5

Komentár k podprogramu :

Kamerový systém Mestskej polície v Nitre monitoruje okolie peňažných inštitúcií a bankomatov v dosahu kamier, 
dopravnú situáciu v akčnom rádiu kamier a integrovaný systém riadenia dopravy (nedovolené parkovanie vozidiel na 
chodníku, v zákazoch, na pešej zóne, plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky, funkčnosť svetelného dopravného 
zariadenia, dopravné nehody a pod.), správanie podozrivých osôb v nočných hodinách. Pomocou monitorovacích 
kamier príslušníci MsP zaznamenali prejavy vandalizmu, graffiti, rasovo alebo inak motivovaných trestných činov. 
V centre mesta je 7 kamier a v okrajových častiach mesta je 16 kamier. 

Kamerový systém obsluhujú 4 zdravotne postihnutí občania, pre ktorých  vytvorila MsP pracovné miesta. 

Rozpočtované sú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, energie, údržbu kamerového systému, 
rozšírenie siete kamerového systému, režijné náklady predstavujú výdavky na všeobecný materiál,  telekomunikačnú 
techniku, špeciálny materiál, prevádzkové stroje, pracovné odevy, obuv, pomôcky, údržbu, služby - školenia,  
stravovanie, sociálny fond.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

1) Miera dosahovania naplánovaných cieľov 

Naplánovaný cieľ sa ku dňu 30.6.2010 nepodarilo dosiahnuť, práce na inštalácii ďalšej kamery monitorovacieho 
systému sú v štádiu rozpracovania.

               2) Trend merateľných ukazovateľov (rastúci, klesajúci)

Trend merateľného  ukazovateľa je klesajúci vzhľadom na nízky finančný rozpočet, ktorý nedovoľuje splniť 
naplánovaný cieľ v mernom ukazovateli  „Počet kamier v kamerovom systéme  mesta“. V roku 2010 je možné 
nainštalovať jednu kameru namiesto naplánovaných štyroch.
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            3) Komparácia s inými samosprávami.

Nedisponujeme informáciami o stave, funkčnosti a počte kamier či inom zabezpečení kamerových systémov v iných 
porovnateľných samosprávach)

4) Faktory ovplyvňujúce plnenie cieľov

Nedostatok finančných prostriedkov. Dokončiť práce na kompletom nainštalovaní kamerového systému výrazne 
pomohla štátna dotácia z Rady vlády SR pre prevenciu kriminality vo výške 17 500,-€ v dlhodobom projekte situačnej 
prevencie „Šanca pre bezpečnosť“

5) Ďalšie celkové účinky realizácie programov (ich častí)

Zvyšovanie počtu kamier v mestskom monitorovacom systéme, ako jeden zo základných prvkov situačnej prevencie
v obciach, aktívne pomáha pri zisťovaní, zdokumentovaní a objasňovaní priestupkov a trestnej činnosti (v spolupráci 
s PZ SR). Zároveň je zvyšovaný pocit subjektívnej bezpečnosti občanov na základe objektívne zväčšeného 
monitorovaného verejného priestranstva.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

1) Miera dosahovania naplánovaných cieľov 
Naplánovaný cieľ – rozšírenie kamerového systému na 30 kamier v roku 2010 sa nepodarilo dosiahnuť z dôvodu 
nedostatku finančných prostriedkov, čoho hlavným dôvodom je finančná kríza. Na miesto naplánovaných štyroch 
nových kamier, boli nainštalované iba 2 kamery, to znamená, že plnenie je iba 50%.

2) Trend merateľných ukazovateľov (rastúci, klesajúci)
Trend merateľného  ukazovateľa je klesajúci vzhľadom na nízky finančný rozpočet, ktorý nedovoľuje splniť 
naplánovaný cieľ v mernom ukazovateli  „Počet kamier v kamerovom systéme  mesta“. V roku 2010 boli 
nainštalované iba dve nové kamery, namiesto naplánovaných štyroch.

3) Komparácia s inými samosprávami.
Zo získaných informácií ( internet, tel.) je počet kamier v iných mestách nasledovný: Poprad 20 kamier, Prievidza 23 
kamier, Banská Bystrica 8 kamier, Žilina 10 kamier, Prešov 16 kamier, Trnava 15 kamier, Trenčín 34 kamier

4) Faktory ovplyvňujúce plnenie cieľov
Nedostatok finančných prostriedkov. Dokončiť práce na kompletom nainštalovaní kamerového systému výrazne 
pomohla štátna dotácia z Rady vlády SR pre prevenciu kriminality vo výške 17 500,-€ v dlhodobom projekte situačnej 
prevencie „Šanca pre bezpečnosť“

5) Ďalšie celkové účinky realizácie programov (ich častí)
Zvyšovanie počtu kamier v mestskom monitorovacom systéme, ako jeden zo základných prvkov situačnej prevencie 
v obciach, aktívne pomáha pri zisťovaní, zdokumentovaní a objasňovaní priestupkov a trestnej činnosti (v spolupráci 
s PZ SR). Zároveň je zvyšovaný pocit subjektívnej bezpečnosti občanov na základe objektívne zväčšeného
monitorovaného verejného priestranstva.

Podprogram 5.3:  Prevencia kriminality a inej protispoločenskej 
činnosti        
Zámer:    Koordinované preventívne pôsobenie na príčiny a vznik  kriminality

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu 36 380 36 460 40 650 43 050

Rozpočet podprogramu 
upravený 

41 980 44 190

Plnenie k 31.12. 44 197 43 646

% plnenia 105,28 % 98,77 %
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Zodpovednosť: Mestská polícia v Nitre

Cieľ Zabezpečiť predpoklady pre zníženie protispoločenskej činnosti  v meste

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Mgr. Miroslav Duchoň – zástupca náčelníka MsP V Nitre

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet vykonaných preventívnych opatrení za rok spolu

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

350 300 325 350 375

Skutočná 
hodnota

214 385 393 418

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet  účastníkov na stretnutiach  spolu za rok

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

8 500 8 250 8 450 8 700 8 800

Skutočná 
hodnota

7 464 9 357 10 165 10 445

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet hodín prevencie spolu za rok  

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

550 550 600 630 650

Skutočná 
hodnota

478 464 515 594

Zodpovednosť: Mestská polícia v Nitre

Cieľ Zabezpečiť  informovanosť občanov mesta v oblasti prevencie kriminality

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Mgr. Miroslav Duchoň – zástupca náčelníka MsP V Nitre

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok
Počet druhov  distribuovaného metodicko-informačného materiálu občanom
za rok 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

9 12 15 17 19

Skutočná 
hodnota

8 12 13 15
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Komentár k podprogramu :
Program prevencie MsP je vo veľkej miere zameraný práve na deti a mládež, ktorá je  najviac ohrozená. Realizujú sa  
preventívne aktivity so žiakmi v všetkých druhov škôl – základných, materských i stredných.    Na sídlisku Klokočina 
sú každú nepárnu stredu v mesiaci zriadené klientske dni, ktorých účelom je pomôcť hlavne občanom  a mladým 
ľuďom pri riešení problémov vznikajúcich pri domácom násilí, šikanovaní a drogových závislostí.

Ďalšia skupina, s ktorou  sú realizované preventívne aktivity, sú seniori. 

Rozpočtované sú výdavky na mzdy , poistné a príspevky do poisťovní , energie , súťaže , propagačný materiál , 
odmeny za spoluprácu s MsP, režijné náklady  - všeobecný materiál, poštovné a telekomunikačné služby, špeciálny 
materiál, prevádzkové stroje,  pracovné odevy, obuv, pomôcky, údržbu,  služby - školenia, stravovanie, sociálny 
fond.

Uznesením č. 346/2009-MZ zo dňa 10.12.2009 Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo rozpočet Mesta Nitry na rok 
2010 spolu so znížením výdavkov na spolufinancovanie projektov vo výške 400 000 EUR. Zo zvyšnej čiastky na 
spolufinancovanie projektov z fondov EÚ vo výške 600 000 EUR bolo schválené vyčlenenie finančných prostriedkov 
na projekt Bezpečná komunita vo výške 2 000 EUR.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

Za úsek prevencie kriminality MsP Nitra:

Efektívnosť a účinnosť preventívnych aktivít, v zmysle príčinnej súvislosti so znižovaním kriminality, je 
problematické validne kvantifikovať. Môžeme však skonštatovať, že naplánované štatistické hodnoty merateľných 
ukazovateľov sa v absolútnych hodnotách na rok 2010 priebežne plnia, finančné prostriedky sú využívané efektívne 
a  v zmysle naplánovaných cieľov preventívnych aktivít. 

Mestská polícia v Nitre k 30.6.2010 oslovila:

detí : 531  (34 hod.)
žiakov : 3912 (212 hod.)
študentov : 2116 (132 hod.)
ostatných : 603 (22 hod.)
celkom : 7 162    (399,5 hod.)

1) Dosahovanie naplánovaných cieľov

Splnené k 30.6.2010:
merný ukazovateľ „Počet vykonaných preventívnych opatrení za rok spolu“  splnené na 85%
merný ukazovateľ „Počet  účastníkov na stretnutiach  spolu za rok“ splnené na 84%
merný ukazovateľ „Počet hodín prevencie spolu za rok „ splnené na 67% 
merný ukazovateľ „Počet druhov  distribuovaného  
                                metodicko-informačného materiálu občanom za rok“ splnené na 67%

2) Trend merateľných ukazovateľov (rastúci, klesajúci)

Trend merateľných ukazovateľov je rastúci, tento jav je však determinovaný personálnymi, materiálnymi a finančnými 
možnosťami MsP Nitra.

3) Komparácia s inými samosprávami.

V rámci kompetencií a pôsobenia obecných polícií je  Mestská polícia v Nitre ako v minulosti, tak i v súčasnosti 
iniciačným a vzdelávacím prvkom v prevencii kriminality v SR. 

4) Faktory ovplyvňujúce plnenie našich cieľov

Personálne, materiálne a finančné možnosti zabezpečenia programu prevencie kriminality

5) Ďalšie celkové účinky realizácie programov (ich častí)

Kladná spätná väzba zo strany klientov – vedenia škôl i žiakov základných a stredných škôl, lepší kontakt 
príslušníkov mestskej polície s mládežou, vyššia informovanosť detí a mládeže pred nástrahami kriminality 
a sociálnej patológie, zvýšená miera právneho vedomia mládeže.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

Za úsek prevencie kriminality MsP Nitra:
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Efektívnosť a účinnosť preventívnych aktivít, v zmysle príčinnej súvislosti so znižovaním kriminality, je problematické 
validne kvantifikovať. Môžeme však skonštatovať, že naplánované štatistické hodnoty merateľných ukazovateľov sa 
v absolútnych hodnotách na rok 2010 priebežne plnia, finančné prostriedky sú využívané efektívne a v zmysle 
naplánovaných cieľov preventívnych aktivít. 

Na dva projekty prevencie kriminality bola zo štátneho rozpočtu z prostriedkov Rady vlády pre prevenciu kriminality 
SR získaná dotácia vo výške 3 900,-€.  Dotáciu MsP Nitra získala úspešným podaním dvoch projektov v rámci 
sociálnej a viktimačnej prevenci:

NIEšikanovaNIE                         2 000,-€

Bezpečný návrat                      1 900,-€
Mestská polícia v Nitre k 31.12.2010 oslovila:

Detí : 732  (51 hod.)
žiakov : 6973 (356 hod.)
študentov : 1823 (154 hod.)
ostatných : 705 (26,5 hod.)
celkom : 10 445 (594 hod.)

              1) Dosahovanie naplánovaných cieľov
Splnené k 31.12.2010:

merný ukazovateľ „Počet vykonaných preventívnych opatrení za rok spolu“  splnené 128%

merný ukazovateľ „Počet  účastníkov na stretnutiach  spolu za rok“ splnené 123%

merný ukazovateľ „Počet hodín prevencie spolu za rok „ splnené   99% 

merný ukazovateľ „Počet druhov  distribuovaného  

                               metodicko-informačného materiálu občanom za rok“ splnené 100%

2) Trend merateľných ukazovateľov (rastúci, klesajúci)
Trend merateľných ukazovateľov je rastúci, tento jav je však determinovaný personálnymi, materiálnymi a finančnými 
možnosťami MsP Nitra.

3) Komparácia s inými samosprávami.
V rámci kompetencií a pôsobenia obecných polícií je  Mestská polícia v Nitre ako v minulosti, tak i v súčasnosti 
iniciačným a vzdelávacím prvkom v prevencii kriminality v SR. 

4) Faktory ovplyvňujúce plnenie našich cieľov
Personálne, materiálne a finančné možnosti zabezpečenia programu prevencie kriminality

5) Ďalšie celkové účinky realizácie programov (ich častí)
Kladná spätná väzba zo strany klientov – vedenia škôl i žiakov základných a stredných škôl, lepší kontakt 
príslušníkov mestskej polície s mládežou, vyššia informovanosť detí a mládeže pred nástrahami kriminality 
a sociálnej patológie, zvýšená miera právneho vedomia mládeže.

Podprogram 5.4:   Mestský hasičský  zbor

Zámer:  Maximálna pripravenosť mesta v prípade ohrozenia požiarmi

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu 7 640 5 000 3 300 3 500

Rozpočet podprogramu 
upravený 

7 640
5 900

Plnenie k 31.12. 4 180 4726

% plnenia 54,71 % 80,10 %
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Zodpovednosť: útvar primátora mesta - Mestský hasičský zbor

Cieľ Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta 

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Mgr. Milan Režo – referent obrany, ochrany a bezpečnosti

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet vykonaných  preventívnych prehliadok budov za rok

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

10 10 10 10 10

Skutočná 
hodnota

6 38 23 21

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet  zrealizovaných hasičských cvičení  za rok

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

10 10 10 10 10

Skutočná 
hodnota

8 4 13 10

Komentár k podprogramu :

Mestský hasičský zbor Nitra (MHZ) je zložený z členov  v počte 10 osôb.  V čase mimoriadnych  situácií zabezpečuje 
tylové a záchranné práce pre obyvateľov mesta. Členovia zboru sú v priamej súčinnosti – vypomáhajú OR HaZZ pri 
zásahoch a pri mimoriadnych situáciách (pri povodniach ťahajú studne,  pomáhajú odčerpávať vodu zo zatopených 
domov).

Rozpočtované sú výdavky na úrazové poistenie a na tovary služby -  všeobecný materiál,  špeciálny materiál, 
súťaže, údržbu strojov, hasičskej zbrojnice,  pohonné hmoty, oleje,  nácviky, odmeny. 

Rozpočtový presun: 

V zmysle Rozpočtových pravidiel mesta Nitry, § 8 bod 6, písm. a) bol vykonaný rozpočtový presun výdavkov v rámci 
príslušných položiek rozpočtu prvku z nasledovného dôvodu:

Dňa 22. mája 2010 sa uskutočnil IX. ročník súťaže o Pohár primátora mesta Nitry dobrovoľných hasičských 
družstiev. Súťaže sa tradične zúčastňuje viac ako 10 družstiev, zástupcovia mesta Nitry a Krajského riaditeľstva 
Hasičského zboru pre ktorých bolo pripravené občerstvenie a pohostenie. Vzhľadom na to, že pri príprave rozpočtu 
neboli plánované na túto položku žiadne finančné prostriedky, bolo potrebné vykonať rozpočtový presun finančných 
prostriedkov na pokrytie týchto výdavkov.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

Počet vykonaných preventívnych prehliadok v počte  24 bol realizovaný v 1. polroku 2010 prostredníctvom 
protipožiarnych preventívnych kontrolných skupín mesta. Kontroly boli vykonané u právnických osôb u ktorých 
nevykonáva túto činnosť štátny požiarny dozor.

Zrealizovaných hasičských cvičení bolo v 1. polroku 2010 celkom 14 za účelom zvýšenia fyzickej pripravenosti 
členov Mestského hasičského zboru. Počas povodní v mesiacoch máj - jún 2010 aktívne vykonávali podporné 
činnosti - odčerpávanie vody zo zatopených bytových a nebytových priestorov v meste Nitra a časti Drážovce.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

Mestský hasičský zbor Nitra (MHZ) je zložený z členov  v počte 1 + 10 (veliteľ + členovia).  MHZ v čase 
mimoriadnych  situácií zabezpečuje tylové a záchranné práce pre obyvateľov mesta vrátane okrajových častí. 
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Členovia zboru sú obvykle v priamej súčinnosti – vypomáhajú OR HaZZ NR  pri zásahoch a pri mimoriadnych 
situáciách  t.j.: pri povodniach ťahajú studne,  pomáhajú odčerpávať vodu zo zatopených domov  a iné  úkony, ktoré  
sú  nevyhnutné pri výkone záchranných prác. Spravidla sa jedná o tylové zabezpečovacie a podporné činnosti.

Rozpočtované sú výdavky na  materiál, všeobecný materiál, špeciálny hasičský materiál, reprezentačné, Dopravné 
(pohonné hmoty, STK + emisná kontrola),  odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru. 

Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov  za  2. polrok  2010 bolo celkom 21. Tieto preventívne kontroly 
boli vykonané prostredníctvom protipožiarnych kontrolných skupín mesta Nitry na miestach, kde sa nachádzajú 
prevádzky  podnikajúcich osôb.       

Zrealizovaných hasičských cvičení bolo v 2. polroku 2010 celkom 10 za účelom zvýšenia fyzickej pripravenosti 
členov MHZ. 

Podprogram 5.5:  Civilná ochrana

Zámer:  Zvládnuté  krízové  situácie

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu 6 640 9 000 10 500 11 120

Rozpočet podprogramu  
upravený 

9 640 9 260

Plnenie k 31.12. 8 945 9 207

% plnenia 92,79 % 99,43 %

Zodpovednosť: referát obrany, ochrany  a bezpečnosti  a   referát hospodárskej prevádzky

Cieľ Zabezpečiť ochranu obyvateľov pri mimoriadnych bezpečnostných udalostiach 

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Mgr. Milan Režo – referent obrany, ochrany a bezpečnosti

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet udržiavaných CO krytov mesta spolu

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

19 19 19 19 19

Skutočná 
hodnota

19 19 19 19

Komentár k podprogramu:

Rozpočtované sú výdavky na poplatky za správu CO krytov pre Službyt Nitra, s.r.o. 

Mesto je vlastníkom 19 CO krytov, pričom v meste je k dispozícii občanom celkovo 56 CO krytov.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:

Počas 1. polroka  2010  sa  prostredníctvom Referátu obrany, ochrany a bezpečnosti a Útvaru prednostu MsÚ v
Nitre  udržiavalo spolu 19 CO krytov. Boli vykonané revízie filtračno-ventilačných zariadení.   
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Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:

Rozpočtované sú výdavky na poplatky za správu CO krytov pre Službyt Nitra, s.r.o. 

Mesto je vlastníkom 19 CO krytov, pričom v meste je k dispozícii občanom celkovo 56 CO krytov.
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Program 6 :  Odpadové hospodárstvo 

Zámer: Efektívny systém nakladania s odpadom s dôrazom na ochranu 

životného prostredia.

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet programu 4 103 600 4 036 670 4 158 140 4 403 890

Rozpočet programu
upravený 

4 509 180 4 785 920

Plnenie k 31.12. 4 658 553 4 791 217

% plnenia 103,31 % 100,11 %

Komentár k programu: 

Program je určený na zabezpečenie nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 
vznikajúcimi na území mesta v zmysle platnej legislatívy - zber, odvoz, uloženie a separovanie komunálneho 
odpadu. V programe sa financujú výdavky za komplexné udržiavanie a čistenie dažďových vpustí pre bezproblémový 

odvod dažďových vôd, údržbu prevádzkových strojov, techniky, odplaty za čerpanie odpadových vôd.

Podprogram 6.1:  Zber a odvoz  komunálneho  odpadu
Zámer:  Čisté mesto prostredníctvom pravidelnej  a ekologickej  likvidácie odpadu

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu 3 096 990 3 098 170 3 294 000 3 488 680

Rozpočet podprogramu 
upravený 

3 417 300 3 279 190

Plnenie k 31.12. 3 416 864 3 277 246

% plnenia 99,99 % 99,94 %

Zodpovednosť: útvar služieb  – oddelenie komunálnych činností a životného prostredia, Nitrianske komunálne 
služby a Mestské služby

Cieľ Zabezpečiť efektívne nakladanie s komunálnymi odpadmi na území mesta

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Ing. Miloslav Kramár – referent pre OH, Viera Zeleňáková – referentka pre OH, cyklický zvoz

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Predpokladané množstvo odvezeného odpadu na skládku za rok v tonách

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

37 500 39 400 37 500 37 000 36 000

Skutočná 
hodnota

35 687 33 752 34 078 31 426

Merateľný Výstup / výsledok Počet poskytnutých nadrozmerných  kontajnerov  za rok 
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ukazovateľ:

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

540 585 585 585 585

Skutočná 
hodnota

498 627 646 651

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet vývozov zberných nádob 120 l

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

335 354 358 828 358 098 365 500 371 000

Skutočná 
hodnota

313 672 353 798 388 348 366 386

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet vývozov zberných nádob  240 l

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

5 039  6 097 4 862 5 000 5 100

Skutočná 
hodnota

4 172 5 316 4 854 4 932

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet vývozov zberných nádob  1 110 L

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

177 369 180 916 187 408 191 200 195 000

Skutočná 
hodnota

174 019 187 124 187 132 192 917

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Náklady na tonu zneškodneného odpadu v EUR

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

83,22 86,54 88,27 90,00 91,84

Skutočná 
hodnota

81,59 102,24 99,21 95,80

Komentár k podprogramu :

Komunálny odpad sa z mesta odváža na skládku, ktorá je vzdialená 44.km.  Cyklický odvoz odpadu v  meste sa 
vykonáva   4 x  za mesiac pre 110 l  nádoby a 8 x pre 1100 l nádoby. Financujú sa výdavky za:

- jarné a jesenné upratovanie ...................................................................................................................... 99 580 EUR

- poplatky za uloženie odpadu ................................................................................................................... 150 300 EUR

- cyklický zber a odvoz komunálneho odpadu ........................................................................................ 2 837 690 EUR  
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- dočisťovanie stojísk ................................................................................................................................... 10 600 EUR

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.44/2010-MZ zo dňa 18.03.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie výdavkov rozpočtu prvku vo 
výške 100 000 EUR na I. etapu rekultivácie skládky Katruša – terénna modelácia svahov skládky v zmysle 
schválenej projektovej dokumentácie.

Rozpočtové opatrenie: 

 Uznesením č.96/2010-MZ zo dňa 6.05.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie výdavkov rozpočtu prvku vo 
výške 95 760 EUR určených na oplotenie a úpravu stojísk pre odpadové nádoby.

Rozpočtové opatrenie: 

 Uznesením č.147/2010-MZ zo dňa 17.06.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie výdavkov prvku určených 
na prepracovanie projektovej dokumentácie „Skládka odpadov Katruša – uzavretie a rekultivácia“. Účelom 
prepracovania projektovej dokumentácie je navrhnúť riešenie umožňujúce zvýšiť súčasnú kapacitu skládky v zmysle 
vyjadrenia autora projektu.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

Plnenie merateľných ukazovateľov sa zabezpečuje na základe schválených harmonogramov, podmienok 
dohodnutých v zmluvách a iných záväzných dokumentoch, napr. POH mesta so zameraním na znižovanie množstva 
odpadu ukladaného na skládky. V počte vývozov 120, 240 a 1100 l nádob nie sú zahrnuté vývozy z firiem, ktoré 
majú množstvový zber. 

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.221/2010-MZ zo dňa 9.09.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie transferu pre príspevkovú 
organizáciu mesta Mestské služby na likvidáciu čiernych skládok vo výške 100 000 EUR.

Navýšenie výdavkov súvisí so zväčšujúcim sa počtom a obnovovaním čiernych skládok, ako aj rozhodnutiam 
Obvodného úradu v Nitre, v ktorých mestu nariaďuje odstraňovať niektoré skládky ešte v roku 2010.

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.279/2010-MZ zo dňa 28.10.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie výdavkov rozpočtu 
podprogramu o 7 000 EUR – oplotenie stojísk pre odpadové nádoby na Vodnej ulici.

Zároveň boli schválené nasledovné úpravy výdavkov rozpočtu podprogramu:

▲ zvýšenie výdavkov 

- jarné a jesenné upratovanie ..................................................................................................................... + 6 000 EUR

znížením výdavkov rozpočtu podprogramu 6.2. Separovanie komunálneho odpadu - kompostovanie

- dočisťovanie stojísk .................................................................................................................................. + 1 500 EUR

znížením výdavkov rozpočtu podprogramu 12.9. Vodné toky a plochy - rozbor vody

▼ zníženie výdavkov

- cyklický vývoz komunálneho odpadu ...................................................................................................... - 27 470 EUR

a ich presun do rozpočtu podprogramu 12.3. Verejné osvetlenie - údržba verejného osvetlenia

- poplatky za uloženie odpadu .................................................................................................................... - 3 500 EUR

a ich presun do rozpočtu podprogramu 12.3. Verejné osvetlenie - údržba verejného osvetlenia

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

Plnenie merateľných ukazovateľov sa zabezpečuje na základe schválených harmonogramov, podmienok 
dohodnutých v zmluvách a iných záväzných dokumentoch, napr. POH mesta so zameraním na znižovanie množstva 
odpadu ukladaného na skládky. V počte vývozov 120, 240 a 1100 l nádob nie sú zahrnuté vývozy z firiem, ktoré 
majú množstvový zber. 
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Podprogram 6.2:   Separovanie komunálneho odpadu

Zámer: Vyseparovaný odpad 

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu 195 840 166 600 236 600 250 580

Rozpočet podprogramu  
upravený 

420 780 734 830

Plnenie k 31.12. 404 251 761 476

% plnenia 96,07 % 103,63 %

Zodpovednosť: oddelenie komunálnych činností a životného prostredia a Nitrianske komunálne služby

Cieľ Zabezpečiť  účinnú  separáciu odpadu v meste 

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Ing. Miloslav Kramár – referent pre OH

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok
Minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového 
objemu KO za rok v tonách

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

3 600 3 780 4 150 4 360 4 580

Skutočná 
hodnota

3 339 3 656 4 054 4 173

Zodpovednosť: oddelenie komunálnych činností a životného prostredia a Nitrianske komunálne služby

Cieľ Zvýšiť účinnú separáciu odpadu v meste  

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Ing. Miloslav Kramár – referent pre OH

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Podiel zhodnoteného odpadu v %

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

9,6 9,6 9,8 11,7 12,7

Skutočná 
hodnota

9,4 9,7 10,64 10,88

Komentár k podprogramu :

Financujú sa výdavky za zber, odvoz, dotriedenie jednotlivých frakcií komunálnych odpadov - Zberové dvory 100 000 
EUR, separovaný zber 21 600 EUR, kompostovanie 45 000 EUR.

Záverečný účet - presun nevyčerpaných účelových prostriedkov:

Uznesením č.42/2010-MZ zo dňa 18.03.2010 Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo presun nevyčerpaných 
finančných prostriedkov z roku 2009 vo výške 14 470 EUR - nevyčerpané prostriedky Recyklačného fondu a zároveň 
presun nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2009 vo výške 480 EUR – nevyčerpaný dar na nákup vozidla 
od NKS s.r.o. do rozpočtu výdavkov prvku na rok 2010.
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Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

Skutočné plnenie podprogramu je priaznivejšie ako plánované hodnoty. Dosiahnuté hodnoty za I. polrok 2010 
nezahŕňajú údaj o spracovaní biologicky rozložiteľného odpadu.

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.279/2010-MZ zo dňa 28.10.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie výdavkov rozpočtu 
podprogramu o 6 000 EUR a ich presun do výdavkov rozpočtu podprogramu 6.1. Zber a odvoz komunálneho odpadu 
- jarné a jesenné upratovanie.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

Zhodnocovanie komunálnych odpadov sa približuje k priemeru EU.

Podprogram 6.3: Nakladanie s odpadovými vodami 

Zámer:  Funkčná  a celoplošná sieť dažďovej kanalizácie

2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu 810 760 771 900 627 540 664 630

Rozpočet podprogramu  
upravený 

671 100 771 900

Plnenie k 31.12. 837 438 752 495

% plnenia 124,79 % 97,49 %

Zodpovednosť: Mestské služby a útvar ekonomiky a majetku – oddelenie správy majetku

Cieľ Zabezpečiť  účinnosť technologického systému odvodu dažďových vôd

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Milan Bartoš – Mestské služby

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet vyčistených kanalizačných vpustí spolu za rok

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

2 276 2 400 2 500 2 500 2 500

Skutočná 
hodnota

3 268 2 865 2 644 2 767

Komentár k podprogramu :

Financujú sa výdavky za komplexné udržiavanie a čistenie kanalizačných vpustí 44 440 EUR pre bezproblémový 
odvod dažďových vôd, ktoré zabezpečujú Mestské služby.

V podprograme sú zahrnuté splátky úverov a úrokov z úverov prijatých v minulých rokoch na dostavbu čističky 
odpadových vôd vo výške 727 460 EUR - splátky za rok 2010.

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2010:      

Mnohé dažďové vpuste nemajú záchytný bahenný kôš, čo sťažuje efektívnosť ich čistenia. Preto Mestské služby  
postupne osádzajú nové bahenné koše do dažďových spustí s cieľom  postupne vybaviť všetky dažďové vpuste 
záchytným košom a tak zabrániť upchávaniu dažďového potrubia ústiaceho do kanalizácie a zabezpečiť požadovanú 
účinnosť systému odvodu dažďových vôd.
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Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2010:      

Čistenie dažďových vpustí sa uskutočňuje od jari do jesene. Pri väčšom znečistení, resp. zanesení potrubí 
spolupracujeme so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, nakoľko nevlastníme pretláčacie zariadenie, 
ktoré tieto havarijné stavy rieši.
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Program 7:  Komunikácie

Zámer: Kvalitná a bezpečná sieť miestnych komunikácií 

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet programu 5 320 750 2 939 580 3 311 400 2 633 610

Rozpočet programu
upravený 

7 879 170 11 527 320

Plnenie k 31.12. 5 513 954 9 918 540

% plnenia 69,98 % 86,04 %

Komentár k programu: 

Program Komunikácie zahŕňa všetky činnosti mesta súvisiace s opravami miestnych komunikácií a ich 
rekonštrukciami, správou a údržbou miestnych komunikácií  365 dní v roku - t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, 
čistenie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev. V rámci  organizácie dopravy zabezpečuje mesto 
funkčnosť cestnej svetelnej signalizácie, systém parkovania v centrálnej mestskej zóne, dopravné značenie 
a zariadenia. 

Podprogram 7.1:  Rekonštrukcie, výstavba a opravy miestnych 
komunikácií

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu 3 656 540 1 381 780 1 585 760                                                       841 140

Rozpočet podprogramu 
upravený 

6 080 450 9 667 030

Plnenie k 31.12. 3 769 273 8 147 511

% plnenia 61,99 % 84,28 %

Zodpovednosť: útvar rozvoja mesta a stavebného poriadku – oddelenie výstavby a rozvoja

Cieľ Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky 

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Ing. Ján Pánský – odborný referent

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet opravených miestnych komunikácií za rok 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

10 11 10 10 10

Skutočná 
hodnota

11 14 9 10
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Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Výdavky na m2 opravenej plochy  v EUR  

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

90,85 96,26 99,58 102,90 106,22

Skutočná 
hodnota

82,98 84,11 99,58 110,90

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Výdavky na m2 zrekonštruovanej  plochy  v EUR  

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

158 165,97 172,61 179,25 185,89

Skutočná 
hodnota

146,15 185,35 225 189,07

Zodpovednosť: útvar rozvoja mesta a stavebného poriadku – oddelenie výstavby a rozvoja

Cieľ Zvýšiť kvalitu siete  miestnych komunikácií v meste 

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Ing. Ján Pánský – odborný referent

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Podiel  zrekonštruovaných  miestnych komunikácií  zo všetkých v  %

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

2,2 2,4 2,2 2,2 2,3

Skutočná 
hodnota

2,4 2,6 1,7 1,9

Komentár k podprogramu :

Neustále rastúca intenzita cestnej premávky so zvýšeným dynamickým zaťažením vozoviek, urýchľuje proces vzniku 
a rozvoj deformácií vozoviek. Rozsah a povaha zistených závad (dilatačné praskliny, sieťový rozpad krytu vozovky,  
vyjazdené koľaje, opotrebovaný živičný kryt vozoviek, deformácie krytu vozoviek a pod.)  na miestnych 
komunikáciách signalizuje prekročenie životnosti  konštrukčných prvkov vozoviek. K zlepšeniu  stavebného stavu 
komunikácií je potrebné uprednostniť pokračovanie  v periodickej obnove živičných krytov vozoviek súvislými 
opravami, resp. rekonštrukciou vozoviek po prekročení ich časovej a technickej životnosti. 

Výdavky sú rozpočtované na opravy, rekonštrukcie miestnych komunikácii, parkovísk, chodníkov,  na realizáciu 
nových stavieb komunikácií, parkovísk a chodníkov a súvisiacej  prípravnej a projektovej dokumentácie, výkup 
pozemkov.

V podprograme sú zahrnuté splátky úveru a úroku z úveru vo výške 286 000 EUR na rekonštrukciu a obnovu 
miestnych komunikácií – dopravná infraštruktúra, ktorý mesto začalo čerpať v roku 2009.

Uznesením č. 346/2009-MZ zo dňa 10.12.2009 Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo rozpočet Mesta Nitry na rok 
2010 s nasledovnou úpravou: Globálna čiastka výdavkov na investičné akcie v rozpočte mesta Nitry na rok 2010 vo 
výške 255 660 EUR bola navýšená o presun finančných prostriedkov z podprogramu 1.3. Projekty pre regionálny 
rozvoj v sume 400 000 EUR. Celková schválená suma výdavkov na investičné akcie mesta v roku 2010 v sume 
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655 600 EUR bola rozdelená podľa požiadaviek na realizáciu investičných akcií jednotlivých Výborov mestských 
častí.

VMČ č.1

Oprava časti chodníka Novozámocká ul. .................................................................................................... 83 000 EUR

VMČ č.2

Realizácia vstupu na Mestský cintorín, kolumbárium, parkovisko a verejné WC ...................................... 300 000 EUR

VMČ č.3

Oprava časti chodníka Hattalova ul. .............................................................................................................. 8 000 EUR

VMČ č.4

Oprava ľavej časti chodníka Hviezdoslavova ul. po Polikliniku – pokračovanie .......................................... 16 600 EUR 

Prepojovací chodník Dolnočermánska ul. - Hviezdoslavova ul. + prechod pre chodcov Parkovisko Škultétyho 
k indiánskemu ihrisku .................................................................................................................................. 35 000 EUR

VMČ č.5

Parkovisko Murániho ul. ............................................................................................................................ 110 000 EUR

VMČ č.6

Mobiliár, oprava chodníkov, MK ( Zobor, Dražovce ) .................................................................................. 50 000 EUR 

VMČ č.7

Mobiliár, oprava chodníkov, MK ( Chrenová Janíkovce ) ............................................................................ 49 210 EUR 

Uznesením č. 346/2009-MZ zo dňa 10.12.2009 Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo rozpočet Mesta Nitry na rok 
2010 s nasledovnou úpravou: Zaradenie výdavku na realizáciu výstavby miestnych komunikácií na Mikovom dvore 
(ulice: Turčianska, Liptovská, Tekovská, Hontianska a Gemerská) .......................................................... 440 120 EUR

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č. 11/2010-MZ zo dňa 28.01.2010 Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo zvýšenie výdavkov rozpočtu 
podprogramu vo výške 10 000 EUR v súvislosti s ostatnými prácami súvisiacimi s prípravnou projektovou 
dokumentáciou (aktualizácie a prepracovanie starších projektových dokumentácií), zvýšenie výdavkov rozpočtu 
podprogramu vo výške 40 000 EUR v súvislosti s ostatnými prácami súvisiacimi s realizáciou stavieb (vytyčovanie 
podzemných inžinierskych sietí, plány BOZP, archeologické výskumy, náklady súvisiace s neskolaudovanými 
stavbami, štúdie, geometrické plány, autorský dozor) a zvýšenie výdavkov rozpočtu podprogramu vo výške 10 000 
EUR v súvislosti s rozmnožovacími prácami na súťaže verejného obstarávania.

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.44/2010-MZ zo dňa 18.03.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie výdavkov rozpočtu 
podprogramu určených na:  

- opravu (odfrézovanie) miestnej komunikácie Hviezdoslavova

- I. etapu realizácie mosta Slančíkovej – Wilsonovo nábr. presunom finančných prostriedkov určených na realizačnú 
dokumentáciu mosta

- realizáciu nových stavieb – parkovisko Murániho ulica a chodník pri zastávke MHD na ulici Nábrežie mládeže.

- projektovú dokumentáciu parkoviska Vihorlatská ulica č.2-4, Lúčna ulica č.1-3 a Dlhá ulica č.1-3.

- na výkup pozemkov – prepojenie komunikácie Priemyselná - Dlhá. Finančné prostriedky na výkup pozemkov boli 
schválené v rozpočte r. 2009. Nakoľko sa v r. 2009 nepodarilo vykúpiť všetky parcely, bolo potrebné finančné 
prostriedky zaradiť do rozpočtu r. 2010

- na vypracovanie projektovej dokumentácie miestnej komunikácie Plynárenská ulica – plánovaná individuálna 
bytová výstavba

- na realizáciu výstavby oporného múra Višňová ulica – zabránenie zosuvu komunikácie

a zároveň mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie výdavkov rozpočtu prvku o 19 920 EUR určených na mobiliár, 
opravy chodníkov, miestnych komunikácií – VMČ Chrenová a Janíkovce.

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.79/2010-MZ zo dňa 25.03.2010 mestské zastupiteľstvo na svojom mimoriadnom zasadnutí schválilo
prijatie úveru na financovanie nasledovných investičných akcií mesta:
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Realizácia mosta Slančíkovej – Wilsonovo nábrežie

Súvislá oprava MK 8. mája

Súvislá oprava MK Mikovíniho

Súvislá oprava MK Kláštorská – pokračovanie

Súvislá oprava MK Ždiarska – od Dlhej po Ďumbiersku

Súvislá oprava MK Ďumbierska – od Ždiarskej po Vihorlatskú – obojsmerne

Súvislá oprava MK Vihorlatská – od Ďumbierskej po Fatranskú

Súvislá oprava MK Hodžova – od Kalinčiakovej po Jaskyňovú

Súvislá oprava chodníka Štefánikova – od Štúrovej po Coboriho

Súvislá oprava MK Kúpeľná

Súvislá oprava MK Orechova

Prepojenie komunikácie Bajkalská – Karpatská

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.147/2010-MZ zo dňa 17.06.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo 

◄ vyradenie realizácie nasledovných akcií:

Parkovisko Petzwalova 16 .......................................................................................................................... - 3 320 EUR

Parkovisko Škultétyho 3 .............................................................................................................................. - 3 320 EUR

Parkovisko Mikovíniho 2-4 .......................................................................................................................... - 6 640 EUR

Parkovisko Partizánska 57 .......................................................................................................................... - 8 630 EUR

▼ zníženie finančných prostriedkov na financovanie realizácie nasledovných akcií:

Parkovisko Škultétyho k indiánskemu ihrisku ............................................................................................. - 6 060 EUR

Parkovisko Dlhá 27 - Zdroj .......................................................................................................................... - 3 400 EUR

Mobiliár, oprava chodníkov, MK-VMČ Chrenová, Janíkovce ......................................................................... - 770 EUR

▲ navýšenie finančných prostriedkov na dofinancovanie realizácie nasledovných akcií:

Parkovisko Bizetova 17-23 ......................................................................................................................... + 7 060 EUR

Parkovisko Škultétyho 44 ........................................................................................................................... + 9 300 EUR

Parkovisko Škultétyho 5 ............................................................................................................................. + 9 570 EUR

Parkovisko Mikovíniho 18-20 ..................................................................................................................... + 2 500 EUR

Parkovisko Nábrežie mládeže 49-63 .......................................................................................................... + 3 400 EUR

► zaradenie nových akcií:

Projektová dokumentácia parkovisko Tríbečská 1-3 ..................................................................................... + 770 EUR

MK Štúrova – predĺženie odbočovacieho pruhu na MK Hollého .............................................................. + 17 400 EUR

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

K 30.06.2010 bola zrealizovaná oprava MK Hviezdoslavova ulica odfrézovaním jej povrchu – vyrovnanie nerovností 
vozovky.

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.221/2010-MZ zo dňa 9.09.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie výdavkov rozpočtu 
podprogramu o 220 870 EUR, určených na výkup pozemkov – prepojenie komunikácie Priemyselná - Dlhá z dôvodu, 
že majitelia pozemkov nesúhlasia s predloženou ponukou ceny za ich výkup.

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.221/2010-MZ zo dňa 9.09.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie výdavkov rozpočtu 
podprogramu z dôvodu rozdielu skutočnej a rozpočtovanej sumy výdavkov k jednotlivým zrealizovaným 
a vyfinancovaným akciám nasledovne:

Oprava chodníka Štefánikova tr. 64-82 ....................................................................................................... - 1 300 EUR
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Rekonštrukcia ľavej časti chodníka Hviezdoslavova ul. ................................................................................. - 190 EUR  

Parkovisko Murániho ul. ................................................................................................................................. - 590 EUR

Parkovisko Dlhá ul. 27 – Zdroj ....................................................................................................................... - 580 EUR

Parkovisko Nábrežie mládeže 49-63 ............................................................................................................. - 150 EUR

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.221/2010-MZ zo dňa 9.09.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo zmenu zdrojov krytia realizácie 
miestnych komunikácií na Mikovom Dvore (ulice Turčianska, Liptovská, Tekovská, Hontianska, Gemerská) 
z vlastných zdrojov mesta na zdroj krytia z úveru na dopravnú infraštruktúru (výmena za akciu MK Štúrova od 
železničného priecestia po Hlohoveckú + šetrenie na akciách hradených z úveru na dopravnú infraštruktúru).

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.221/2010-MZ zo dňa 9.09.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo nasledovné zmeny v rozpočte 
výdavkov podprogramu:

◄ vyradenie akcie: 

Realizácia prepoja MK Hlboká – Železničiarska ....................................................................................... - 54 040 EUR

▲ navýšenie finančných prostriedkov na akcie:

Vybudovanie MK II. etapa – prepojenie Zobor okružná križovatka Napervilská ul. ................................. + 19 600 EUR

Oprava časti chodníka Novozámocká ulica ............................................................................................. + 13 300 EUR

Realizačná projektová dokumentácia – rozšírenie ul. Priemyselná ........................................................... + 9 100 EUR

► zaradenie nových akcií:

Prístupová komunikácia a parkovisko pred Mestským cintorínom ......................................................... + 232 000 EUR

Spevnené plochy a chodníky na Cintorínskej ulici ................................................................................. + 142 000 EUR

Súvislá oprava chodníkov Riečna ulica .................................................................................................... + 27 500 EUR

Rekonštrukcia časti prístupovej komunikácie k pavilónu ZŠ Tulipánova ................................................. + 42 700 EUR

Oprava krajnice MK Višňova ulica .............................................................................................................. + 7 500 EUR

Realizácia – schody k parkovisku Murániho ul. ........................................................................................ + 20 000 EUR

Oprava chodníkov ul. Ždiarska, Ďumbierska, Vihorlatská a pred OC Lipa .............................................. + 35 000 EUR

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.279/2010-MZ zo dňa 28.10.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo nasledovné zmeny v rozpočte 
výdavkov podprogramu:

▼ zníženie finančných prostriedkov na financovanie realizácie nasledovných akcií:

Realizácia okružnej križovatky Nábrežie mládeže – Napervilská ............................................................... - 6 900 EUR

Prepojovací chodník Dolnočermánska – Hviezdoslavova .......................................................................... - 1 100 EUR

▲ navýšenie finančných prostriedkov:

Ostatné práce súvisiace s prípravnou projektovou dokumentáciou ........................................................... + 5 000 EUR

Rozpočtový presun: 

V zmysle Rozpočtových pravidiel mesta Nitry, § 8 bod 6, písm. a) bol v mesiaci december 2010 vykonaný  
nasledovný rozpočtový presun výdavkov:

▼ zníženie finančných prostriedkov z rozpočtu výdavkov podprogramu 5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť

Výmena okien na budove Mestskej polície .................................................................................................... - 500 EUR

▼ zníženie finančných prostriedkov z rozpočtu výdavkov podprogramu 7.1. Rekonštrukcie, výstavba a oprava 
miestnych komunikácií

Oprava časti chodníka Novozámocká ............................................................................................................ - 900 EUR

Oprava chodníka Štefánikova tr. (od križ. Štúrova - Štefánikova po Palárikovu) ........................................ - 2 000 EUR  

Oprava ľavej časti chodníka Hviezdoslavova po Polikliniku ........................................................................... - 200 EUR

Oprava chodníkov ul. Ždiarska, Ďumbierska, Vihorlatská, Brezova 6 ........................................................... - 500 EUR

Projektová dokumentácia mosta cez rieku Nitra na prepoj komunikácií ........................................................ - 100 EUR
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Miestna komunikácia Štúrova - predĺženie odboč. pruhu na MK Hollého ...................................................... - 100 EUR

Chodník a zastávka MHD Nábrežie mládeže 39 ........................................................................................... - 200 EUR

▼ zníženie finančných prostriedkov z rozpočtu výdavkov prvku 9.1.2. Materské školy

Výmena okien MŠ Ľ. Okánika ........................................................................................................................ - 400 EUR

Rekonštrukcia MŠ Čajkovského ................................................................................................................. - 1 000 EUR

▼ zníženie finančných prostriedkov z rozpočtu výdavkov prvku 9.2.1. Základné školy

ZŠ Tulipánova – technologická časť kuchyne ................................................................................................ - 800 EUR

Dostavba pavilónu ZŠ Tulipánova RF ............................................................................................................ - 390 EUR

▼ zníženie finančných prostriedkov z rozpočtu výdavkov prvku 11.4.3. Kultúrne domy a kultúrno-spoločenské centrá

Rekonštrukcia kultúrneho domu Párovské Háje ............................................................................................ - 300 EUR

získaných úsporou finančných prostriedkov skutočne vynaložených oproti rozpočtovaným výdavkom. Tieto finančné 
prostriedky boli použité na vykrytie 

▲ navýšenia výdavkov podprogramu 7.1. Rekonštrukcie, výstavba a oprava miestnych komunikácií na

ostatné práce súvisiace s prípravnou projektovou dokumentáciou ............................................................ + 2 000 EUR

ostatné práce súvisiace s realizáciu stavieb, plány BOZP, GP, AD ........................................................... + 5 390 EUR

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

V roku 2010 bolo realizovaných 10 súvislých opráv miestnych komunikácii – Riečna, Spojovacia ( časť), Hodžova ( 
časť ), 8. mája, Mikovíniho ( časť ),Ždiarska, Ďumbierska, Vihorlatská, Kúpeľná ( časť ), Orechová ( časť ) v celkovej 
hodnote 2 472 643,- €. Vo finančnom vyjadrení  je to oproti roku 2009 viac o 50 %.  

Boli rekonštruované časti miestnych komunikácii – realizácia Námestia na Vršku, kde bola obnovená časť historickej 
dlažby. Taktiež bola realizovaná okružná križovatka na Napervilskej ulici. Vo finančnom vyjadrení to bolo 398563,- € 

Podprogram 7.2:  Správa a údržba miestnych komunikácií

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu 1 019 250 947 310 1 051 260 1 113 390

Rozpočet podprogramu  
upravený 

1 013 830 987 310

Plnenie k 31.12. 1 000 737 961 740

% plnenia 98,71 % 97,41 %

Zodpovednosť: Útvar služieb  – oddelenie komunálnych činností a životného prostredia a Mestské služby

Cieľ Zabezpečiť sezónnu údržbu miestnych komunikácií   

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Oto Počarovský – Mestské služby

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v km

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

235 240 240 240 240

Skutočná 
hodnota

235 240 240 248
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Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Predpokladaný objem opravených komunikácií za rok v m2

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota 366

P 8 000

KAZ 2000

P 8 000

KAZ 2000

P 8 000

KAZ 2000

P 8 000

KAZ 2000

Skutočná 
hodnota

496
P 9 200m2

KAZ 1 026m2

P 6 140m2

KAZ 1 557m2

P 4270 m2

KAZ

4861 m2

Komentár k podprogramu :

Činnosť správy a údržby miestnych komunikácií vykonáva príspevková organizácia Mestské služby. Mesto  financuje  
výdavky  súvisiace   s údržbou a opravou miestnych komunikácií pre zabezpečenie zjazdnosti a bezpečnosti cestnej 
premávky a to rôznymi druhmi materiálov (liatym asfaltom, studenou asfaltovou zmesou, atď).

Dotácia Mestským službám na výdavky na zimnú údržbu   MK ................................................................ 188 440 EUR

Dotácia Mestským službám na výdavky na  opravu a údržbu MK ............................................................ 371 320 EUR

Dotácia Mestským službám na výdavky na stočné dažďových vôd z MK ................................................. 387 550 EUR

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.96/2010-MZ zo dňa 6.05.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie bežného transferu pre 
príspevkovú organizáciu Mestské služby Nitra na lokálne opravy miestnych komunikácií. Zvýšenie bežného transferu 
je vykryté z vrátenej nepoužitej dotácie za rok 2009.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

Mestské služby vykonávali v priebehu 1. polroka 2010 lokálne opravy miestnych komunikácií priebežne v súlade 
s finančnými a kapacitnými možnosťami organizácie a to opravy chodníkov, obrubníkkov, lokálne opravy miestnych 
komunikácií pneumotryskom (P) v rozsahu  2 375 m2  a v rozsahu 3 819 m2   kameninovo-asfaltovou zmesou (KAZ). 
Vzhľadom na technický stav komunikácií boli dodávateľsky vykonané lokálne opravy miestnych komunikácií 
v rozsahu 2 554 m2  a opravy chodníkov.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

Z roku 2010 zostala otvorená otázka riešenia aktualizácie resp. tvorby nového pasportu miestnych komunikácií, 
chodníkov a spevnených plôch, ktoré sú v správe Mestských služieb. Plánujeme s Mestom Nitra, ktoré je vlastníkom 
tohto majetku dohodnúť postup na uskutočnenie tohto zámeru, nakoľko je nutné mať uvedenú dokumentáciu k 
dispozícii.

V roku 2010 Mestské služby realizovali opravy MK v rozsahu 4270 m² pneumotryskom a 4861 m² teplou 
obaľovacou zmesou (KAZ – kameninovo-asfaltová zmes).

Podprogram 7.3:  Čistenie  miestnych komunikácií a priestranstiev 

Zámer:  Kvalitne a pravidelne udržované komunikácie mesta Nitra  

2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu 404 970 444 430 543 320 575 430

Rozpočet podprogramu  
upravený 

548 130 557 760

Plnenie k 31.12. 532 420 543 333

% plnenia 97,13 % 97,41 %
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Zodpovednosť: útvar služieb  – oddelenie komunálnych činností a životného prostredia a Mestské  služby

Cieľ Zabezpečiť zjazdnosť a čistotu miestnych komunikácií    

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Milan Bartoš – Mestské služby

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet  komunikácií mesta čistených v dennom režime  

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

72 84 84 84 84

Skutočná 
hodnota

88 88 84 84

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Rozloha všetkých udržiavaných spevnených plôch v meste v km2  

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

1,80 2,9 3 3 3

Skutočná 
hodnota

2,48 2,889 2,889 2,925

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Predpokladaná dĺžka čistených krajníc po zimnej údržbe spolu v km 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

430 400 400 400 400

Skutočná 
hodnota

420 415 104 118

Komentár k podprogramu :

Čistenie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev  vykonáva mestská  príspevková organizácia Mestské 
služby. Výdavky sú rozpočtované na  strojné zametanie komunikácií a chodníkov, strojné polievanie a kropenie 
komunikácií a chodníkov, ručné čistenie chodníkov a  krajníc, čistenie otvorov a rigolov počas celého roka, na 
uloženie a likvidáciu odpadu, likvidáciu odpadu z čiernych skládok a nadrozmerného odpadu, zber a odvoz 
organického odpadu.

Dotácia Mestským službám na bežné výdavky: Čistenie MK a priestranstiev .......................................... 444 430 EUR

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.96/2010-MZ zo dňa 6.05.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie bežného transferu pre 
príspevkovú organizáciu Mestské služby Nitra. Zvýšenie bežného transferu je vykryté z vrátenej nepoužitej dotácie 
za rok 2009.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

Čistenie miestnych komunikácií  a priestranstiev je vykonávané na základe vypracovaného harmonogramu 
a operatívne v súlade s požiadavkami mesta a občanov a finančnými možnosťami organizácie.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

Čistenie komunikácií zabezpečovali v priebehu roka 3 vozidlá, ktoré vyčistili spolu 10743 km komunikácií.  V rámci 
čistenia sme realizovali aj umývanie komunikácií 1 vozidlom,  ktoré poumývalo 1191 km komunikácií. 



                       PPrrooggrraammoovvýý rroozzppooččeett vvýýddaavvkkoovv mmeessttaa NNiittrryy nnaa rrookkyy 22001100-- 22001122..

95

Podprogram 7.4:  Organizácia dopravy 

Zámer:  Mesto s funkčnou integrovanou a efektívnou organizáciou  dopravy

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu 239 990 166 060 131 060 103 650

Rozpočet podprogramu  
upravený 

236 760 315 220

Plnenie k 31.12. 211 524 265 956

% plnenia 89,34 % 84,37 %

Prvok 7.4.1:  Cestná svetelná signalizácia mesta                                           

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 50 450 66 060 71 060 40 100

Rozpočet prvku  
upravený 

59 860 108 260

Plnenie k 31.12. 44 598 74 549

% plnenia 74,50 % 68,86 %

Zodpovednosť: útvar služieb -  oddelenie komunálnych činností a životného prostredia a oddelenie výstavby 
a rozvoja

Cieľ Zabezpečiť plynulú premávku v meste 

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Ing. Ján Pánský – odborný referent

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet zariadení CSS v meste spolu  

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

24 24 24 25 26

Skutočná
hodnota

23 21 24 25

Komentár k prvku :

Z celkového počtu zariadení CSS je 6 signalizačných  zariadení určených len pre prechod pre chodcov.

Uznesením č. 346/2009-MZ zo dňa 10.12.2009 Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo rozpočet Mesta Nitry na rok 
2010 s nasledovnou úpravou: Zaradenie bežného výdavku na Technickú štúdiu inteligentného dopravného systému 
v meste Nitra vo výške 33 200 EUR.

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č. 11/2009-MZ zo dňa 28.01.2010 Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo zvýšenie výdavkov rozpočtu 
prvku vo výške 5 000 EUR - prevádzkové náklady na centrálne riadenie cestnej svetelnej signalizácie.
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Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.147/2010-MZ zo dňa 17.06.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo navýšenie finančných prostriedkov
v rozpočte prvku určených na:

- vypracovanie projektovej dokumentácie pre úpravu cestnej svetelnej signalizácie križovatky I/64 Novozámocká –
II/562 Cabajská a Cabajská – Železničiarska – Šurianska ...................................................................... + 23 500 EUR 

- realizáciu cestnej svetelnej signalizácie prepojovacej komunikácie Zobor – Napervilská ..................... + 16 700 EUR

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.279/2010-MZ zo dňa 28.10.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie výdavkov rozpočtu prvku 
o 3 000 EUR a ich presun do rozpočtu prvku 12.4.1. Regulácia živočíchov v meste – sanácia holubov v meste.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2010:      

V roku 2010 bolo vybudované cestné prepojenie mestskej časti Zobor – centrum riadené cestnou svetelnou 
signalizáciou v čiastočne dynamickom režime. Prepojenie zlepšilo plynulosť cestnej premávky medzi mestskou 
časťou Zobor a centrom mesta. 

V hlavných koordinovaných svetelne riadených križovatkách boli upravené signálne plány v závislosti na aktuálne 
dopravné zaťaženie cestnej siete.  

Prvok 7.4.2:  Parkovanie v centrálnej mestskej zóne              

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 330 0 0 0

Rozpočet prvku  
upravený

0 0

Plnenie k 31.12. 0 0

% plnenia - -

Zodpovednosť: útvar služieb -  oddelenie komunálnych činností a životného prostredia

Cieľ Zabezpečiť  vhodné umiestnenie  parkovacích automatov

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Blažej Keszeli, Mestské služby

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet parkovacích automatov v meste spolu 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

37 37 40 40 40

Skutočná 
hodnota

14 37 37 40

Komentár k prvku :

Parkovacie  automaty majú v správe Mestské služby, ktoré zabezpečujú ich  prevádzku a údržbu. Financovanie je 
zabezpečené z výnosov podnikateľskej činnosti Mestských služieb, z toho dôvodu nie je potrebná dotácia z rozpočtu 
mesta. 

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2010:      

Mestské služby majú v správe 40 parkovacích automatov umiestnených v súlade s potrebami mesta.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2010:      

V priebehu roka 2010 boli na Palánku inštalované 3 ks nových parkovacích automatov. 
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Prvok 7.4.3:  Dopravné značenie a zariadenia                               

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 189 210 100 000 60 000 63 550

Rozpočet prvku
upravený 

176 900 206 960

Plnenie k 31.12. 166 926 191 407

% plnenia 94,36 % 92,49 %

Zodpovednosť: útvar rozvoja mesta a stavebného poriadku – oddelenie výstavby a rozvoja

Cieľ Zabezpečiť priepustnosť cestných komunikácií

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Ing. Ján Pánský – odborný referent, Ing. Vladimír Oslej – vedúci oddelenia výstavby a rozvoja

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet vybudovaných okružných križovatiek  za rok

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

1 3 1 2 2

Skutočná 
hodnota

2 0 3 1

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Plánovaný počet vymenených dopravných zariadení spolu za rok 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

20 25 20 20 20

Skutočná 
hodnota

17 23 18 33

Komentár k prvku :

Výdavky sú rozpočtované na údržbu zvislého a vodorovného dopravného značenia a zariadenia a na prenosné 
dopravné značenie.

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č. 11/2010-MZ zo dňa 28.01.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie výdavkov rozpočtu prvku vo 
výške 15 000 EUR na nákup radarových meračov rýchlosti.

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.44/2010-MZ zo dňa 18.03.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie výdavkov rozpočtu prvku vo 
výške 79 000 EUR na dopravné značenia a zariadenia na základe požiadavky Komisie pre dopravu.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

Okružné križovatky:

- v mesiaci apríl 2010 bola ukončená výstavba kruhového objazdu na križovatke ulíc Napervilská - Nábrežie mládeže 

Dopravné zariadenia: 
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- k  30.06.2010 bolo v mestskej časti Zobor nainštalované  cestné zrkadlo na ulici Svätourbanská a 6 obmedzovačov 
rýchlosti na miestnych komunikáciách v mestskej časti Janíkovce.

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.279/2010-MZ zo dňa 28.10.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie finančných prostriedkov 
rozpočtu prvku o 3 000 EUR na dopravné značenia a zariadenia získaných presunom z ušetrených finančných 
prostriedkov z výdavkov podprogramu 7.1.  Rekonštrukcie, výstavba a opravy miestnych komunikácií.    

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

V roku 2010 bola realizovaná jedna okružná križovatka na Miestnych komunikáciách Napervilská – Nábrežie 
mládeže, ktorá zlepšila dopravnú situáciu na prepoji mestskej časti Zobor s centrom. 

V roku 2010 boli realizované viaceré dopravné zariadenia na miestnych komunikáciách. Hlavne sa jedná 
o spomaľovacie prahy v mestskej časti Janíkovce, kde bolo osadených 6 spomaľovacích prahov. Taktiež bolo 
osadených 5 informačných panelov na meranie rýchlosti vo väčšine mestských časti. Taktiež bola zabezpečená 
údržba jestvujúcich dopravných zariadení. 
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Program 8: Doprava 

Zámer: Spokojní cestujúci obyvatelia a návštevníci Nitry.

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet programu 1 842 260 1 800 560 2 030 280 2 150 270

Rozpočet programu 
upravený 

3 050 600 2 048 060

Plnenie k 31.12. 3 003 816 2 048 060

% plnenia 98,47 % 100,0 %

Komentár k programu: 

V programe je financovaná hromadná autobusová preprava osôb na území mesta Nitry. Mesto na zabezpečenie  
prepravných služieb objednáva u prepravcu dohodnutý obslužný výkon linkami hromadnej dopravy v meste, do 
mestských častí na základe potrieb občanov mesta.

Podprogram 8.1:  Mestská verejná doprava            

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu 1 842 260 1 800 560 2 030 280 2 150 270

Rozpočet podprogramu 
upravený

3 050 600 2 048 060

Plnenie k 31.12. 3 003 816 2 048 060

% plnenia 98,47 % 100,0  %

Prvok 8.1.1:  Mestská autobusová doprava    

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 1 792 470 1 759 280 2 000 000 2 118 200

Rozpočet prvku
upravený 

3 004 450 2 006 780

Plnenie k 31.12. 2 980 260 2 006 780

% plnenia 99,19 % 100,0  %

Zodpovednosť: útvar služieb -  oddelenie komunálnych činností a životného prostredia

Cieľ Zabezpečiť  dopravnú obslužnosť na celom území mesta

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Bohumil Vincúr – referent pre opravu, údržbu a evidenciu DI a prvkov malej architektúry

Merateľný Výstup / výsledok Počet objednaných km mestskej autobusovej dopravy  za rok (v tis. km)
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ukazovateľ:

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

3 642 3 933 3 978 4 100 4 200

Skutočná 
hodnota

3 450 3 764 3 981 3 982

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Celkový počet autobusov poskytujúcich prepravu v rámci mestskej dopravy

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

92 95 95 95 97

Skutočná 
hodnota

90 90 90 91

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Plánovaný počet prepravených osôb za rok (v tis. osobách)

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

12 700 13 200 15 950 16 000 16 100

Skutočná 
hodnota

16 607 15 557 14 990 14 992

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet nových autobusov  za rok 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

14 6 2 5 5

Skutočná 
hodnota

8 5 23 -

Komentár k prvku :

V prvku je zabezpečená hromadná preprav osôb na území mesta Nitry. Mesto finančné vykrýva stratu dopravcu       
1 759 280 EUR za výkony vo verejnom záujme v zmysle zákona č. 168/1996 Zb. Do straty dopravcu môžu byť 
zahrnuté položky v zmysle vyhlášky č. 151/2003 Z.z..

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

Vzhľadom na dostatočnú prepravnú kapacitu autobusov nebolo potrebné zvyšovať počet vozidiel na prepravu 
cestujúcich.

Počet cestujúcich za prvý polrok je daný skutočnosťou, že v uvedenom období je preprava vykonávaná v 
najvyťaženejších mesiacoch roka (obdobie bez letných prázdnin).

Rozpočtové opatrenie: 

Mestská verejná doprava v Nitre je vykonávaná na základe objednávky mesta, kde časť nákladov je krytá z tržieb za 
cestovné a zostávajúca časť je uhrádzaná formou dotácie objednávateľom služby, teda mestom Nitra. V zálohových 
platbách bolo dopravcovi počas roka 2009 uhradených 1 759 280 EUR a po doúčtovaní straty v doprave má mesto 
doplatiť ešte 1 344 875 EUR. Uvedená čiastka rieši iba časť doplatku dotácie preukázanej straty za rok 2009.

Uznesením č.221/2010-MZ zo dňa 9.09.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo výdavok vo výške 100 000 EUR, ktorý 
rieši iba časť doplatku dotácie preukázanej straty za rok 2009.
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Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.279/2010-MZ zo dňa 28.10.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo dofinancovanie časti straty dopravcu 
za rok 2009 vo výške 147 500 EUR.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

V roku 2010 prišlo k miernemu nárastu počtu objednaných kilometrov v mestskej hromadnej doprave (1 000 km), ako 
aj k nárastu počtu prepravených osôb (o 1 000 osôb) v porovnaní s rokom 2009. Prepravu cestujúcich 
zabezpečovalo 91 autobusov, vozový park bol doplnený o dva zánovné autobusy značky Mercedes. 

Prvok 8.1.2:  Autobusové prístrešky

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 49 790 41 280 30 280 32 070

Rozpočet prvku 
upravený 

46 150 41 280

Plnenie k 31.12. 23 556 41 280

% plnenia 51,04 % 100,0  %

Zodpovednosť: Mestské služby, príspevková organizácia a útvar služieb -  oddelenie komunálnych činností 
a životného prostredia

Cieľ Zabezpečiť príjemné prostredie pre čakajúcich cestujúcich

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Blažej Keszeli – Mestské služby

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet vymenených autobusových prístreškov za rok spolu 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

5 3 5 5 5

Skutočná 
hodnota 5 5

1ks nový

1ks 
výmena

7

Komentár k prvku :

Kompletnú údržbu a opravy nových presklených autobusových prístreškov  zabezpečuje na vlastné náklady spol.  
euroAWK, ktorá ich má v prenájme. Ostatné autobusové prístrešky v počte 59 ks spravujú a udržiavajú Mestské 
služby, pričom na túto činnosť dostávajú dotáciu z mesta.

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2010:      

Prebiehajú rokovania s cieľom do konca roka 2010 zabezpečiť výmenu prístreškov podľa plánu.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2010:     

V priebehu roka realizovali Mestské služby výmenu 2 autobusových prístreškov a výstavbu 5 nových autobusových 
prístreškov.



                       PPrrooggrraammoovvýý rroozzppooččeett vvýýddaavvkkoovv mmeessttaa NNiittrryy nnaa rrookkyy 22001100-- 22001122..

102

Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Kvalitný, efektívny  a moderný systém školstva mesta Nitra

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet programu 15 554 050 14 766 810 14 741 160 15 449 410

Rozpočet programu  
upravený 

20 146 680 19 135 755

Plnenie k 31.12. 18 691 963 20 194 682

% plnenia 92,78 % 105,53 %

Komentár k programu: 

V programe sa sleduje zabezpečenie činnosti základných škôl, školských zariadení, materských škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, záujmové vzdelávanie detí a mládeže, základné umelecké vzdelávanie, školské 
kluby a voľnočasové aktivity detí a mládeže. V programe je zahrnuté zákonom stanovené financovanie neštátnych 
škôl a školských zariadení na území mesta.

Podprogram 9.1: Predškolská výchova 

Zámer:  Materské školy rešpektujúce potreby detí

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu 4 082 550 4 052 520 3 958 560 3 933  800

Rozpočet podprogramu  
upravený 

5 838 200 4 738 375

Plnenie k 31.12. 5 688 487 4 726 515

% plnenia 97,44 % 99,77 %

Komentár k podprogramu:

Predškolskú výchovu bude mesto  financovať dotáciou z rozpočtu mesta vo výške 3 752 590 EUR.

Prvok 9.1.1: Správa materských škôl 

www.smsnitra.sk

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 190 540 175 500 177 370 187 850

Rozpočet prvku
upravený 

198 230 175 500

Plnenie k 31.12. 198 230 154 534

% plnenia 100,0 % 88,05 %
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Zodpovednosť: Správa materských škôl 

Cieľ Zabezpečiť kvalitné podmienky    výchovno-vzdelávacieho procesu  odborným 
riadením MŠ

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Mgr. Kvetoslava Mikulová - riaditeľka SMŠ v Nitre

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet prevádzkovaných MŠ v meste spolu

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

25 25 25 25 25

Skutočná hodnota 25 25 25 25

Komentár k prvku :

Mesto Nitra zriadilo s účinnosťou od 1.7.2004 rozpočtovú organizáciu – Správa materských škôl v Nitre (SMŠ) za 
účelom zabezpečovania prevádzky predškolských zariadení, zariadení školského stravovania,  Centra zdravia pre 
deti predškolského veku v časti Párovské háje a Mestské detské jasle.

Finančné prostriedky sa použijú na úhradu miezd a odvodov vo výške 120 960 EUR a tovarov a služieb vo výške   
54 540 EUR.

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2010:      

Počet plánovaných a skutočne prevádzkovaných MŠ patriacich pod Správu materských škôl v Nitre je totožný. 
Všetky MŠ sú efektívne a účinne využívané na zabezpečenie kvalitných podmienok výchovno-vzdelávacieho 
procesu detí predškolského veku. Pri sledovaní demografického vývoja mesta Nitra  je potrebné naďalej zachovať 
uvedený počet MŠ a postupne upraviť pre potreby tried MŠ voľné priestory MŠ Čajkovského a MŠ Piaristická. 

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2010:      

Mesto Nitra zriadilo s účinnosťou od 1.7.2004 rozpočtovú organizáciu – Správa Materských  škôl v Nitre (SMŠ ) za 
účelom zabezpečovania prevádzky predškolských zariadení, zariadení školského stravovania,  Centra zdravia pre 
deti predškolského veku v časti Párovské háje a Mestské detské jasle.

Počet plánovaných a skutočne prevádzkovaných MŠ patriacich pod Správu materských škôl v Nitre je totožný. 
Všetky MŠ sú efektívne a účinne využívané na zabezpečenie kvalitných podmienok výchovno-vzdelávacieho 
procesu detí predškolského veku.

Prvok 9.1.2:  Materské školy

  v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 3 318 630 3 303 640 3 222 150 3 153 880

Rozpočet prvku 
upravený 

4 868 211 3 983 495

Plnenie k 31.12. 4 726 022 4 030 379

% plnenia 97,08 % 101,18 %

Zodpovednosť: Správa materských škôl   

Cieľ Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby detí predškolského veku
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Zodpovedný za 
monitorovanie:

Magdaléna Feketeová – vedúca organizačného úseku pre MŠ

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet detí v materských školách v meste spolu za rok

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná hodnota 2 295 2 086 2 086 2 086 2 086

Skutočná hodnota
2 291 2 294 2 309 2 334

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok rozpočtované náklady  na 1 dieťa MŠ  za rok v EUR

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná hodnota 1 543,09 1 614,75 1 737,34 1 845,85 1 954,36

Skutočná hodnota
1 503,52 1 491 2 038 1 733,34

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Kapacitné využitie MŠ  v percentách

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná hodnota 104,5 100 100 100 100

Skutočná hodnota
91,5 99,95 110,69 111,88

Komentár k prvku :

25 Materských škôl mesta sú preddavkové organizácie bez právnej subjektivity a napojené sú na rozpočet  Správy 
materských  škôl v Nitre, ktorá z dotácie z rozpočtu mesta a ostatných poplatkov financuje mzdové výdavky a odvody
vo výške 2 435 840 EUR a prevádzkové výdavky všetkých materských škôl 804 820 EUR. Zákonný zástupca dieťaťa 
uhrádza mesačne príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ za pobyt dieťaťa v MŠ.

Do rozpočtu prvku sú zahrnuté aj výdavky MŠ Novozámocká: výdavky na mzdy a odvody vo výške 40 610 EUR 
a prevádzkové výdavky  vo výške 22 370 EUR.   

Záverečný účet - presun nevyčerpaných účelových prostriedkov: 

Uznesením č.42/2010-MZ zo dňa 18.03.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo presun nevyčerpaných finančných 
prostriedkov z roku 2009 vo výške 12 000 EUR – transfer z Úradu vlády SR na MŠ Orechov dvor do rozpočtu 
výdavkov prvku na rok 2010.

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.44/2010-MZ zo dňa 18.03.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie výdavkov rozpočtu prvku
určených na výmenu okien MŠ Štefánikova, MŠ Ľ.Okánika, MŠ Topoľova , MŠ Vansovej a MŠ Alexyho.

Rozpočtové opatrenie: 

 Uznesením č.44/2010-MZ zo dňa 18.03.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie výdavkov rozpočtu prvku vo 
výške 62 000 EUR - transfer pre SMŠ na nákup interaktívnych tabúľ (25 ks) a 43 000 EUR - transfer pre SMŠ na 
údržbu MŠ Alexyho, MŠ Beethovenova, MŠ Golianova a MŠ Nábrežie mládeže.

Rozpočtové opatrenie: 

 Uznesením č.44/2010-MZ zo dňa 18.03.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie výdavkov rozpočtu prvku vo 
výške 44 600 EUR na výkup pozemkov pod MŠ Za Humnami - vysporiadanie vlastníckych vzťahov.
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Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.44/2010-MZ zo dňa 18.03.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie výdavkov rozpočtu prvku vo
výške 2 500 EUR na vypracovanie projektovej dokumentácie – zateplenie MŠ Dolnočermánska, ktorá je potrebná 
k žiadosti na podanie projektu do neinvestičného fondu EKOFOND zriadený SPP, a.s. 

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

Počet detí v materských školách má oproti plánovanej hodnote stúpajúcu tendenciu. Rozdiel medzi plánovanou 
a skutočnou  hodnotou je 230 detí. Kapacita MŠ je využívaná na 111 %.

Skutočné náklady na 1 dieťa MŠ oproti plánovaným sú čerpané na 53,27%. Východiskom plánovanej  hodnoty je 
vlastný rozpočet SMŠ v Nitre. Presunmi v jednotlivých položkách a podpoložkách  dosahujeme čo najefektívnejšie 
a najúčinnejšie  využívanie finančných prostriedkov.

V čerpaní finančných prostriedkov prvku sú zahrnuté i nerozpočtované nenormatívne finančné  prostriedky, ktoré boli 
v priebehu roka 2010 poukázané z KŠÚ - príspevok MŠ Novozámocká 686 EUR - účelovo určené prostriedky na 
výchovu a vzdelávanie pre deti MŠ, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

Upravený rozpočet výdavkov na originálne kompetencie pre MŠ pri ZŠ Novozámocká k 30.06.2010 bol 63 666
EUR, čerpanie 25 204 EUR, 39,6 % plnenie. Finančné prostriedky boli čerpané na prevádzku i osobné náklady 
zamestnancov zariadenia. 

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.221/2010-MZ zo dňa 9.09.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie výdavkov rozpočtu prvku 
z dôvodu rozdielu skutočnej a rozpočtovanej sumy výdavkov k jednotlivým zrealizovaným a vyfinancovaným akciám 
nasledovne:

Výmena okien MŚ T. Vansovej ................................................................................................................... - 4 300 EUR

Výmena okien MŠ Alexyho ......................................................................................................................... - 2 700 EUR

Výmena okien MŠ Štefánikova ................................................................................................................... - 6 500 EUR

Výmena okien MŠ Ľ. Okánika ..................................................................................................................... - 7 400 EUR

Výmena okien MŠ Topoľová ....................................................................................................................... - 4 950 EUR

Rekonštrukcia MŠ Čajkovského .................................................................................................................... - 350 EUR

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.279/2010-MZ zo dňa 28.10.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie výdavkov rozpočtu prvku 
o 9 000 EUR - ušetrené finančné prostriedkov z rekonštrukcie MŠ Čajkovského a ich presun do rozpočtu prvku 
11.4.3. Kultúrne domy a kultúrno-spoločenské centrá na rekonštrukciu kultúrneho domu Párovské Háje.

Rozpočtové opatrenie:      

Uznesením č.328/2010-MZ zo dňa 18.11.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo navýšenie finančných prostriedkov 
v rozpočte prvku o 62 000 EUR na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a na nákup všeobecného 
materiálu pre odstránenie porúch na vodoinštalácii v budovách materských škôl.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

Počet detí v materských školách má oproti plánovanej hodnote stúpajúcu tendenciu. Rozdiel medzi plánovanou 

a skutočnou  hodnotou je 248 detí. Rozdiel medzi plánovanými nákladmi na jedno dieťa bol z dôvodu zlepšenia 

energetickej hospodárnosti budov MŠ po rekonštrukciách. Využitím priestorových rezerv v MŠ na vytvorenie nových 

trieda a možnosťou navýšenia počtov detí v triedach po odsúhlasení so Školskou štátnou inšpekciou boli vytvorené 

podmienky na prijatie všetkých prihlásených detí spĺňajúcich podmienky zápisu do materskej školy. Kapacita MŠ je 

využívaná na 111,88%

Skutočné náklady na 1 dieťa MŠ oproti plánovaným sú čerpané na 99,76%. Východiskom plánovanej  hodnoty bol 

vlastný rozpočet SMŠ v Nitre. Presuny v jednotlivých položkách a podpoložkách  umožňujú čo najefektívnejšie 

a najúčinnejšie  využívanie finančných prostriedkov .
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Prvok 9.1.3: Zariadenia školského stravovania pri MŠ

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 442 140 442 140 418 970 443 730

Rozpočet prvku 
upravený 

451 019 447 140

Plnenie k 31.12. 451 019 417 695

% plnenia 100,0 % 93,41 %

Zodpovednosť: Správa materských škôl

Cieľ Zabezpečiť kvalitné a zdraviu prospešné stravovanie pre deti predškolského veku 

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Bc. Dagmar Danášová – vedúca organizačného úseku pre ZŠS

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet vydaných hlavných jedál  v MŠ spolu za rok

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

322 200 273 723 273 723 273 723 273 723

Skutočná 
hodnota

314 170 341 117 322 730 340 781

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet vydaných doplnkových jedál  v MŠ spolu za rok

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

579 960 471 961 471 961 471 961 471 961

Skutočná 
hodnota

572 915 585 624    553 810 520 642

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Náklady na výrobu hlavných a doplnkových jedál  za rok  v EUR

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

366 066 334 196 334 196 334 196 334 196

Skutočná 
hodnota 332 785 388 219 337 474 354 173

Komentár k prvku :

Mestské zastupiteľstvo v Nitre  s účinnosťou od 1.7.2004 začlenilo  22 zariadení školského stravovania (ZŠS) bez 
právnej subjektivity ako organizačné jednotky rozpočtovej  organizácie Správy materských  škôl v Nitre (SMŠ).

Z rozpočtu SMŠ sa financujú mzdové náklady  a poistné odvody vo výške 394 010 EUR a prevádzkové náklady ZŠS 
48 130 EUR. Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza mesačne príspevok na čiastočnú úhradu nákladov nákup potravín.
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Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

Plánovaná hodnota počtu vydávaných hlavných jedál je 273 723. Skutočná hodnota je 207 461 čo je 75,79 % 
z plánovanej hodnoty. 

Plánovaná hodnota počtu vydávaných doplnkových  jedál je 471 961. Skutočná hodnota je 354 667 čo je 75,15  % 
z plánovanej hodnoty. 

Plánované náklady na výrobu hlavných a doplnkových jedál sú 334 196 EUR. Skutočná hodnota je 213 996 EUR čo 
je 64,03%

Rozdiel v  plánovanej hodnote je  spôsobený zvýšeným počtom stravníkov v ZŠS. Všetky začlenené ZŠS pod SMŠ 
sú efektívne a účinne využívané.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

Oproti roku 2009 mierne stúpol výdaj hlavných jedál a zároveň mierne klesol výdaj jedál doplnkových. 

To poukazuje na to, že deti, ktoré poberali prvý polrok roku 2009 iba desiate, v roku 2010 začali spolu 

s nimi poberať aj obedy. Vyplýva to z novej vyhlášky MŠ 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania, 

ktorá nadobudla platnosť v septembri 2009 a nariaďuje odoberať desiatu spolu s obedom. Náklady na 

potraviny za rok 2010 stúpli oproti roku 2009 o 4,95%, čo kopíruje zvýšený výdaj hlavných jedál aj 

zvýšenie niektorých druhov potravín. V roku 2009 bola skutočná stravná jednotka na vydané jedlo a deň 

0,78 € a v roku 2010 0,80 €, čo je iba zanedbateľný nárast odzrkadľujúci nárast predchádzajúcich 

ukazovateľov. 

Prvok 9.1.4: Mestské detské jasle

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 82 320 82 320 86 200 91 290

Rozpočet prvku
upravený 

82 320 82 320

Plnenie k 31.12. 85 030 83 510

% plnenia 103,29 % 101,45 %

Zodpovednosť: Správa materských škôl

Cieľ Zabezpečiť maximálnu opateru  a výchovnú  starostlivosť najmenším  deťom  

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Bc. Miriam Mošaťová – vedúca MDJ

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet detí v detských jasliach spolu za rok

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

46 64 64 64 64

Skutočná hodnota 26,01 36,1 60 65

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok rozpočtované náklady  na 1 dieťa za rok  v EUR
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Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

2 290 1 286 1 400 1 525 2 056

Skutočná hodnota 2 056 1 882 1 441 1 228,08

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Kapacitné využitie MDJ v percentách

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná hodnota
104,5 100 100 100 100

Skutočná hodnota 91,5 99,95 92,18 96,25

Komentár k prvku :

Mestské zastupiteľstvo v Nitre od 1.9.2006 zriadilo Mestské detské jasle ( MDJ ) a začlenilo ich ako organizačnú
jednotku pod Správu materských škôl v Nitre.  MDJ sa nachádzajú v mestskej časti Chrenová v budove MŠ na ulici 
Ľ. Okánika a v mestskej časti Klokočina v budove MŠ na Bazovského ulici . Mzdové náklady, poistné a odvody 
79 660 EUR a prevádzkové náklady MDJ 2 660 EUR sú financované z poplatkov rodičov za MDJ ako aj z rozpočtu 
SMŠ.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

Plánovaná hodnota počtu detí bola 64. Skutočná hodnota v  zapísaných detí je 68 čo je 106,25 % z plánovanej 
hodnoty 

Rozpočtované náklady na jedno dieťa sú k  30.06..2010  623,30 EUR, čo je 44,52 % z plánovaného ukazovateľa. 

Kapacitné využitie MDJ je 106,25 % z plánovanej hodnoty čo potvrdzuje efektívne využitie vytvorených oddelení 
MDJ.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

Plánovaná hodnota počtu detí bola 64. Skutočná hodnota v  priemere zapísaných detí je 63 čo je 92,18 % 
z plánovanej hodnoty. Rozdiel je spôsobený odchodom  detí, ktoré  odišli do MŠ  alebo z iného dôvodu (častá 
chorobnosť, jeden z rodičov ostal  nezamestnaný). 
Rozpočtované náklady na jedno dieťa sú k  31.12..2010  1 228,08 EUR, čo je 87,72 % z plánovaného ukazovateľa. 
Toto zníženie plánovanej hodnoty je  spôsobené zníženým počtom zamestnancov v MDJ, čím boli ušetrené mzdové 
náklady, poistné  odvody a zvýšeným počtom zapísaných detí.

Kapacitné využitie MDJ je 96,25 % z plánovanej hodnoty

Prvok 9.1.5: Centrum zdravia          

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 48 920 48 920 53 870 57 050

Rozpočet prvku  
upravený 

238 420 48 920

Plnenie k 31.12. 228 186 40 397

% plnenia 95,71 % 82,58 %

Zodpovednosť: Správa materských škôl

Cieľ Zabezpečiť  netradičné formy výchovy a vzdelávania pre deti v predškolskom 
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veku

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Alena Rábeková – referent Centra zdravia pre deti predškolského veku Párovské Háje

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet detí zúčastnených na pobytoch  za rok 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

430 450 450 450 450

Skutočná 
hodnota

426 504 355 644

Komentár k prvku :

Centrum zdravia pre deti predškolského veku, Párovské Háje je začlenené  ako organizačná  jednotka pod Správu 
materských škôl v Nitre s prevádzkou od 9.1. 2006.

Centrum zdravia plní úlohy v oblastiach: civilná ochrana, zdravotná výchova, pohyb a pobyt v prírode a ochrana 
prírody a krajiny, prosociálna výchova, dopravná výchova. 

Z rozpočtu SMŠ sa financujú  mzdové náklady, poistné a odvody vo výške 39 960 EUR a prevádzkové náklady 
8 960 EUR. Zákonný zástupca čiastočne prispieva na náklady spojené s pobytom dieťaťa.

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2010:      

Centrum zdravia  využilo na pobyty 430 detí čo je 95,55 % k plánovanej hodnote počtu detí zúčastnených za rok. 
Kvalita zabezpečených netradičných foriem výchovy a vzdelávania pre deti predškolského veku sa prejavuje v 
zvýšenom záujme o pobyty v Centre zdravia. Zvýšený záujem o pobyt je spôsobený aj rekonštrukciou Centra 
zdravia.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2010:      

Centrum zdravia  využilo na pobyty 644 detí čo je 143,11 % k plánovanej hodnote počtu detí zúčastnených za rok. 

Kvalita zabezpečených netradičných foriem výchovy a vzdelávania pre deti predškolského veku sa prejavuje v 

zvýšenom záujme o pobyty v Centre zdravia. Rozdiel medzi plánovanou a skutočnou hodnotou bol spôsobený 

rekonštrukciou Centra zdravia, ktorá skvalitnila podmienky pre pobyt a tým zvýšila záujem o pobyty.

Celkové hodnotenie k 31.12.2010:
Plánované ciele v jednotlivých prvkoch podprogramu 9.1. Predškolská výchova za ktorý má zodpovednosť Správa 
materských škôl v Nitre a ktoré si stanovila organizácia v spolupráci so zriaďovateľom a metodickým orgánom, 
ktorým je ÚŠkÚ sa darí úspešne plniť aj v roku 2010.

Trend merateľných ukazovateľov má rastúcu tendenciu, čo spôsobuje primeraná pozornosť zo strany zriaďovateľa 
vekovej skupine obyvateľstva od 1 – 6 rokov veku.

V porovnaní s inými samosprávami mesto ako zriaďovateľ má sieť  materských škôl stabilizovanú. Aj napriek  
stanoveniu nových počtov detí na triedach podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  boli vytvorené 
podmienky ( vytvorenie nových tried, možnosť navýšenia počtov detí v triedach po odsúhlasený ŠŠI )  na prijatie  do 
materských škôl všetkých  prihlásených detí spĺňajúcich podmienky prijatia. Zápis detí ako aj naplnenie materských 
škôl je koordinované SMŠ. Tak nedochádza k duplicitným zápisom čo umožňuje efektívnejšie obsadzovanie voľných 
miest v MŠ.  

Medzi faktory, ktoré ovplyvňujú plnenie cieľov patrí mierny nárast v demografickej krivke narodených detí s trvalým 
bydliskom v Nitre, ako aj záujem o miesta v materských školách z iných obcí z dôvodov ich vysokej úrovne a kvality. 
Dôležitým faktorom je zvýšená starostlivosť zriaďovateľa o budovy materských škôl, ktoré sú postupne 
rekonštruované a zveľaďované

Na dosiahnutie stanovených cieľov týkajúcich sa znižovania prevádzkových nákladov budeme  využívať  všetky 
dostupné možnosti získavania finančných prostriedkov na obnovu a rekonštrukciu budov materských škôl.

Celkové účinky realizácie podprogramu 9. 1 Predškolská výchova sú v súlade s víziou obsiahnutou v projekte 
Milénium – národnom programe výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na najbližších 15 až 20 rokov. 
Koncepcie v oblasti predškolskej výchovy vypracovanej na podnet Programového vyhlásenia vlády Slovenskej 
republiky, v ktorom vláda „podporí predškolskú prípravu detí. V súlade so zákonom č. 245//2008 Z. z. o výchove 
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a vzdelávaní a s legislatívou v oblasti školstva a dotknutých rezortov. V realizácii podprogramu vychádzame taktiež z 
dokumentov:

Štátna politika vo vzťahu k deťom a mládeži v Slovenskej republike na roky 2008 – 2013

Koncepcia práce s deťmi a mládežou mesta Nitry na roky 2009 – 2013

Koncepcia smerovania základných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry.

Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitra

Účinnosť stability poskytovania služieb pre deti predškolského veku má vyrovnanú až vzrastajúcu úroveň. Je však 
potrebné venovať naďalej pozornosť renovácii budov, tým znižovať energetické náklady na prevádzku a usporenými  
nákladmi postupne modernizovať edukačný proces.

Očakávané kladné zmeny vyplývajúce z realizácie častí podprogramu z dlhodobého hľadiska zabezpečujú 
dodržiavanie základných ľudských práv, zakotvených v ústave SR,   Programového vyhlásenia vlády SR, ale 
i zvyšovanie kvality života a životnej spokojnosti detí predškolského veku a ich zákonných zástupcov.

Podprogram 9.2:  Základné školstvo mesta 

Zámer:  Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania orientujúce sa na slobodný 

výber  rodičov a žiakov

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu 7 992 800 7 890 570 8 067 080 8 527 330 

Rozpočet podprogramu  
upravený 

10 648 172 11 521 300

Plnenie k 31.12. 9 331 361 12 598 983

% plnenia 87,63 % 109,35 %

Plnenie vlastných rozpočtových príjmov rozpočtových organizácií.

Názov rozpočtových 
organizácií

Upravený rozpočet             
v EUR

Plnenie za rok
  v EUR

% plnenia k
upravenému rozpočtu

Základné školy 349 184 311 810 89,3 

CVČ Domino 36 085 36 085 100

S p o l u 385 269 347 895 90,3

V plnení vlastných rozpočtových príjmov rozpočtových organizácií bolo za obdobie roka 2010 v porovnaní 
s upraveným rozpočtom dosiahnuté  za všetky rozpočtové organizácie plnenie vo výške 90,3 %, keď niektoré 
subjekty  pri poslednej úprave rozpočtu nie  celkom správne odhadli očakávanú skutočnosť v plnení týchto príjmov..     

Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu

Celkové rozpočtované výdavky pre úsek školstva v rámci základných škôl v roku 2010 predstavujú výšku 8 779 850 
EUR. Po rozpočtových úpravách výška činila 11 521 300 EUR. Čerpanie v percentuálnom porovnaní s upraveným 
rozpočtom činí 109, 35 %, čo v absolútnej hodnote predstavuje výšku 12 598 983 EUR. V tomto čerpaní sú zahrnuté 
i finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu na rôzne účelové použitie.

Prenesené kompetencie:

Rozpočtované boli predpokladané normatívne finančné prostriedky, ktoré v rámci schváleného rozpočtu na r. 2010 
predstavovali výšku 7 104 700 EUR. Rozpočtovým úpravami  boli tieto normatívne finančné prostriedky upravené na 
10 719 418 EUR. Čerpanie dosiahlo výšku 11 808 737 EUR, t.j. čerpanie na 110,16 % v porovnaní s upraveným 
rozpočtom.
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V čerpaní finančných prostriedkov sú však zahrnuté i nerozpočtované nenormatívne finančné  prostriedky, ktoré boli 
v priebehu roka 2010 poukázané z KŠÚ a to najmä na:

-asistenti učiteľa                             39 738 EUR              

-vzdelávacie poukazy                  125 501 EUR

- odchodné                                      15 006 EUR

-hmotná núdza                            25 452 EUR

Asistenti učiteľa - finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody zamestnancov.           

Vzdelávacie poukazy - finančné prostriedky boli použité na  zabezpečenie krúžkovej činnosti základných škôl 
(osobné náklady a prevádzku).

Odchodné – vyplatené finančné prostriedky pri prvom odchode do starobného dôchodku 

Hmotná núdza – tvorí príspevok štátu pre školopovinné deti zo sociálne finančne slabších rodín,

kde poskytnuté finančné prostriedky boli použité na stravu a učebné pomôcky pre deti ZŠ, ktorých  rodičia sú 
v hmotnej núdzi.

Prvok 9.2.1:  Základné školy 

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 7 140 580 7 104 700 7 299 200 7 719 680

Rozpočet prvku 
upravený

9 804 578 10 719 420

Plnenie k 31.12. 8 489 425 11 808 681

% plnenia 86,59 % 110,16 %

Zodpovednosť: útvar Školského úradu mesta, riaditelia základných škôl  

Cieľ Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces rešpektujúc demografický 
vývoj v meste

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Ing. Gejza Kukla – referent ekonomických činností

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet žiakov navštevujúcich základné školy 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

6 246 6 082 5 930 5 940 5 950

Skutočná 
hodnota

6 436 6 082 5 924 5920

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet základných škôl v meste

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

14 14 14 14 14
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Skutočná 
hodnota

14 14 14 14

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok
Počet žiakov s najvyšším umiestnením v krajských a celoslovenských 
predmetových olympiádach a súťažiach

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

49 62 65 68 70

Skutočná 
hodnota

64 49 69 63

Komentár k prvku: 

Základné školy zabezpečujú  základné vzdelanie v súlade s platnou legislatívou. MŠ SR prostredníctvom KŠÚ 
v Nitre posiela mesačne mestu dotáciu na prenesený výkon školskej správy a Školský úrad mesta zasiela podľa 
schváleného rozpočtu na jednotlivé ZŠ  finančné prostriedky na osobné náklady a prevádzku ZŠ. 

ZŠ  využívajú na financovanie výdavkov aj finančné prostriedky získané z vlastných príjmov (najmä z prenájmov). 

Základná škola
Počet 

žiakov

Dotácie              

v eurách

Príjmy              

v eurách

A.Šulgana 501 553 240 12 040

Beethovenova 460 551 090 7 500

Benkova 793 1 044 610 24 000

Cabajská 281 298 850 -

Drážovská 341 385 100 3 770

Fatranská 668 765 590 7 500

Krčméryho 173 231 490 21 800

Na Hôrke 507 577 870 11 300

Nábrežie mládeže 627 699 340 3 000

Novozámocká ZŠ 

+ MS

147 175 040 5 920

Sčasného 132 179 500 1 990

Škultétyho 333 369 510 28 550

Topoľová 537 628 580 5 330

Tulipánová 424 510 190 2 000

Spolu 5 924 6 970 000 134 700

Záverečný účet - presun nevyčerpaných účelových prostriedkov: 



                       PPrrooggrraammoovvýý rroozzppooččeett vvýýddaavvkkoovv mmeessttaa NNiittrryy nnaa rrookkyy 22001100-- 22001122..

113

Uznesením č.42/2010-MZ zo dňa 18.03.2010 Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo presun nevyčerpaných 
finančných prostriedkov z roku 2008 vo výške 66 390 EUR - nevyčerpaný kapitálový transfer na ZŠ Tulipánova do 
rozpočtu výdavkov prvku na rok 2010.

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č. 11/2010-MZ zo dňa 28.01.2010 Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo zvýšenie výdavkov rozpočtu 
prvku vo výške 49 000 EUR na nákup interaktívnych tabúľ pre všetky základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta.

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č. 11/2010-MZ zo dňa 28.01.2010 Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo zvýšenie výdavkov rozpočtu 
prvku vo výške 20 000 EUR určených na energetickú certifikáciu objektov zrekonštruovaných stavieb. 

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.44/2010-MZ zo dňa 18.03.2010 Mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie výdavkov rozpočtu prvku 
určeného na opravu strechy budovy ZŠ kniežaťa Pribinu.

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č. 96/2010-MZ zo dňa 6.05.2010 Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo presun finančných prostriedkov 
vo výške 116 390 EUR v rámci výdavkov prvku z prostriedkov určených na dostavbu pavilónu ZŠ Tulipánova na 
financovanie technologickej časti kuchyne.  

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.147/2010-MZ zo dňa 17.06.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie bežného transferu pre:

-  ZŠ Škultétyho na opravu telocvične a šatní .......................................................................................... + 10 000 EUR

- ZŠ Tulipánova na nákup interiérového vybavenia do nového pavilónu (učebne, zborovňa, jedáleň) ... + 60 000 EUR

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

Počet žiakov navštevujúcich základné školy v meste dosiahol za monitorované obdobie mierny nárast – o 23 žiakov, 
čo je odrazom zlepšujúceho sa demografického vývoja mladšej generácie.

Počet základných škôl v meste je už viac rokov stabilizovaný, a to konkrétne od r. 2004, kedy boli zrušené tieto 
základné školy: Levická, Alexyho, Baničova a Bolečkova.

 V rámci olympiád a iných rôznych súťaží , v tejto oblasti boli  dosiahnuté kvalitatívne priaznivé výsledky.  Plánované 
ročné hodnoty boli takmer splnené už v I. polroku.

V rámci preneseného výkonu a v zmysle § 4 ods. 13 Zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských 
zariadení boli v pravidelných mesačných splátkach poukázané dotácie pre zabezpečenie financovania osobných 
nákladov zamestnancov ako aj prevádzky školy. Výška poskytnutých  dotácií je uvedená v tabuľke.                                                                                                                                  

V plnení vlastných rozpočtových príjmov, kde upravený rozpočet predstavoval výšku 290 807 EUR, skutočnosť činí  
179 793 EUR, čo predstavuje plnenie 61,83 %.               

V upravenom rozpočte prvku je zahrnutý výdavok vo výške 49 000 EUR, ktorý je vyčlenený na nákup interaktívnych 
tabúľ pre 14 základných škôl k 30.06.2010 nebol čerpaný.  Nákup tabúľ je plánovaný na mesiac august.

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.221/2010-MZ zo dňa 9.09.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie výdavkov rozpočtu prvku 
z dôvodu rozdielu skutočnej a rozpočtovanej sumy výdavkov zrealizovanej a vyfinancovanej akcie – oprava strechy 
ZŠ Kniežaťa Pribinu -100 EUR.

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.221/2010-MZ zo dňa 9.09.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo navýšenie finančných prostriedkov 
v rozpočte prvku na dofinancovanie rekonštrukcie ZŠ Benkova z dôvodu uskutočnenia prác, ktoré sa vyskytli navyše 
oproti plánovanému rozpočtu rekonštrukcie.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

Za obdobie kalendárneho roka 2010 v porovnaní s rokom 2009  bol počet žiakov v celku stabilizovaný. Počet ZŠ v 
meste je dlhodobo rovnaký , žiaci v rámci olympiád a rôznych súťaží dosiahli lepšie výsledky oproti plánovaným 
hodnotám
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Prvok 9.2.2:  Zariadenia školského stravovania pri ZŠ 

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 848 900 785 870 768 350 807 650

Rozpočet prvku
upravený 

841 064 801 882

Plnenie k 31.12. 839 429 790 246

% plnenia 99,81 % 98,55 %

Zodpovednosť: útvar Školského úradu mesta

Cieľ Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri 
základných školách

Zodpovedný za 
monitorovanie:

PaedDr. Tatiana Vaňová – referentka odborných činností,

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet vydaných hlavných jedál pre žiakov ZŠ a deti MŠ spolu za rok

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

719 100 719 350 719 400 719 400 719 500

Skutočná 
hodnota

719 446 719 160 732 797 737 232

Zodpovednosť: útvar Školského úradu mesta

Cieľ Zvýšiť atraktívnosť stravovania v školských jedálňach pri základných školách     

Zodpovedný za 
monitorovanie:

PaedDr. Tatiana Vaňová - referent odborných činností

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok % podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

76,2 66,0 75 78 78

Skutočná 
hodnota

75,5 65,3 67,5    70,2

Komentár k prvku :

Školské stravovanie pri ZŠ sa zabezpečuje v zmysle  platnej legislatívy, rešpektujúc modernizáciu strojového 
a technologického zariadenia. Súčasťou 13 základných sú školské jedálne. Tri školské jedálne (ZŠ Beethovenova 1, 
ZŠ Topoľova 8, ZŠ s MŠ Novozámocká 129) poskytujú služby pre tri materské školy. Žiaci ZŠ Sčasného 22 majú 
možnosť stravovania v Materskej škole Belopotockého 22.
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Zariadenie škol. 

stravovania      

pri ZŠ

Dotácie          

v eurách

Príjmy            

v eurách

A.Šulgana 57 120 10 800

Beethovenova 72 560 750

Benkova 90 400 -

Cabajská 32 030 19 000

Drážovská 38 870 -

Fatranská 76 150 -

Krčméryho 19 720 14 700

Na Hôrke 57 800 2 100

Nábrežie mládeže 71 470 -

Novozámocká 16 760 5 950

Sčasného 0 -

Škultétyho 40 200 4 000

Topoľová 78 090 9 500

Tulipánová 58 300 9 600

Spolu 709 470 76 400

Rozpočtové opatrenie:

Uznesením č.11/2010-MZ zo dňa 28.01.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie  výdavkov rozpočtu prvku vo 
výške 71 000 EUR - transfer na projekt zdravej výživy. Týmto transferom mesto podporí doplnkovú výživu (mliečne 
výrobky) pre žiakov 1. – 4. ročníka základných škôl. 

Rozpočtové opatrenie:

Uznesením č.44/2010-MZ zo dňa 18.03.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie výdavkov rozpočtu prvku 
o 71 000 EUR – projekt zdravej výživy. Finančné prostriedky na podporu doplnkovej výživy pre žiakov 1. - 4.ročníka 
základných škôl budú nahradené prostriedkami vo forme nepoužitých poukážok, ktoré mesto nakúpilo koncom roka 
2009 ako vianočné poukážky pre seniorov, invalidných dôchodcov a siroty.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

Počet vydaných jedál ako aj % stravujúcich sa žiakov v pomere k celkovému počtu žiakov dosiahol  rovnakú 
percentuálnu hodnotu 61 %.  Výška dotácií predstavovala finančné prostriedky v rámci originálnych kompetencií 
určených na osobné náklady zamestnancov ŠJ a zabezpečenie prevádzkových nákladov ŠJ.

Príjmy predstavujú finančné prostriedky získané od cudzích stravníkov. Napr. ZŠ Tulipánová od študentov 
a pedagógov VŠ, ZŠ Cabajská od študentov a pedagógov strednej stavebnej školy, ZŠ Krčméryho od žiakov 
a pedagógov ZUŠ a súkromného konzervatória atď.

Upravený rozpočet výdavkov na originálne kompetencie pre zariadenia školského stravovania k 30.06.2010 bol 
785 870 EUR, čerpanie  315 794 EUR, 40,2 % plnenie. Z týchto finančných prostriedkov bola zabezpečovaná 
prevádzka zariadení i osobné náklady zamestnancov.
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Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

Percentuálny podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ vykazuje mierny nárast, skôr sa dá 
hodnotiť, ako stabilizovaný aj vďaka tomu, že školské stravovacie zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Nitra nezvýšili finančný limit na nákup potravín a v súčasnosti sa nachádzajú v II. finančnom pásme z piatich, ktoré 
stanovuje v súlade so Zákonom 245/2008 Z.z. Ministerstvo školstva. Atraktívnosť stravovania v školských jedálňach 
pri ZŠ závisí predovšetkým od finančných možností. Myslím tým modernizáciu kuchýň výmenou technologických a 
strojových zariadení, vybavenie školských jedální moderným nábytkom, zariadeniami na pitný režim žiakov, 
zavádzaním systému objednávania a odhlasovania stravy formou PC, čipovými kartami a pod.. Môžeme konštatovať, 
že aj v Nitre máme školské zariadenia, kde sa táto forma zaviedla a zatraktívnila tak stravovanie v školských 
jedálňach. Pri zvyšovaní atraktívnosti sa nesmie zabúdať, že školské stravovanie je v prvom rade pre deti.

Prvok 9.2.3:  Školský autobus Orechov dvor

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 3 320 0 0 0

Rozpočet prvku
upravený

2 530 0

Plnenie k 31.12. 2 507 0

% plnenia 99,09 % -

Zodpovednosť: útvar služieb – oddelenie komunálnych činností a životného prostredia

Cieľ Zabezpečiť prepravu žiakov z lokality Orechov dvor

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Bohumil Vincúr – referent pre opravu, údržbu a evidenciu DI a prvkov malej architektúry

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet prepravených detí za školský rok spolu 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

3 000 4 584 0

Skutočná 
hodnota

3 230 3 250 2 277 0

Komentár k prvku :

Školský autobus zabezpečuje prepravu žiakov ZŠ z mestskej lokality Orechov dvor vzdialeného 4 km od  sídla ZŠ 
počas dní  školského roka. Preprava je poskytovaná žiakom bezplatne.

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2010:      

Uvedený prvok nie je hradený z rozpočtu mesta. Navrhujeme uvedený prvok vyradiť z programového rozpočtu.
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Podprogram 9.3:   Záujmové vzdelávanie detí a mládeže 

Zámer: Aktívne a tvorivo vyplnený voľný čas detí a mládeže

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu 2 388 770 1 677 820 1 661 750 1 872 240

Rozpočet podprogramu  
upravený 

2 572 808 1 716 230

Plnenie k 31.12. 2 574 085 1 707 411

% plnenia 100,05 % 99,49 %

Prvok 9.3.1:  Centrum voľného času Domino 
      www.cvcdomino.sk

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 400 650 270 580 282 900 299 620

Rozpočet prvku
upravený 

394 263 279 159

Plnenie k 31.12. 396 840 279 159

% plnenia 100,65 % 100,0 %

Zodpovednosť: útvar  Školského úradu mesta

Cieľ Zabezpečiť aktívnu účasť mládeže na organizovaných voľno-časových aktivitách 

Zodpovedný za 
monitorovanie:

PaedDr. Viktória Mankovecká – riaditeľka CVČ Domino

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet zorganizovaných príležitostných aktivít spolu za rok

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

149 155 160 162 180

Skutočná 
hodnota

157 244 248 264

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet  detí a mládeže zapojených do voľno-časových aktivít spolu za rok

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

14 490 15 520 15 050 15 040 15 040

Skutočná 
hodnota

15 913 15 313 14 986 15 185
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Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet detí a mládeže navštevujúcich pravidelné záujmové útvary spolu za rok

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

877 910 920 920 980

Skutočná 
hodnota

910 910 913 1 120 

Zodpovednosť: útvar Školského úradu mesta

Cieľ Zabezpečiť  podmienky pre voľnočasové aktivity v CVČ Domino

Zodpovedný za 
monitorovanie:

PaedDr. Viktória Mankovecká – riaditeľka CVČ Domino

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Zrekonštruované CVČ  

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

áno áno - - -

Skutočná 
hodnota

nie áno áno -

Komentár k prvku: 

Rozpočtované sú  výdavky na  osobné náklady zamestnancov a prevádzku zariadenia. Zohľadnené sú náklady na  
pravidelnú záujmovú činnosť i na príležitostné aktivity pre deti a mládež.

Prevádzka CVČ Domino (v rozpočte sú uvedené aj vlastné príjmy CVČ vo výške 27 890 EUR) je hradená z dotácie 
mesta vo výške 242 690 EUR.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

Oproti plánovaným príležitostným aktivitám sa dosiahlo veľmi priaznivých výsledkov. Ponuka jednorázových 
populárnych a atraktívnych akcií pre deti a mládež  a taktiež rôznorodá ponuka pravidelnej záujmovej  činnosti a 
novovytvorené podmienky po rekonštrukcii budovy CVČ prispeli k zvýšenému záujmu  o zmysluplné trávenie 
voľného času. Mierny nárast  dosiahol aj merateľný ukazovateľ – počet detí v pravidelných záujmových útvaroch.

V plnení vlastných rozpočtových príjmov, kde upravený rozpočet predstavoval výšku 27 890 EUR, skutočnosť činí  
17 516 EUR, čo predstavuje plnenie 62,80 %.    

Upravený rozpočet výdavkov na originálne kompetencie pre CVČ Domino k 30.06.2010 bol 270 964 EUR, čerpanie 
110 138 EUR, 40,6 % plnenie. 

Čerpanie finančných prostriedkov bolo na prevádzku a osobné náklady zamestnancov vykonávajúcich nízkoprahové 
aktivity . Úprava rozpočtu predstavuje finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na vzdelávacie poukazy pre potreby 
krúžkovej činnosti.      

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

V počte detí a mládeže zapojených do voľno-časových aktivít a do pravidelných záujmových útvarov sa v roku 2010 
dosiahlo veľmi priaznivých výsledkov.  Svoj podiel mali na tom mali najmä plánované príležitostné aktivity. Nebol 
zaznamenaný pokles záujmu zo strany detí .
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Prvok 9.3.2:  Základná umelecká škola J. Rosinského              

www.zusnitra.sk

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 1 122 190 580 940 550 490 695 300

Rozpočet prvku  
upravený

1 295 550 580 940

Plnenie k 31.12. 1 286 995 576 010

% plnenia 99,34 % 99,15 %

Zodpovednosť: útvar  Školského úradu mesta

Cieľ Zabezpečiť výchovno- vzdelávací proces  pre umelecky nadané deti a mládež  

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Alena Vaňová – riaditeľka ZUŠ J. Rosinského v Nitre

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Celkový počet žiakov v ZUŠ spolu za rok

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

1 050 1 100 1 100 1 100 1 000

Skutočná 
hodnota

1 184 989 970 955

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Zrekonštruovaná budova  ZUŠ   

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

áno áno - - -

Skutočná 
hodnota

nie áno áno -

Komentár k prvku :

ZUŠ je príspevková organizácia mesta, ktorá vytvára podmienky pre umelecké vzdelávanie a výchovu detí, žiakov, 
mládež i dospelých. Finančné výdavky na zabezpečenie materiálnych, priestorových a personálnych podmienok 
ZUŠ  v zmysle platnej legislatívy z rozpočtu  mesta - dotácia 580 940 EUR.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

V 1. polroku 2010 ZUŠ bola prevádzkovaná v nových zrekonštruovaných priestoroch. Pôvodné vyučovacie priestory, 
ktoré boli aj v sídliskových častiach mesta ukončili prevádzku a nahradila ich jedna zrekonštruovaná budova na 
Vajanského ulici v centre mesta. Táto zmena tiež mala určitý vplyv na počet žiakov . 

Upravený rozpočet ZUŠ vo výške 696 553 EUR (vrátane vlastných príjmov) bol čerpaný v čiastke 337 472 EUR , 
t.j.na 48,4%, pričom z tohto čerpanie dotácie predstavuje výšku 281 760 EUR, t.j. 48,5% Tieto finančné prostriedky 
zabezpečovali osobné náklady zamestnancov a prevádzkové výdavky organizácie.
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Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

Pri plánovanej hodnote počtu žiakov sa vychádzalo z predchádzajúcich rokov. Nižší počet žiakov ovplyvnilo najmä 
značná vyťaženosť žiakov v základnom školstve a iné záujmy žiakov a mládeže napr. štúdium svetových jazykov, 
pohybová činnosť a pod.. 

Prvok 9.3.3:  Školské kluby 

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 749 750 796 080 796 230 843 290

Rozpočet prvku
upravený

755 705 825 911

Plnenie k 31.12. 762 958 822 942

% plnenia 100,96 % 99,64 %

Zodpovednosť: útvar Školského úradu mesta

Cieľ Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno –
časových aktivít

Zodpovedný za 
monitorovanie:

PaedDr. Tatiana Vaňová – referentka odborných činností

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Celkový počet žiakov v školských kluboch spolu za rok 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

2 300 2 220 1 900 1 900 1 950

Skutočná 
hodnota

2 261 2 119 2 115 2 113

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok
Podiel  žiakov v školských kluboch z celkového počtu žiakov v ročníkoch    
1.-4.  v zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta v %

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

82,8 80,8 70 70 75

Skutočná 
hodnota

77,9 92,1 78 83,4

Komentár k prvku :

Súčasťou všetkých 14 základných škôl sú školské kluby. Výdavky na prevádzku a osobné náklady na záujmovú 
činnosť zameranú na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov detí v čase mimo vyučovania sú pre jednotlivé školské 
kluby nasledovné :

Školský klub  

pri ZŠ

Dotácie    

v eurách

Príjmy      

v eurách

A.Šulgana 70 520 7 680
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Beethovenova 56 540 6 000

Benkova 137 370 10 700

Cabajská 32 930 4 000

Drážovská 55 470 5 640

Fatranská 71 300 7 690

Krčméryho 0 -

Na Hôrke 54 330 6 360

Nábr.mládeže 66 650 7 550

Novozámocká 7 520 430

Sčasného 9 450 760

Škultétyho 48 890 4 650

Topoľová 69 970 7 990

Tulipánová 42 390 3 300

Spolu 723 330 72 750

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

Počet žiakov v rámci širokospektrálneho vzdelávania a výchovy v oblasti voľno-časových aktivít  dosiahol stúpajúcu 
tendenciu, t.j. 110 % oproti plánovanej hodnote. Tento výsledok je odrazom zavádzania nových foriem v procese 
meniacich prístupov žiak ↔ učiteľ vo väčšine školských klubov, keď žiak má možnosť väčšej realizácie svojich 
záujmov.

Podiel žiakov v ročníkoch 1. – 4. z celkového počtu žiakov pôsobiacich v školských kluboch je na dostatočnej úrovni.

V rámci originálnych kompetencií boli takisto z rozpočtu mesta pravidelne mesačne poskytované finančné 
prostriedky na osobné náklady a prevádzkové výdavky. Príjmy v tejto oblasti predstavujú poplatky od rodičov za 
žiaka navštevujúceho školský klub. 

Upravený rozpočet výdavkov na originálne kompetencie pre školské kluby k 30.06.2010 bol 796 080 EUR, čerpanie 
301 970 EUR, 37,9 % plnenie. Finančné prostriedky zabezpečovali osobné náklady pre zamestnancov týchto 
zariadení.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

V rámci vzdelávania a výchovy v oblasti voľno-časových aktivít sa za rok 2010 dosiahlo z hľadiska počtu žiakov v 
percentuálnom vyjadrení porovnateľných výsledkov s plánovanými hodnotami priaznivých výsledkov , napriek tomu, 
že počet žiakov vo vyšších ročníkoch mal klesajúcu tendenciu.
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Prvok 9.3.4: Voľno-časové aktivity v základných školách  

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 116 180 30 220 32 130 34 030

Rozpočet prvku
upravený 

127 290 30 220

Plnenie k 31.12. 127 292 29 300

% plnenia 100,0 % 96,96  %

Zodpovednosť: útvar Školského úradu mesta

Cieľ Zabezpečiť  spektrum voľno –časových aktivít pre žiakov ZŠ prostredníctvom 
vzdelávacích poukazov

Zodpovedný za 
monitorovanie:

PaedDr. Tatiana Vaňová – referentka odborných činností,

PaedDr. Drahoslava Bóňová - referentka odborných činností

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet krúžkov v ZŠ spolu 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

250 258 281 280 280

Skutočná hodnota 306 282 302 327

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok
Podiel žiakov  navštevujúcich krúžky financované zo vzdelávacích poukazov 
z celkového počtu žiakov ZŠ v %

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

68 70 72 74 74

Skutočná hodnota 66 64,6 74 73

Cieľ Rozšíriť možnosť oddychových a záujmových činností žiakov vo voľnom čase

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Ing. Gejza Kukla – referent ekonomických činností

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet žiakov navštevujúcich ŠSZČ 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

135 140 140

Skutočná 
hodnota

142

Komentár k prvku :

Financovanie  záujmového vzdelávania formou vzdelávacích poukazov v zmysle platnej legislatívy.
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Vzdelávací poukaz podľa zákona č. 597/2003 Z. z. „reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové 
vzdelávanie pre jedného žiaka základnej školy “. Je prostriedkom na poskytovanie štátneho finančného príspevku na 
záujmové vzdelávanie žiaka, ktoré zabezpečujú základné školy a školské zariadenia (ďalej len „poskytovatelia“). Pod

záujmovým vzdelávaním na tieto účely rozumieme pravidelnú záujmovú činnosť organizovanú pre žiakov základných 
škôl v rozsahu najmenej 80 hodín v školskom roku jednotlivými poskytovateľmi. Ide o záujmovú činnosť, ktorú 
poskytovatelia – základné školy a školské zariadenia poskytujú žiakom formou záujmových krúžkov, kurzov, 
súborov, klubov a ďalšími formami záujmovej činnosti podľa záujmu žiakov a možností poskytovateľa zabezpečiť túto 
činnosť v požadovanom rozsahu a kvalite.

Finančné prostriedky budú zaraďované do rozpočtu v priebehu roku 2010 vo výške poskytnutej dotácie zo ŠR.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

Počet krúžkov, ktoré sú financované prostredníctvom vzdelávacích poukazov, teda finančných prostriedkov zo 
štátneho rozpočtu sú adekvátne primerané s plánovanými hodnotami a nevyskytol sa prípad u žiadnej ZŚ vrátenia 
finančných prostriedkov z dôvodu ich nevyužitia.

Školské strediská záujmovej činnosti sú zriadené na ZŠ A. Šulgana, kde poskytnutá dotácia z rozpočtu mesta činila 
1 273 EUR a u ZŠ Škultétyho 798 EUR. Plánovaný počet žiakov v počte 135 je plnený na 100 %.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

Počet krúžkov v roku 2010 mal stúpajúcu tendenciu, stúpol najmä väčšou kreativitou práce zo strany pedagógov 
pôsobiacich v tejto oblasti. 

Podprogram 9.4:   Súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia 

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu 995 820 986 000 1 011 030 1 070 780

Rozpočet podprogramu
upravený 

998 320 1 116 960

Plnenie k 31.12. 999 803 1 116 960

% plnenia 100,15 % 100,0 %

Zodpovednosť: útvar Školského úradu mesta

Cieľ Zabezpečiť podmienky pre iné služby a formy vzdelávania

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Ing. Gejza Kukla – referent ekonomických činností

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Celkový počet žiakov do 15 rokov v súkromných  ZUŠ 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

1 800 1 692 1 720 1 700 1 700

Skutočná 
hodnota

2 084 1 765 1 721 1 625 

Merateľný Výstup / výsledok Celkový počet detí do 15 rokov v súkromných  jazykových  školách za rok
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ukazovateľ:

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

650 726 680 660 660

Skutočná 
hodnota 615 663 698

453

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Celkový počet detí v súkromných a cirkevných školských zariadeniach za rok 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

2 200 2 048 2 300 2 250 2 250

Skutočná 
hodnota 2 172 2 497 2 348

4 522

Komentár k podprogramu  :

Zabezpečuje sa financovanie súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení v zmysle platnej legislatívy. 

Názov Výška poskytnutých dotácií

 k 30.06.2010 v EUR

ARS STUDIO – Štúdio umenia 79 435
A.Rétiová -  Súkromná základná umelecká škola 97 674
 M. Pauková – Súkromná základná umelecká škola 13 841
 H. Madariová – Súkromná základná umelecká škola 95 604
AME -  privátna jazyková škola  1 885
College – súkromná jazyková škola 1 391
Sophia – súkromná jazyková škola    464
Maxima – súkromná jazyková škola 133
Súkromná jazyková škola Nadácie Aspekt 199
Súkromná jazyková škola E-KU 3 627
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra 146 250
Školský klub pri ZŠ sv. Svorada a Benedikta -
Skolský klub pri ZŠ s MŠ sv. Gorazda -
Školský klub pri ZŠ sv. Marka -
Školská jedáleň pri ZŠ sv. Marka -
Školská jedáleň pri ZŠ sv. Svorada -
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ sv. Gorazda -
Súkromná základná škola s chybami reči 10 164
Školský klub pri Súkromnej ZŠ s chybami reči -
Potenl. stravníci pri Súkromnej ZS s chybami reči -
Cirkevné centrum voľného času s. Gorazda 64 296
Súkromné detské integračné centrum Effeta 2 922
Súkromné detské integračné centrum – M. Škodová 5 898
Občianske združenie Socia 11 244
Súkromné detské integračné centrum -
Súkromná špeciálna materská škola -
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Rehoľa piaristov na Slovensku 12 342
Školská jedáleň pri Piaristickom gymnáziu sv.Kalazánskeho -
Súkromná špeciálno-pedagogická poradňa pre deti 11 134
s vývinovými  poruchami  učenia a reči – A. Baráthová

S p o l u 558 503
Rozdelenie finančných prostriedkov sa uskutoční počas roka 2010.

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.11/2010-MZ zo dňa 28.01.2010 Mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie výdavkov rozpočtu 
podprogramu vo výške 130 960 EUR - transfer pre neštátne školy a zariadenia. Rozpočtové opatrenie bolo 
navrhnuté v zmysle VZN č.1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej 
školy a dieťa MŠ a školského zariadenia so sídlom na území mesta Nitry.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

Pri hodnotení merateľného ukazovateľa počtu žiakov do 15 rokov ako aj celkového počtu vychádzame z údajov 
poskytnutých od jednotlivých subjektov k 15.09.2009, nakoľko mesto nie je ich zriaďovateľom. Dotácie poskytnuté 
z rozpočtu mesta uvedené v tabuľke tvoria 50-percentný podiel z celoročnej dotácie pre každý subjekt.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

Pri hodnotení výsledkov v tejto oblasti vychádzame z údajov, poskytnutých od jednotlivých subjektov k 15.09.2010 
nakoľko mesto nie je ich zriaďovateľom.

Prehľad čerpania výdavkov za rok 2010 – v eurách

Názov Výška poskytnutých dotácií

 k 31.12.2010 v EUR

ARS STUDIO – Štúdio umenia 158 869

A.Rétiová -  Súkromná základná umelecká škola 195 342

 M. Pauková – Súkromná základná umelecká škola 27 677

 H. Madariová – Súkromná základná umelecká škola 191 208

AME -  privátna jazyková škola  3 769

College – súkromná jazyková škola 2 777

Sophia – súkromná jazyková škola    926

Maxima – súkromná jazyková škola 265

Súkromná jazyková škola Nadácie Aspekt 397

Súkromná jazyková škola E-KU 7 251

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra 292 497

Cirkevné centrum voľného času s. Gorazda 128 590 

Súkromné detské integračné centrum Effeta 5 842 

Súkromné detské integračné centrum – M. Škodová 11 794

Občianske združenie Socia 22 484

Súkromná škola ŠK- Držíková L.          20 324 

Rehoľa piaristov na Slovensku 24 684 

Súkromná špeciálno-pedagogická poradňa pre deti

s vývinovými  poruchami  učenia a reči – A. Baráthová 22  264

S p o l u 1 116 960 
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Podprogram 9.5:  Školský úrad mesta 

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu 33 190 154 100 37 740 39 970

Rozpočet podprogramu
upravený 

37 790 38 090

Plnenie k 31.12. 42 113 38 526

% plnenia 111,44 % 101,14 %

Zodpovednosť: útvar Školského úradu mesta

Cieľ Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva v meste   Nitra

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Ing. Gejza Kukla – referent ekonomických činností

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet realizovaných odborno-pedagogických aktivít  za rok

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

23 27 28 28 28

Skutočná 
hodnota

27 34 34 30

Komentár k podprogramu  :

Finančné prostriedky na dofinancovanie školstva vo výške 121 100 EUR boli rozdelené na začiatku roka 2010 na 
základe zverejnených údajov Ministerstva financií SR o rozdelení výnosu z podielu DPFO pre mesto Nitra. 

Finančné zabezpečenie osobných nákladov 3 zamestnancov Školského úradu z dotácie KŠU na prenesený výkon 
štátnej správy v zmysle platnej legislatívy.

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.11/2010-MZ zo dňa 28.01.2010 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie výdavkov rozpočtu 
podprogramu vo výške 121 100 EUR - dofinancovanie školstva presunom do výdavkov podprogramu 9.4. 
Rozpočtové opatrenie bolo navrhnuté  v zmysle VZN č.1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka 
ZUŠ, poslucháča jazykovej školy a dieťa MŠ a školského zariadenia so sídlom na území mesta Nitry.

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2010:      

Počas monitorovaného obdobia sa priebežne realizovali odborno-pedagogické aktivity, ktorých súčasťou bolo napr. 
vzdelávanie v oblasti poskytovania prvej pomoci v rámci prevencie úrazovosti v školách a školských zariadeniach 
a zároveň aktivity v oblasti projektu Bezpečná škola do ktorého je zapojených 9 základných škôl.    

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2010:      

Oproti plánovanej hodnote došlo k nárastu o 2 z dôvodu širšieho spektra ponúknutých aktivít a zvýšeného záujmu i 
využitia súčasných možností zo strany pedagogických pracovníkov.
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Podprogram 9.6  Podpora  výchovno – vzdelávacej činnosti

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu 60 920 5 800 5 000 5 290

Rozpočet podprogramu
upravený 

51 390 5 800

Plnenie k 31.12. 56 114 6 287

% plnenia 109,19 % 108,40 %

Prvok 9.6.1:  Učebné pomôcky a knihy

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 58 260 3 150 2 900 3 070

Rozpočet prvku
upravený 

49 090 3 670

Plnenie k 31.12. 49 100 4 162

% plnenia 100,02 % 113,41 %

Zodpovednosť: útvar  Školského úradu mesta

Cieľ Zabezpečiť podmienky pre  kvalitné vzdelávanie na ZŠ

Zodpovedný za 
monitorovanie:

PaedDr. Drahoslava Bóňová – referentka odborných činností

 Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet žiakov ZŠ na 1 PC  

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

19,5 17 18 17 16

Skutočná 
hodnota

22,95 11,8 10 14

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet učebných pomôcok pre  žiakov 1. ročníka 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

654 650 620 630 630

Skutočná 
hodnota

720 618 668 661

Komentár k prvku :

Finančné prostriedky na zlepšenie materiálnych podmienok škôl sú určené na zakúpenie výpočtovej techniky a na 
zakúpenie kníh pre deti nastupujúce do 1. ročníka ZŠ – knihy pre prvákov.
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Uznesením č. 346/2009-MZ zo dňa 10.12.2009 Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo rozpočet Mesta Nitry na rok 
2010 spolu s jeho úpravou - zaradenie výdavku na zakúpenie kníh pre deti nastupujúce do 1. ročníka ZŠ vo výške 
3 150 EUR.

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.147/2010-MZ zo dňa 17.06.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo presun ušetrených finančných 
prostriedkov vo výške 520 EUR určených na ocenenie pedagogických pracovníkov pri príležitosti Dňa učiteľov na 
nákup kníh pre žiakov ZŠ za účelom ich ocenenia za reprezentáciu mesta v rôznych súťažiach.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

Počet  žiakov na 1PC vyjadruje v percentách súčasné finančné možnosti v tejto oblasti.

Upravený rozpočet finančných prostriedkov vo výške 3 670 EUR zabezpečoval nasledovné plnenie plánovaných 
akcií:

Knihy pre prvákov – upravený rozpočet na tejto položke predstavoval výšku 3 150 EUR , pričom plnenie bolo vo 
výške 3 150 EUR, t.j. na 100,0 %;

Knihy - ocenenie žiakov – upravený rozpočet  vo výške 520 EUR bol takisto na túto akciu v plnej výške vyčerpaný,  
čo predstavuje plnenie na 100,0 %.             

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

   Podmienky žiakov s prácou na PC a ďalšími učebnými pomôckami sú úzko spojené s výškou finančných 
prostriedkov. Zo strany mesta boli v roku 2010 v rámci finančných možností poukázané finančné prostriedky pre 
jednotlivé ZŠ na doplnenie učebných pomôcok, najmä čo sa týka vybavenia PC s príslušenstvom, avšak v konečnom 
dôsledku je to stále ešte nepostačujúce.

                                                                                       

Prvok 9.6.3:  Odmeňovanie pedagogických pracovníkov

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 2 660 2 650 2 100 2 220

Rozpočet prvku
upravený 

2 300 2 130

Plnenie k 31.12. 2 296 2 125

% plnenia 99,83 % 99,77 %

Zodpovednosť: útvar Školského úradu mesta

Cieľ Vytvoriť motivačné prostredie na profesijný rast  pedagogických pracovníkov 
mesta

Zodpovedný za 
monitorovanie:

PaedDr. Drahoslava  Bóňová  – referentka odborných činností

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet odmenených  pedagogických pracovníkov mesta spolu za rok

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

27 25 20 20 20

Skutočná 
hodnota

31 26 26 23

Komentár k prvku :
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Uznesením č. 346/2009-MZ zo dňa 10.12.2009 Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo rozpočet Mesta Nitry na rok 
2010 spolu s jeho úpravou - zaradenie výdavku na ocenenie práce najkvalitnejších pedagogických pracovníkov pri 
príležitosti Dňa učiteľov vo výške 2 650 EUR.

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.147/2010-MZ zo dňa 17.06.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo presun ušetrených finančných 
prostriedkov vo výške 520 EUR určených na ocenenie pedagogických pracovníkov pri príležitosti Dňa učiteľov na 
nákup kníh pre žiakov ZŠ za účelom ich ocenenia za reprezentáciu mesta v rôznych súťažiach.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

Upravené rozpočtové finančné prostriedky vo výške 2 130 EUR účelovo určené  na „Deň učiteľov“  boli čerpané 
v čiastke 2 125 EUR. t.j. na 99,8 % . Ocenení učitelia (23) prevzali ako odmenu nákupné poukážky , ďakovné listy, 
perá, kvety, ostatné finančné prostriedky boli použité na občerstvenie.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

V mesiaci marec boli pri príležitosti „Dňa učiteľov“ ocenení 23 pracovníci z oblasti školstva v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta. Finančné prostriedky spojené s odmenením dosiahli výšku 2 125 EUR, výdavky s tým spojené 
boli použité na dary a občerstvenie



                       PPrrooggrraammoovvýý rroozzppooččeett vvýýddaavvkkoovv mmeessttaa NNiittrryy nnaa rrookkyy 22001100-- 22001122..

130

Program 10: Šport

Zámer: Mesto podporujúce šport.

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet programu 2 311 030 1 690 530 1 379 280 1 431 720

Rozpočet programu 
upravený 

2 551 787 2 364 260

Plnenie k 31.12. 2 347 607 2 305 568

% plnenia 92,0 % 97,52 %

Komentár k programu: 

Program predstavuje zabezpečenie financovania športu v meste Nitra. Ide najmä o financovanie športových 
a voľnočasových aktivít, ktoré sú organizované  pre občanov mesta, dotácie pre športové kluby na prevádzku a na  
činnosť mládežníckych a seniorských oddielov a zabezpečenie prevádzky športových objektov, ktoré sú v správe 
mesta.

Podprogram 10.1:  Šport pre všetkých    

Zámer:  Rozsiahly výber športových aktivít podľa dopytu, želaní a preferencie obyvateľov

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu 34 050 31 780 31 780 33 660

Rozpočet podprogramu 
upravený 

33 720 32 960

Plnenie k 31.12. 18 569 20 098

% plnenia 55,07 % 60,98 %

Zodpovednosť: útvar kultúry, športu a cestovného ruchu – oddelenie kultúry a športu

Cieľ Zabezpečiť rozmanitosť športových aktivít  v meste

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Mgr. Miroslav Mlynek – referent pre šport

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet druhov športových aktivít podporovaných mestom

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

26 28 30 30 30

Skutočná 
hodnota

24 26 40 34

Komentár k podprogramu :

Rozvoj športu v meste pre všetkých prostredníctvom organizovania rôznorodých športových  aktivít s celoslovenskou 
pôsobnosťou, resp. na miestnej úrovni s cieľom zapojenia  širokej verejnosti:

Škola otvorená športu - po cely rok sú sprístupnené školské športoviská  (ihriská, telocvične) pre širokú verejnosť, 
ktorá ich môže využívať na rôzne športové aktivity a relax ......................................................................... 12 280 EUR
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Nitrianska školská liga - organizovanie súťaží pre deti ZŠ v rôznych športových odvetviach; cieľom je vhodnou 
súťažnou formou zapojiť čo najväčší počet detí do pravidelných pohybových aktivít ................................... 1 500 EUR

Športové podujatia - participácia mesta na organizovaní rôznych športových podujatí avizovaných v priebehu roka
(týždeň olympizmu, dni športu a pod.), zabezpečovanie športových podujatí s účasťou súťažiacich z partnerských 
miest, účasť nitrianskych športovcov na turnajoch v partnerských mestách, resp. na celoslovenských 
a medzinárodných podujatiach - šport pre všetkých ................................................................................... 14 000 EUR

Ocenenie športovcov – ocenenie najúspešnejších športovcov mesta Nitry................................................... 2 000 EUR

Reprezentačné – občerstvenie, recepcie na športových podujatiach............................................................ 2 000 EUR

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2010:      

Naplánované ciele sa darí dosahovať vďaka spolupráci s občianskymi združeniami a ďalšími subjektmi pôsobiacimi 
v oblasti športu, vďaka finančným zdrojom v rozpočte mesta. 

Trend merateľných ukazovateľov  je k 30.6.2010  primeraný.

Plnenie cieľov ovplyvňujú faktory: záujem verejnosti, ochota spolupracujúcich subjektov, dostatok finančných zdrojov.

Celkové účinky realizácie tohto programu sa prejavujú hlavne v oblasti budovania vzťahu k zdravému životnému 
štýlu u všetkých vekových kategórií obyvateľov, vo vytváraní väzieb a kontaktov v celoslovenskom i medzinárodnom
meradle.

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.279/2010-MZ zo dňa 28.10.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie výdavkov podprogramu o   
2 000 EUR a ich presun do výdavkov prvku 11.1.1. Mestské kultúrne podujatia a festivaly na vykrytie financovania 
akcie Vianoce 2010. 

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2010:      

Mesto Nitra je organizátorom a spoluorganizátorom najmä týchto projektov a podujatí - Škola otvorená športu 
(sprístupnenie školských športovísk verejnosti),  Nitrianska školská liga (súťaže pre deti ZŠ v rôznych šport. 
odvetviach),  Týždeň olympizmu , Olympiáda seniorov, Nitriansky fond zdravia / rozvoj masových aktivít/ a Dni športu 
(športové podujatia pre rôzne vekové kategórie), zabezpečovanie športových podujatí v prímestských častiach, 
participácia Mesta Nitry na organizovaní rôznych športových podujatí s medzinárodnou účasťou / Okolo Slovenska/ 
a pod. K 31.12.2010  dosiahol počet podporených aktivít č. 34 . Programy boli vyberané pre všetky vekové kategórie, 
zvýšený záujem je najmä o bežecké podujatia ,slabší o turistické aktivity.

Naplánované ciele sa darí dosahovať vďaka spolupráci s občianskymi združeniami a ďalšími subjektmi pôsobiacimi 
v oblasti športu, vďaka finančným zdrojom v rozpočte mesta. 

Trend merateľných ukazovateľov je rastúci. 

Plnenie cieľov ovplyvňujú faktory : záujem verejnosti, ochota spolupracujúcich subjektov, dostatok finančných 
zdrojov.

Celkové účinky realizácie tohto programu sa prejavujú hlavne v oblasti budovania vzťahu k zdravému životnému 
štýlu u všetkých vekových kategórií obyvateľov, vo vytváraní väzieb a kontaktov v celoslovenskom i medzinárodnom 
meradle .

Podprogram 10.2:  Športové a rekreačné  zariadenia        

Zámer: Športoviská a rekreačné zariadenia spĺňajúce európske parametre  
www.sarznitra.sk

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu 1 480 320 908 750 617 500 624 910

Rozpočet podprogramu
upravený 

1 709 770 1 543 220

Plnenie k 31.12. 1 520 741 1 489 698

% plnenia 88,94 % 96,53 %
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Prvok 10.2.1: Mestský kúpeľ                                

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 331 940 279 000 300 000 317 730

Rozpočet prvku
upravený 

576 950 246 500

Plnenie k 31.12. 576 536 231 916

% plnenia 99,93 % 94,08 %

Zodpovednosť: Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry

Cieľ Zabezpečiť  rozvoj  plaveckého športu  v meste

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Mgr. Kristína Krajčovičová – referentka ekonomiky

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet návštevníkov plavárne za rok  spolu 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

70 000 72 000 72 000 73 000 73 000

Skutočná hodnota 69 180 76 950 75 000 78 600

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Náklady na prevádzku 1 hodiny Mestského kúpeľa v EUR

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

61,48 53,11 70 80 80

Skutočná hodnota 84,91 65,52 81 80

Komentár k prvku :

Poskytovanie služieb širokej verejnosti v oblasti celoročného rekreačného a športového plávania v krytých bazénoch 
a saunovania.  Správa športových a rekreačných zariadení ako príspevková organizácia mesta spravuje majetok 
mesta Nitra  a časť areálu prenajíma  cudzím subjektom. Financujú sa výdavky potrebné k zabezpečeniu prevádzky 
– mzdové náklady, energie, služby.

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.149/2010-MZ zo dňa 17.06.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo použitie zostatku prostriedkov z roka 
2009 na opravu priestorov po zatečení a opravu a servis regulácie úpravy vody v plaveckom bazéne. 

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

Plánovaný cieľ sa napĺňa v súlade so zámermi. Použité merateľné ukazovatele vykazujú mierne rastúci trend, pričom 
náklady na prevádzku sú v danom roku ovplyvňované objemom prostriedkov vložených do údržby, resp. 
rekonštrukčných prác.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

Plánovaný cieľ  bol naplnený  v súlade s predpokladanými zámermi. Použité merateľné ukazovatele vykazujú mierne 
rastúci trend, pričom náklady na prevádzku sú v danom roku ovplyvňované objemom prostriedkov vložených do 
údržby, resp. rekonštrukčných prác.
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Prvok 10.2.2: Letné kúpalisko                                       

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 189 210 245 000 90 000 95 320

Rozpočet prvku 
upravený 

70 610 252 000

Plnenie k 31.12. 58 730 251 900

% plnenia 83,18 % 99,96 %

Zodpovednosť: Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry

Cieľ Zabezpečiť  podmienky  pre rekreačné  plávanie  v meste

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Mgr. Kristína Krajčovičová – referentka ekonomiky

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet návštevníkov za rok spolu 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

92 000 94 000 90 000 90 000 90 000

Skutočná hodnota 90 000 103 880 85 000 88 000

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Náklady na prevádzku 1 hodiny Letného kúpaliska v EUR

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

122,92 149,37 270 250 250

Skutočná hodnota 162,82 114,85 311 297

Komentár k prvku :

Poskytovanie služieb širokej verejnosti v oblasti sezónneho rekreačného a športového plávania v otvorených 
bazénoch. Správa športových a rekreačných zariadení ako príspevková organizácia mesta spravuje majetok mesta 
Nitra.  Financujú sa výdavky potrebné k zabezpečeniu prevádzky – mzdové náklady, energie, služby .

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.11/2009-MZ zo dňa 28.01.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie  výdavku rozpočtu prvku vo 
výške 7 000 EUR – štúdia „Dostavba areálu kúpaliska Sihoť“. Štúdia bude riešiť lokalizáciu objektov v rámci areálu 
súčasného letného kúpaliska.

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.149/2010-MZ zo dňa 17.06.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo použitie zostatku prostriedkov z roka 
2009 na opravu dlažby vo vstupe do areálu LK, opravu dna bazéna (doplatok k zmluvnej cene) a úpravu terénu 
a trávnika.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

V roku 2010 predpokladáme prekročenie ukazovateľa počtu návštevníkov, čo je dané v tomto roku kladným vplyvom 
faktoru počasia, od ktorého je tento ukazovateľ priamo závislý. Ako vhodné sa ukázalo neskoršie začatie prevádzky, 
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čo by malo pozitívne ovplyvniť aj ekonomické výsledky tohto objektu. Pre naplnenie plánovaných cieľov je potrebné
uvažovať s rozsiahlejšou investíciou do prestavby objektu.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

Napriek predpokladom neprišlo k prekročeniu ukazovateľa počtu návštevníkov, čo bolo ovplyvnené vyšším počtom 
daždivých dní v druhej polovici prevádzkového obdobia letného kúpaliska. Ako vhodné sa ukázalo neskoršie začatie 
prevádzky, čo pozitívne ovplyvnilo zníženie nákladov na prevádzku tohto objektu. Pre naplnenie plánovaných cieľov 
je potrebné uvažovať s rozsiahlejšou investíciou do prestavby objektu

Prvok 10.2.3: Mestská športová hala                  

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 421 560 263 250 144 200 152 720

Rozpočet prvku 
upravený 

282 130 230 060

Plnenie k 31.12. 265 477 230 057

% plnenia 94,10 % 100,0 %

Zodpovednosť: Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry

Cieľ Zabezpečiť podmienky pre rozvoj telesnej kultúry a športu v meste

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Mgr. Kristína Krajčovičová – referentka ekonomiky

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Náklady na prevádzku 1 hodiny MŠH v EUR

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

56,99 51,78 55 55 55

Skutočná hodnota 32,36 51 50

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet druhov športu využívajúcich služby MŠH spolu  

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

7 10 11 11 11

Skutočná hodnota 7 11 17

Komentár k prvku :

Poskytovanie služieb širokej verejnosti v oblasti halových športov v celom spektre výkonnosti  a poskytovanie 
priestorov pre  hromadné kultúrno – spoločenské podujatia mesta. Správa športových a rekreačných zariadení ako 
príspevková organizácia mesta spravuje majetok mesta Nitra.  Financujú sa výdavky potrebné k zabezpečeniu 
prevádzky – mzdové náklady, energie, služby.

Záverečný účet - presun nevyčerpaných účelových prostriedkov: 

Uznesením č.42/2010-MZ zo dňa 18.03.2010 Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo presun nevyčerpaných 
finančných prostriedkov z roku 2008 vo výške 58 EUR - nevyčerpaný  transfer na dokončenie športovej haly do 
rozpočtu výdavkov prvku na rok 2010.
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Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

Počet druhov športu je zásade stabilizovaný a objekt v zásade nabehol na štandardný režim prevádzky. Napriek 
aktuálnej ekonomickej situácii sa darilo naplniť časový priestor využívania haly tradičnými ako aj novými športovými, 
kultúrnymi a spoločenskými podujatiami a aktivitami.

V nasledujúcom období je potrebné riešiť zlepšenie akustiky v hale tak, aby sa skvalitnili podmienky najmä pre 
kultúrne podujatia.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

Počet druhov športu je v zásade stabilizovaný. Napriek aktuálnej ekonomickej situácii sa darilo naplniť časový 
priestor využívania haly tradičnými ako aj novými športovými, kultúrnymi a spoločenskými podujatiami a aktivitami. 
Ako vhodné pre zlepšené využitie a ekonomiku prevádzky Mestskej športovej haly sa ukázalo zaradenie nových 
športov ( squash, stolný tenis ). Problémy v organizácii prevádzky a využívania haly spôsobujú občasné kolízie 
medzi pravidelnými súťažnými podujatiami tréningami a príležitostnými podujatiami, ktoré je však nutné a vhodné 
organizovať najmä s ohľadom na ich ekonomický prínos.

Pretrváva potreba riešiť zlepšenie akustiky v hale tak, aby sa skvalitnili podmienky najmä pre kultúrne podujatia. 

Prvok 10.2.4: Zimný štadión

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 21 580 23 000 11 600 12 290

Rozpočet prvku
upravený 

78 210 64 000

Plnenie k 31.12. 78 210 64 000

% plnenia 100,0 % 100,0 %

Zodpovednosť: Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry

Cieľ Zabezpečiť podmienky pre rozvoj hokeja v meste 

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Mgr. Kristína Krajčovičová – referentka ekonomiky

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Náklady na prevádzku 1 hodiny ZŠ v EUR

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

15,57 16,63 20 20 20

Skutočná hodnota 15,57 7,50 18 21

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Celkový počet  registrovaných aktívnych hokejistov využívajúcich služby ZŠ

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

330 330 330 330 330

Skutočná hodnota 326 330 299 321

Merateľný Výstup / výsledok Priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok 
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ukazovateľ:

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

85 000 87 000 90 000 95 000 95 000

Skutočná hodnota 81 000 85 000 81 000 88 000

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Návštevnosť ZŠ verejnosťou za rok 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

15 000 16 000 16 000 17 000 17 000

Skutočná hodnota 12 000 15 000 15 000 16 500

Komentár k prvku :

Správa športových a rekreačných zariadení ako príspevková organizácia mesta spravuje majetok mesta Nitra  –
hlavná ľadová plocha, vedľajšia ľadová plocha, zabezpečuje  prenájom areálu subjektu, ktorý zabezpečuje využitie 
areálu na športové účely – ľadový hokej v celom spektre výkonnosti vrátane rekreačnej a krasokorčuľovania. 

Vo finančných prostriedkoch  sú  zahrnuté povinné revízie a výdavky  na odstránenie nedostatkov  vyplývajúcich  
z revíznych správ.

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.11/2010-MZ zo dňa 28.01.2010 Mestské zastupiteľstvo schválilo finančné vyrovnanie investícií 
v Zimnom štadióne, ktoré do mestského majetku vložil hokejový klub (skyboxy, tribúna, vedľajšia ľadová plocha).  

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.44/2010-MZ zo dňa 18.03.2010 Mestské zastupiteľstvo schválilo zmenu  financovania výdavkov 
určených na finančné vyrovnanie investícií v Zimnom štadióne, ktoré do mestského majetku vložil hokejový klub. 
Financovanie bude riešené z rozdelenia zisku NKS, s.r.o.  

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.11/2010-MZ zo dňa 28.01.2010 Mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie  výdavku rozpočtu prvku vo 
výške 10 500 EUR - transfer pre SŠaRZ na opravu strechy budovy Mestského kúpeľa, Kúpeľná 4, Nitra.  

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.149/2010-MZ zo dňa 17.06.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo použitie zostatku prostriedkov z roka 
2009 na odstránenie závad zistených kontrolou HaZZ.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

Plánované ukazovatele vykazujú stabilizovanú úroveň. Počet divákov osciluje okolo predpokladanej hranice, je však 
podstatne závislý od aktuálnych športových výsledkov. Prevádzkové náklady každoročne ovplyvňuje rozsah 
disponibilných finančných prostriedkov vložených do opráv a údržby.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

Plánované ukazovatele vykazujú stabilizovanú úroveň. Počet divákov osciluje okolo predpokladanej hranice, je však 
podstatne závislý od aktuálnych športových výsledkov. Prevádzkové náklady každoročne ovplyvňuje rozsah 
disponibilných finančných prostriedkov vložených do opráv a údržby. V sledovanom roku bolo potrebné vykonať 
opatrenia nariadené na základe záverov kontroly HaZZ Nitra. Pre splnenie všetkých opatrení bude v nasledujúcom 
roku nutné riešiť otázku odvodu tepla a spodín horenia. 
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Prvok 10.2.5: Futbalový štadión – Čermáň

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 21 580 7 000 3 000 3 180

Rozpočet prvku
upravený 

21 220 7 000

Plnenie k 31.12. 21 220 7 000

% plnenia 100,0 % 100,0 %

Zodpovednosť: Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry

Cieľ Zabezpečiť podmienky  pre rozvoj    futbalu   v meste

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Mgr. Kristína Krajčovičová – referentka ekonomiky

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Náklady na prevádzku 1 hodiny FŠ v EUR

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

2,29 2,39 3 3 3

Skutočná hodnota 1,79 2,39 6 3

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Celkový počet  registrovaných aktívnych futbalistov využívajúcich služby FŠ

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

230 290 290 300 300

Skutočná hodnota 160 230 287 255

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

4 000 4 500 4 500 4 700 4 700

Skutočná hodnota 3 200 4 000 4 750 4 500

Komentár k prvku :
Správa športových a rekreačných zariadení ako príspevková organizácia mesta spravuje majetok mesta Nitra  –
zabezpečuje  prenájom areálu subjektu, ktorý zabezpečuje využitie areálu na športové účely – futbal  v celom 
spektre výkonnosti vrátane rekreačnej.  

Vo finančných prostriedkoch  sú  zahrnuté povinné revízie a výdavky  na odstránenie nedostatkov  vyplývajúcich  
z revíznych správ.
Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

Celkový počet registrovaných aktívnych športovcov je v zásade stabilný. Konkrétne odchýlky sú dané záujmom 
o športovú činnosť najmä v mládežníckych kategóriách.
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Priemerná divácka návštevnosť zápasov ( hlavne u menších klubov ) je stabilná. U väčších klubov je výrazne 
ovplyvnená úspešnosťou v konkrétnej sezóne. Náklady na prevádzku sú ovplyvnené rozsahom vykonaných opráv 
a údržby. 

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

Celkový počet registrovaných aktívnych športovcov je v zásade stabilný. Konkrétne odchýlky sú dané záujmom 
o športovú činnosť najmä v mládežníckych kategóriách.

Priemerná divácka návštevnosť zápasov ( hlavne u menších klubov ) je stabilná. U väčších klubov je výrazne 
ovplyvnená úspešnosťou v konkrétnej sezóne. Náklady na prevádzku sú ovplyvnené rozsahom vykonaných opráv 
a údržby. 

Prvok 10.2.6: Futbalový štadión – Kynek 

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 13 280 7 000 2 500 2 650

Rozpočet prvku
upravený 

9 210 7 000

Plnenie k 31.12. 9 210 7 000

% plnenia 100,0 % 100,0 %

Zodpovednosť: Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry

Cieľ Zabezpečiť podmienky  pre rozvoj    futbalu   v meste

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Mgr. Kristína Krajčovičová – referentka ekonomiky

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Celkový počet  registrovaných aktívnych futbalistov  využívajúcich služby FŠ

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

80 90 90 90 90

Skutočná hodnota 80 80 20 51

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

1 200 1 500 1 200 1 200 1 200

Skutočná hodnota 1 000 980 750 1 000

Komentár k prvku :

Správa športových a rekreačných zariadení ako príspevková organizácia mesta spravuje majetok mesta Nitra  –
zabezpečuje  prenájom areálu subjektu, ktorý zabezpečuje využitie areálu na športové účely – futbal  v celom 
spektre výkonnosti vrátane rekreačnej.  
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Vo finančných prostriedkoch  sú  zahrnuté povinné revízie a výdavky  na odstránenie nedostatkov  vyplývajúcich  
z revíznych správ.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

Celkový počet registrovaných aktívnych športovcov je v zásade stabilný. Konkrétne odchýlky sú dané záujmom 
o športovú činnosť najmä v mládežníckych kategóriách. 

Priemerná divácka návštevnosť zápasov ( hlavne u menších klubov ) je stabilná. U väčších klubov je výrazne 
ovplyvnená úspešnosťou v konkrétnej sezóne. Náklady na prevádzku sú ovplyvnené rozsahom vykonaných opráv 
a údržby. 

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

Celkový počet registrovaných aktívnych športovcov je v zásade stabilný. Konkrétne odchýlky sú dané záujmom 
o športovú činnosť najmä v mládežníckych kategóriách.

Priemerná divácka návštevnosť zápasov ( hlavne u menších klubov ) je stabilná. U väčších klubov je výrazne 
ovplyvnená úspešnosťou v konkrétnej sezóne. Náklady na prevádzku sú ovplyvnené rozsahom vykonaných opráv 
a údržby. 

Prvok 10.2.7: Futbalový štadión – Krškany 

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 13 280 9 000 2 000 2 120

Rozpočet prvku
upravený 

7 240 9 000

Plnenie k 31.12. 7 240 9 000

% plnenia 100,0 % 100,0 %

Zodpovednosť: Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry

Cieľ Zabezpečiť podmienky  pre rozvoj    futbalu   v meste

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Mgr. Kristína Krajčovičová – referentka ekonomiky

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Celkový počet  registrovaných aktívnych futbalistov  využívajúcich služby FŠ

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

50 60 120 120 120

Skutočná hodnota 50 50 66 73

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

4 000 4 200 3 500 3 500 3 500

Skutočná hodnota 3 900 3 100 1 980 2 300

Komentár k prvku :
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Správa športových a rekreačných zariadení ako príspevková organizácia mesta spravuje majetok mesta Nitra  –
zabezpečuje  prenájom areálu subjektu, ktorý zabezpečuje využitie areálu na športové účely – futbal  v celom 
spektre výkonnosti vrátane rekreačnej.  

Vo finančných prostriedkoch  sú  zahrnuté povinné revízie a výdavky  na odstránenie nedostatkov  vyplývajúcich  
z revíznych správ.

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.149/2010-MZ zo dňa 17.06.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo použitie zostatku prostriedkov z roka 
2009 na osadenie oplotenia futbalového ihriska.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

Celkový počet registrovaných aktívnych športovcov je v zásade stabilný. Konkrétne odchýlky sú dané záujmom 
o športovú činnosť najmä v mládežníckych kategóriách. 

Priemerná divácka návštevnosť zápasov (hlavne u menších klubov) je stabilná. U väčších klubov je výrazne 
ovplyvnená úspešnosťou v konkrétnej sezóne. Náklady na prevádzku sú ovplyvnené rozsahom vykonaných opráv 
a údržby. 

V objekte boli vykonané úpravy oplotenia, úprava kúrenia, ktoré zlepšili jeho prevádzkový stav.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

Celkový počet registrovaných aktívnych športovcov je v zásade stabilný. Konkrétne odchýlky sú dané záujmom 
o športovú činnosť najmä v mládežníckych kategóriách.

Priemerná divácka návštevnosť zápasov ( hlavne u menších klubov ) je stabilná. U väčších klubov je výrazne 
ovplyvnená úspešnosťou v konkrétnej sezóne. Náklady na prevádzku sú ovplyvnené rozsahom vykonaných opráv 
a údržby. 

Prvok 10.2.8: Futbalový štadión – Drážovce                       

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 13 280 5 000 2 000 2 120

Rozpočet prvku
upravený 

2 110 5 000

Plnenie k 31.12. 2 110 5 000

% plnenia 100,0 % 100,0 %

Zodpovednosť: Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry

Cieľ Zabezpečiť podmienky  pre rozvoj   futbalu   v meste

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Mgr. Kristína Krajčovičová – referentka ekonomiky

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Celkový počet  registrovaných aktívnych futbalistov  využívajúcich služby FŠ

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

70 70 70 70 70

Skutočná hodnota 64 70 50 65

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok 
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Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

3 400 3 500 3 500 3 500 3 500

Skutočná hodnota 3 200 3 700 4 900 3 300

Komentár k prvku :

Správa športových a rekreačných zariadení ako príspevková organizácia mesta spravuje majetok mesta Nitra  –
zabezpečuje  prenájom areálu subjektu, ktorý zabezpečuje využitie areálu na športové účely – futbal  v celom 
spektre výkonnosti vrátane rekreačnej.  

Vo finančných prostriedkoch  sú  zahrnuté povinné revízie a výdavky  na odstránenie nedostatkov  vyplývajúcich  
z revíznych správ.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

Celkový počet registrovaných aktívnych športovcov je v zásade stabilný. Konkrétne odchýlky sú dané záujmom 
o športovú činnosť najmä v mládežníckych kategóriách. 

Priemerná divácka návštevnosť zápasov ( hlavne u menších klubov ) je stabilná. U väčších klubov je výrazne 
ovplyvnená úspešnosťou v konkrétnej sezóne. Náklady na prevádzku sú ovplyvnené rozsahom vykonaných opráv 
a údržby. 

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

Celkový počet registrovaných aktívnych športovcov je v zásade stabilný. Konkrétne odchýlky sú dané záujmom 
o športovú činnosť najmä v mládežníckych kategóriách.

Priemerná divácka návštevnosť zápasov ( hlavne u menších klubov ) je stabilná. U väčších klubov je výrazne 
ovplyvnená úspešnosťou v konkrétnej sezóne. Náklady na prevádzku sú ovplyvnené rozsahom vykonaných opráv 
a údržby. 

Prvok 10.2.9: Futbalový štadión – Janíkovce                     

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 13 280 7 000 2 800 2 970

Rozpočet prvku
upravený 

4 940 7 000

Plnenie k 31.12. 4 940 7 000

% plnenia 100,0 % 100,0  %

Zodpovednosť: Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry

Cieľ Zabezpečiť podmienky  pre rozvoj   futbalu   v meste

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Mgr. Kristína Krajčovičová – referentka ekonomiky

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Celkový počet  registrovaných aktívnych futbalistov  využívajúcich služby FŠ

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

90 90 70 80 80

Skutočná hodnota 86 90 50 56
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Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

8 800 7 900 4 000 4 200 4 200

Skutočná hodnota 8 600 6 900 3 650 3 900

Komentár k prvku :

Správa športových a rekreačných zariadení ako príspevková organizácia mesta spravuje majetok mesta Nitra  –
zabezpečuje  prenájom areálu subjektu, ktorý zabezpečuje využitie areálu na športové účely – futbal  v celom 
spektre výkonnosti vrátane rekreačnej.  

Vo finančných prostriedkoch  sú  zahrnuté povinné revízie a výdavky  na odstránenie nedostatkov  vyplývajúcich  
z revíznych správ.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

Celkový počet registrovaných aktívnych športovcov je v zásade stabilný. Konkrétne odchýlky sú dané záujmom 
o športovú činnosť najmä v mládežníckych kategóriách. 

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

Celkový počet registrovaných aktívnych športovcov je v zásade stabilný. Konkrétne odchýlky sú dané záujmom 
o športovú činnosť najmä v mládežníckych kategóriách.

Priemerná divácka návštevnosť zápasov ( hlavne u menších klubov ) je stabilná. U väčších klubov je výrazne 
ovplyvnená úspešnosťou v konkrétnej sezóne. Náklady na prevádzku sú ovplyvnené rozsahom vykonaných opráv 
a údržby. 

Prvok 10.2.10: Futbalový štadión – FC Nitra

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 29 870 23 000 11 600 12 290

Rozpočet prvku
upravený 

68 120 360 000

Plnenie k 31.12. 68 118 360 000

% plnenia 100,0 % 100,0 %

Zodpovednosť: Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry

Cieľ Zabezpečiť podmienky pre rozvoj futbalu v meste

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Mgr. Kristína Krajčovičová – referentka ekonomiky

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Náklady na prevádzku 1 hodiny FŠ v EUR

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

3,09 3,22 3,20 3,20 3,30

Skutočná hodnota 5,05 3,58 9 3
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Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Celkový počet  registrovaných aktívnych futbalistov  využívajúcich služby FŠ

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

380 400 400 400 400

Skutočná hodnota 380 380 395 400

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

100 000 90 000 100 000 110 000 110 000

Skutočná hodnota 91 000 87 000 157 000 131 000

Komentár k prvku :

Správa športových a rekreačných zariadení ako príspevková organizácia mesta spravuje majetok mesta Nitra  
zabezpečuje  prenájom areálu subjektu, ktorý zabezpečuje využitie areálu na športové účely – futbal  v celom 
spektre výkonnosti vrátane rekreačnej.  

Vo finančných prostriedkoch  sú  zahrnuté povinné revízie a výdavky  na odstránenie nedostatkov  vyplývajúcich  
z revíznych správ.

Záverečný účet - presun nevyčerpaných účelových prostriedkov: 

Uznesením č.42/2010-MZ zo dňa 18.03.2010 Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo presun nevyčerpaných 
finančných prostriedkov z roku 2009 vo výške 330 000 EUR - nevyčerpaný transfer na kamerový a turniketový 
systém. 

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.11/2010-MZ zo dňa 28.01.2010 Mestské zastupiteľstvo schválilo finančné vyrovnanie investícií na 
futbalovom štadióne FC Nitra, ktoré do mestského majetku vložil futbalový klub (osvetlenie štadióna).  

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.44/2010-MZ zo dňa 18.03.2010 Mestské zastupiteľstvo schválilo zmenu  financovania výdavkov 
určených na finančné vyrovnanie investícií na futbalovom štadióne FC Nitra, ktoré do mestského majetku vložil 
futbalový klub. Financovanie bude riešené z rozdelenia zisku NKS, s.r.o.  

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.149/2010-MZ zo dňa 17.06.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo použitie zostatku prostriedkov z roka 
2009 na opravu šatní, chodby a sociálnych zariadení mládeže.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

Celkový počet registrovaných aktívnych športovcov je v zásade stabilný. Konkrétne odchýlky sú dané záujmom 
o športovú činnosť najmä v mládežníckych kategóriách. 

Priemerná divácka návštevnosť zápasov ( hlavne u menších klubov ) je stabilná. U väčších klubov je výrazne 
ovplyvnená úspešnosťou v konkrétnej sezóne. Náklady na prevádzku sú ovplyvnené rozsahom vykonaných opráv 
a údržby. 

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

Celkový počet registrovaných aktívnych športovcov je v zásade stabilný. Konkrétne odchýlky sú dané záujmom 
o športovú činnosť najmä v mládežníckych kategóriách.

Priemerná divácka návštevnosť zápasov ( hlavne u menších klubov ) je stabilná. U väčších klubov je výrazne 
ovplyvnená úspešnosťou v konkrétnej sezóne. Náklady na prevádzku sú ovplyvnené rozsahom vykonaných opráv 
a údržby. 
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Prvok 10.2.11: Tenisové kurty, Jesenského ul.         

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 23 240 4 000 1 800 1 910

Rozpočet prvku
upravený 

41 310 4 000

Plnenie k 31.12. 41 310 4 000

% plnenia 100,0 % 100,0 %

Zodpovednosť: Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry

Cieľ Zabezpečiť podmienky pre rozvoj tenisu v meste

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Mgr. Kristína Krajčovičová – referentka ekonomiky

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Náklady na prevádzku 1 hodiny tenisových kurtov v EUR

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

0,76 0,83 1,50 1,50 1,50

Skutočná 
hodnota

2,16 4,61 12 1

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok
Celkový počet  registrovaných aktívnych tenistov  využívajúcich služby  
tenisových kurtov spolu za rok 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

120 120 50 50 50

Skutočná hodnota 110 145 185 130

Komentár k prvku :

Správa športových a rekreačných zariadení ako príspevková organizácia mesta spravuje majetok mesta Nitra  –
zabezpečuje  prenájom areálu subjektu, ktorý zabezpečuje využitie areálu na športové účely – tenis  v celom spektre 
výkonnosti vrátane rekreačnej.  

Vo finančných prostriedkoch  sú  zahrnuté povinné revízie a výdavky  na odstránenie nedostatkov  vyplývajúcich  
z revíznych správ.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

Celkový počet registrovaných aktívnych športovcov je v zásade stabilný. Konkrétne odchýlky sú dané záujmom 
o športovú činnosť najmä v mládežníckych kategóriách. 

Priemerná divácka návštevnosť zápasov ( hlavne u menších klubov ) je stabilná. U väčších klubov je výrazne 
ovplyvnená úspešnosťou v konkrétnej sezóne. Náklady na prevádzku sú ovplyvnené rozsahom vykonaných opráv 
a údržby. 

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      
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Celkový počet registrovaných aktívnych športovcov je v zásade stabilný. Konkrétne odchýlky sú dané záujmom 
o športovú činnosť najmä v mládežníckych kategóriách.

Priemerná divácka návštevnosť zápasov ( hlavne u menších klubov ) je stabilná. U väčších klubov je výrazne 
ovplyvnená úspešnosťou v konkrétnej sezóne. Náklady na prevádzku sú ovplyvnené rozsahom vykonaných opráv 
a údržby. 

Prvok 10.2.12: Atletický štadión                          

  v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 29 870 13 000 6 000 6 360

Rozpočet prvku
upravený 

45 290 13 000

Plnenie k 31.12. 45 288 13 000

% plnenia 100,0 % 100,0 %
,

Zodpovednosť: Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry

Cieľ Zabezpečiť podmienky pre rozvoj atletiky v meste

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Mgr. Kristína Krajčovičová – referentka ekonomiky

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok
Celkový počet  registrovaných aktívnych atlétov využívajúcich služby  
atletického štadióna spolu za rok

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

280 290 300 300 300

Skutočná hodnota 266 280 300 300

Komentár k prvku :

Správa športových a rekreačných zariadení ako príspevková organizácia mesta spravuje majetok mesta Nitra  –
budovy šatní a soc. zariadení vrátane posilňovne, zabezpečuje  prenájom areálu subjektu, ktorý zabezpečuje 
využitie budov na  športové účely.  

Vo finančných prostriedkoch  sú  zahrnuté povinné revízie a výdavky  na odstránenie nedostatkov  vyplývajúcich  
z revíznych správ.

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2010:      

Celkový počet registrovaných aktívnych športovcov je v zásade stabilný. Konkrétne odchýlky sú dané záujmom 
o športovú činnosť najmä v mládežníckych kategóriách. 

Priemerná divácka návštevnosť zápasov ( hlavne u menších klubov ) je stabilná. U väčších klubov je výrazne 
ovplyvnená úspešnosťou v konkrétnej sezóne. Náklady na prevádzku sú ovplyvnené rozsahom vykonaných opráv 
a údržby. 

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2010:      

Celkový počet registrovaných aktívnych športovcov je v zásade stabilný. Konkrétne odchýlky sú dané záujmom 
o športovú činnosť najmä v mládežníckych kategóriách.

Priemerná divácka návštevnosť zápasov ( hlavne u menších klubov ) je stabilná. U väčších klubov je výrazne 
ovplyvnená úspešnosťou v konkrétnej sezóne. Náklady na prevádzku sú ovplyvnené rozsahom vykonaných opráv 
a údržby. 
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Prvok 10.2.13: Zápasnícka hala

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 6 640 5 000 2 000 2 120

Rozpočet prvku
upravený 

26 100 10 000

Plnenie k 31.12. 26 100 10 000

% plnenia 100,0 % 100,0 %

Zodpovednosť: Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry

Cieľ Zabezpečiť podmienky  pre rozvoj   zápasenia   v meste

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Mgr. Kristína Krajčovičová – referentka ekonomiky

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Náklady na prevádzku 1 hodiny zápasníckej haly v EUR

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

0,93 1,06 1,50 1,50 1,50

Skutočná hodnota 0,83 1,99 6 3

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok
Celkový počet  registrovaných  aktívnych  zápasníkov  využívajúcich služby  
zápasníckej haly

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

440 440 380 380 370

Skutočná hodnota 424 436 440 420

Komentár k prvku :

Správa športových a rekreačných zariadení ako príspevková organizácia mesta spravuje majetok mesta Nitra  –
zápasnícku halu a zabezpečuje  prenájom areálu subjektu, ktorý zabezpečuje využitie areálu na športové účely –
zápasenie, volejbal, bojové umenia, kulturistika v celom spektre výkonnosti vrátane rekreačnej.   

Vo finančných prostriedkoch  sú  zahrnuté povinné revízie a výdavky  na odstránenie nedostatkov  vyplývajúcich  
z revíznych správ.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

Celkový počet registrovaných aktívnych športovcov je v zásade stabilný. Konkrétne odchýlky sú dané záujmom 
o športovú činnosť najmä v mládežníckych kategóriách. 

Priemerná divácka návštevnosť zápasov ( hlavne u menších klubov ) je stabilná. U väčších klubov je výrazne 
ovplyvnená úspešnosťou v konkrétnej sezóne. Náklady na prevádzku sú ovplyvnené rozsahom vykonaných opráv 
a údržby. 

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

Celkový počet registrovaných aktívnych športovcov je v zásade stabilný. Konkrétne odchýlky sú dané záujmom 
o športovú činnosť najmä v mládežníckych kategóriách.
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Priemerná divácka návštevnosť zápasov ( hlavne u menších klubov ) je stabilná. U väčších klubov je výrazne 
ovplyvnená úspešnosťou v konkrétnej sezóne. Náklady na prevádzku sú ovplyvnené rozsahom vykonaných opráv 
a údržby. 

Prvok 10.2.14: Viacúčelové športové ihriská a komplexy 

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 351 720 3 500 1 600 1 700

Rozpočet prvku 
upravený 

476 330 258 160

Plnenie k 31.12. 316 252 257 825

% plnenia 66,39 % 99,87 %

Zodpovednosť: Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry

Cieľ Umožniť verejnosti sprístupnenie viacúčelových  športových objektov

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Mgr. Kristína Krajčovičová – referentka ekonomiky

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet aktívnych používateľov ihrísk spolu za rok

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

5 000 6 000 6 500

Skutočná 
hodnota

8 500

Komentár k prvku  : 

Správa športových a rekreačných zariadení ako príspevková organizácia mesta spravuje majetok mesta Nitra –
viacúčelové športové ihriská a koplexy, a to:

Ihrisko Prima Areál Ždiarska ul.

Ihrisko Janíkovce

Ihrisko Párovské háje

Ihrisko Kynek

Ihrisko Mlynárce

Ich prevázku zabezpečujú správcovia multifunkčných ihrísk, ktorí sú od 1.10.2009 zamestnancami Mestského 
sociálneho podniku. Ihriská sú využívané na rôzne športové účely – futbal, volejbal, tenis, basketbal. Vo finančných 
prostriedkoch je zahrnutá bežná rutinná údržba.

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.44/2010-MZ zo dňa 18.03.2010 Mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie výdavkov rozpočtu prvku
určených na realizáciu športovo-rekreačného komplexu Popradská – Kmeťova.

Rozpočtové opatrenie: 
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 Uznesením č.149/2010-MZ zo dňa 17.06.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo použitie zostatku prostriedkov 
z roka 2009 na osadenie oplotenia vrátane montáže prvkov detského ihriska pre multifunkčné ihrisko Horné Krškany 
a na opravu poškodených sietí, brán a mantinelov multifunkčného ihriska Prima areál Chrenová.

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2010:      

Ihriská postupne nabehli na štandardný režim prevádzky. Nevýhodou je dvojkoľajnosť v správe a údržbe ihrísk a 
v zamestnaneckom pomere pracovníkov Mestského sociálneho podniku.

 Je možné konštatovať, že stanovené ciele sa v zásade darí napĺňať. Hodnotenie merateľných ukazovateľov sa 
vzhľadom na fyzický stav spravovaných objektov javí ako problematické. Ako nestabilný faktor do napĺňania 
a následného hodnotenia merateľného ukazovateľa „náklady na prevádzku“ vstupuje každoročný výskyt porúch 
a problémov v prevádzke opotrebovaných objektov, pri ktorých je potrebné finančne tieto problémy vykrývať 
operatívne a tým dochádza k nestabilite a následné posúdenie má nižšiu reálne vypovedanú hodnotu. 

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.221/2010-MZ zo dňa 9.09.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo zmenu zdrojov krytia akcie športovo-
rekreačný komplex Popradská – Kmeťova z vlastných prostriedkov mesta na zdroj krytia z darovaných prostriedkov 
z VNG Lipsko.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2010:      

Ihriská postupne nabehli na štandardný režim prevádzky. Nevýhodou je dvojkoľajnosť v správe a údržbe ihrísk a 
v zamestnaneckom pomere pracovníkov Mestského sociálneho podniku.

 Je možné konštatovať, že stanovené ciele sa v zásade darí napĺňať. Hodnotenie merateľných ukazovateľov sa 
vzhľadom na fyzický stav spravovaných objektov javí ako problematické. Ako nestabilný faktor do napĺňania 
a následného hodnotenia merateľného ukazovateľa „náklady na prevádzku“ vstupuje každoročný výskyt porúch 
a problémov v prevádzke opotrebovaných objektov, pri ktorých je potrebné finančne tieto problémy vykrývať 
operatívne a tým dochádza k nestabilite a následné posúdenie má nižšiu reálne vypovedanú hodnotu.  Ďalším 
negatívnym faktorom je poškodzovanie zariadenia viacúčelových ihrísk vandalmi. 

Prvok 10.2.15: Tenisový areál Chrenová - TK SPU AX     

  v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku - 15 000 8 900 9 430

Rozpočet prvku 
upravený 

- 43 000

Plnenie k 31.12. - 32 000

% plnenia - 74,42 %

Zodpovednosť: Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry

Cieľ Zabezpečiť podmienky pre rozvoj tenisu v meste

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Mgr. Kristína Krajčovičová – referentka ekonomiky

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok
Celkový počet registrovaných aktívnych tenistov využívajúcich služby 
tenisových kurtov spolu za rok

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

180 180 180

Skutočná 
hodnota

180
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Komentár k prvku :

Správa športových a rekreačných zariadení ako príspevková organizácia mesta spravuje majetok mesta Nitra  –
zabezpečuje  prenájom areálu subjektu, ktorý zabezpečuje využitie areálu na športové účely – tenis  v celom spektre 
výkonnosti vrátane rekreačnej.  

Vo finančných prostriedkoch  sú  zahrnuté povinné revízie a výdavky  na odstránenie nedostatkov  vyplývajúcich  
z revíznych správ.

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.149/2010-MZ zo dňa 17.06.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo použitie zostatku prostriedkov z roka 
2009 na opravu fasády centrálneho dvorca.

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2010:      

Celkový počet registrovaných aktívnych športovcov je v zásade stabilný. Konkrétne odchýlky sú dané záujmom 
o športovú činnosť najmä v mládežníckych kategóriách. 

Priemerná divácka návštevnosť zápasov (hlavne u menších klubov) je stabilná. U väčších klubov je výrazne 
ovplyvnená úspešnosťou v konkrétnej sezóne. Náklady na prevádzku sú ovplyvnené rozsahom vykonaných opráv 
a údržby. 

Objekt sa postupne rekonštruuje po zanedbaní pred jeho prevzatím do správy SŠaRZ. Je potrebné doriešiť otázky  
prevádzkovania zo strany nájomcu.

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.279/2010-MZ zo dňa 28.10.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie výdavkov rozpočtu prvku 
o 6 000 EUR – na odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru a na prevádzku.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2010:      

Celkový počet registrovaných aktívnych športovcov je v zásade stabilný. Konkrétne odchýlky sú dané záujmom 
o športovú činnosť najmä v mládežníckych kategóriách. 

Objekt sa postupne rekonštruuje po zanedbaní pred jeho prevzatím do správy SŠaRZ. Na základe rozhodnutia 
Mesta Nitra v októbri 2010 prevzala SŠaRZ prevádzku objektu do vlastnej réžie. Okamžite musela uskutočniť prevod 
meračov dodávaných energií z doterajšieho odberateľa ( Tenisový klub ) na správu SŠaRZ. Vzhľadom na situáciu 
v Tenisovom klube musela SŠaRZ riešiť otázky prevádzky a poskytovania hracích plôch pre organizovanú športovú 
činnosť a pre širokú športovú verejnosť. Problémy v tejto oblasti zatiaľ pretrvávajú a budú doriešené začiatkom roka 
2011.  Objekt vzhľadom na svoj stav bude vyžadovať naďalej pomerne značné náklady na údržbu a opravy. 

Prvok 10.2.16: Telocvičňa, Hlboká ul.

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku - 0 27 500 -

Rozpočet prvku  
upravený 

- 27 500 - -

Plnenie k 31.12. - -

% plnenia - %

Zodpovednosť: Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry

Cieľ Zabezpečiť zlepšenie podmienok pre športové aktivity širokej verejnosti

Zodpovedný za 
monitorovanie

Mgr. Kristína Krajčovičová – referentka ekonomiky
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Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet občanov využívajúcich telocvičňu za rok   

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

- - - 0

Skutočná 
hodnota

- - - 0

Komentár k prvku  :

Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry ako príspevková organizácia spravuje majetok Mesta Nitry  –
Telocvičňa, Hlboká ul. 

Zámerom je perspektívne poskytnutie služieb pre širokú verejnosť vo sfére halových športov a tenisu. Súčasťou 
zámeru je aj poskytovanie telocvične pre účely školského výcviku. 

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.221/2010-MZ zo dňa 9.09.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo zaradenie výdavku do rozpočtu prvku 
za účelom vypracovania projektovej dokumentácie rekonštrukcie telocvične na Hlbokej ulici v Nitre.  

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2010:      

Stanovený  ukazovateľ nie je možné vyhodnotiť, pretože objekt nie je v dôsledku nevyhovujúceho technického stavu 
prevádzkovaný. V nasledujúcom  kalendárnom roku je plánované spracovanie PD pre rekonštrukciu objektu 
a využitie areálu.

Podprogram 10.3:  Podpora športu a voľnočasových aktivít 

Zámer:  Mesto reprezentované športovcami 

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu 796 650 750 000 730 000 773 150

Rozpočet podprogramu
upravený 

808 297 788 080

Plnenie k 31.12. 808 297 795 772

% plnenia 100,0 % 100,98 %

Prvok 10.3.1: Dotácie športovým klubom na prevádzku a prenájom

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 438 160 450 000 438 000 463 890

Rozpočet prvku
upravený 

454 601 442 500

Plnenie k 31.12. 454 601 439 032

% plnenia 100,0 % 99,22 %
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Zodpovednosť: útvar kultúry, športu a cestovného ruchu – oddelenie kultúry a športu

Cieľ Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov  

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Mgr. Miroslav Mlynek – referent pre šport

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet podporených  klubov spolu za rok      

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

26 26 10 10 10

Skutočná 
hodnota

8 27 27 31

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet  členov klubov spolu  

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

3 337 3 350 3 500 3 500 3 500

Skutočná 
hodnota

1 694 3 337 3 457 3956

Komentár k prvku :

Dotácie sú poskytnuté športovým klubom na energie a prenájom športových objektov do výšky maximálne 80% 
vykrytia celkových nákladov v zmysle VZN 1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry v znení dodatkov č. 
1, 2, 3, 4 a 5. Cieľom je zabezpečiť vhodné podmienky na činnosť športových klubov v meste.  

Dotácie sa budú prideľovať v priebehu roka 2010 na základe predložených projektov.

Uznesením č. 346/2009-MZ zo dňa 10.12.2009 Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo rozpočet Mesta Nitry na rok 
2010 spolu so zaradením dotácií pre oblasť telesná kultúra na rok 2010, z ktorej vyčlenilo dotácie na Fond prenájmu 
tréningových objektov a úhrady nákladov vo výške 450 000 EUR a rozdelilo sumu 440 000 EUR medzi kluby 
pôsobiace v mestských objektoch nasledovne: 

1.) Dotácie pridelené športovým klubom na úhradu energií:

Hokejový klub HC Nitra, a.s. ..................................................................................................................... 220 000 EUR 

FC Nitra, a.s. ............................................................................................................................................... 90 000 EUR

Tenisový klub SPU AX Výstavníctvo ........................................................................................................... 40 000 EUR

Čermánsky futbalový klub ........................................................................................................................... 10 000 EUR

TJ AC Nitra .................................................................................................................................................... 8 500 EUR

FK Janíkovce ................................................................................................................................................. 6 500 EUR

ŠK Dolné Krškany ......................................................................................................................................... 3 300 EUR

TJ Slovan Kynek ........................................................................................................................................... 6 000 EUR

TJ Stavbár ..................................................................................................................................................... 3 000 EUR

Tenisový club Nitra ........................................................................................................................................ 8 500 EUR

S p o l u .................................................................................................................................................... 395 800 EUR
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2.) Dotácie pridelené športovým klubom na úhradu prenájmov:

BK INPEK UKF, s.r.o. .................................................................................................................................... 4 500 EUR

1.ABC ............................................................................................................................................................... 500 EUR

TJ Slovan Nitra Chrenová ........................................................................................................................ 1 500 EUR

Arabeska, Slovenská spoločnosť pre rozvoj špeciálnej gymnastiky ................................................ 3 000 EUR

ŠK pri ŠOG Nitra - volejbalový oddiel .................................................................................................... 2 500 EUR

ŠK pri ŠOG Nitra - oddiel modernej gymnastiky ..................................................................................... 800 EUR

ŠK pri ŠOG Nitra - stolnotenisový oddiel .................................................................................................. 800 EUR

ŠK pri ŠOG Nitra - atletická oddiel ................................................................................................................. 0 EUR

BK Casta SPU ............................................................................................................................................. 2 000 EUR

BK Casta SPU ............................................................................................................................................. 1 000 EUR

Basketbalový klub mládeže Junior UKF Nitra ....................................................................................... 1 500 EUR

Box klub Stavbár ......................................................................................................................................... 2 500 EUR

Hádzanársky klub Nitra .............................................................................................................................. 4 000 EUR

ŠK Slávia SPU DFA .................................................................................................................................... 2 000 EUR

Stredisko olympijskej prípravy mládeže SVF.................................................................................................. 0 EUR

La-Bill športový biliardový klub .................................................................................................................. 1 000 EUR

VK Ekonóm SPU Nitra ............................................................................................................................... 2 500 EUR

ŠK basketbalová akadémia ..................................................................................................................... 6 750 EUR

ŠK Karate Kachi ......................................................................................................................................... 3 500 EUR

Združenie ŠK UKF Nitra ........................................................................................................................... 1 000 EUR

Nitriansky šachový klub ................................................................................................................................ 350 EUR

S p o l u  ................................................................................................................................................... 44 200 EUR

Schválené uznesením č. 13/2010-MZ zo dňa 28.01.2010:

Fond prenájmu tréningových objektov a úhrady nákladov
EUR

1 HbK Red Wings Nitra 1 500
2 TJ Slovan Nitra Dražovce 2 500
3 HK Nitra Kraso 1 200
4 UDHK 2 300

S p o l u 7 500

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

Merateľný ukazovateľ: Počet podporených  klubov spolu za rok      

Dotácie poskytnuté športovým klubom na energie a prenájom športových objektov s cieľom zabezpečiť vhodné 
podmienky na činnosť klubov v meste. Počet podporených klubov zaznamenal mierny nárast..  

Merateľný ukazovateľ: Počet  členov klubov spolu  

Kluby evidujú podľa dostupných informácií cca 3400 aktívnych športovcov, členov a funkcionárov klubov.

Cieľ – zabezpečiť dobré prevádzkové podmienky pre činnosť klubov  sa darí napĺňať vďaka zdrojom schváleným 
v rozpočte mesta.

Trend merateľných ukazovateľov je mierne stúpajúci  v počte podporených klubov, stabilný v počte členov klubov. 
Ide o pozitívny signál svedčiaci o rastúcom záujme o aktívne športovanie obyvateľstva.

Plnenie cieľov ovplyvňujú finančné možnosti rozpočtu.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      
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Merateľný ukazovateľ: Počet podporených  klubov spolu za rok      

Dotácie poskytnuté športovým klubom na energie a prenájom športových objektov s cieľom zabezpečiť vhodné 
podmienky na činnosť klubov v meste. Počet podporených klubov  oproti roku 2009 sa zvýšil o 4 kluby.  

Merateľný ukazovateľ: Počet  členov klubov spolu  

K 31.12.09  kluby evidujú podľa dostupných informácií 3956 aktívnych športovcov, členov a funkcionárov klubov.

Cieľ – zabezpečiť dobré prevádzkové podmienky pre činnosť klubov -  sa darí napĺňať vďaka zdrojom schváleným 
v rozpočte mesta.

Trend merateľných ukazovateľov je rastúci v počte podporených klubov, rastúci v počte členov klubov. Ide 
o pozitívny signál svedčiaci o rastúcom záujme o aktívne športovanie obyvateľstva.

Plnenie cieľov ovplyvňujú finančné možnosti rozpočtu.

Prvok 10.3.2: Dotácie na športové podujatia 

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 139 410 75 000 0 0

Rozpočet prvku
upravený 

118 653 57 720

Plnenie k 31.12. 118 653 68 880

% plnenia 100,0 % 119,33 %

Zodpovednosť: útvar kultúry, športu a cestovného ruchu – oddelenie kultúry a športu

Cieľ Podporiť široké spektrum športových aktivít

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Mgr. Miroslav Mlynek – referent pre šport

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet podporených žiadostí  za rok spolu 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

37 40 40 40 40

Skutočná hodnota 40 37 42 64

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet podporených druhov športu za rok spolu 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

22 25 25 25 25

Skutočná hodnota 20 22 27 27

Komentár k prvku :
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Dotácie poskytnuté  právnickým  a fyzickým  osobám  podnikateľom, ktorí pôsobia a vykonávajú činnosť v meste 
a svojou aktivitou v oblasti telesnej kultúry podporujú rozvoj pohybových aktivít v meste Nitra. Dotácie sú 
poskytované podľa kritérií a návrhu limitov na realizáciu športových podujatí určených pre širokú verejnosť.

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.13/2010-MZ zo dňa 28.01.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie výdavkov rozpočtu prvku 
o 3 000 EUR z dotácií z Fondu športových podujatí pre Športový futsalový klub, Extraliga. Zároveň mestské 
zastupiteľstvo schválilo zvýšenie výdavkov rozpočtu prvku o 290 EUR na dotácie pre Fond športových podujatí pre 
Mestský futsalový klub Nitra pre podujatie Medzinárodný turnaj Polyservis a o 1 200 EUR  na dotácie pre Fond 
športových podujatí pre Mestský futsalový klub Nitra. 

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č. 44/2010-MZ zo dňa 18.03.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie výdavku rozpočtu prvku 
o 1 370 EUR (športové podujatia – Šport pre všetkých). Ušetrené finančné prostriedky budú presunuté na pokrytie 
výdavkov rozpočtu projektu Fórum mladých - prvok 11.4.4.

Fond športových podujatí
EUR

- žiadané nad 2 000 EUR:

1 ABC Nitra 2 300
Turnaj NBL

2 ABC Nitra 1 900
NBL - otvorené majstrovstvá SR amatérov

3 Basket.klub mládeže junioriek 2 400
Letný basketbalový tábor pre deti

4 FC Nitra 1 700
Memoriál L. Baláža

5 Fénix motoklub 1 050
Pionier cup

6 Fénix motoklub 2 500
Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v triale

7 ŠK Karate KACHI 2 500
Kachitan cup 2010

8 Športový futsalový klub 800
Liga stredných škôl vo futsale

9 Športový futsalový klub 0
Extraliga

10 ŠK NSŠ Scorpioni NR 1 700
Medzinárodný kolkársky turnaj

11 ŠK pri ŠOG 1 000
Vianočná Nitra 2010

12 TJ Stavbár 1 500
Medzinárodný atletický míting

13 HC Nitra 4 500
Medzinárodný turnaj v ľad.hoheji seniorov

14 BKM Junior UKF Nitra 2 500
Medzinárodný turnaj v basketbale Nitra cup 2010

15 Združenie rodičov a priateľov mládeže FC Nitra 700
Medzinárodný futbalový turnaj prípraviek - Debrecín

16 OZ I.NIMA 2 000
Medzinárodné podujatie mažoretiek 2010

17 Taekwon-do I.T.F 235
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Medzinárodná súťaž v bojovom umení
18 Nitriansky mariášový klub 200

SML a regionálne turnaje 
19 Asociácia Fittnes Gabrhel 500

Svätoplukove prúty -Európsky pohár silných mužov

- žiadané do 2 000 EUR:

1 ABC Nitra 300
NBL maratón

2 Arabeska 500
10. výročie vzniku 

3 BKM mládeže Junior UKF 800
Euro easter cup Praha 2010

4 BK Casta SPU 900
O pohár primátora 

5 Box klub Stavbár 900
Medzinárodný turnaj mužov

6 Box klub Stavbár 700
Olympijské nádeje

7 CK Nitra 1 100
Medzinárodné cyklistické preteky - Región Nitra

8 ČFK Nitra 500
Medzinárodný turnaj žiakov v halovom futbale

9 FC Nitra 800
Memoriál E.Chlpíka a Baláža

10 OZ Harmónia pohybu 500
Chodecké preteky

11 Ing. Ivan Lehoťák 500
Víkendová škola lyžovania

12 Jednota dôchodcov Slovenska 200
Stolnotenisový turnaj

13 Mestský futsalový klub Nitra 1 090
Medzinárodný turnaj Polyservis cup 2010

14 Mestský futsalový klub Nitra 1 700
O pohár primátora mesta Nitry

15 Spojená škola Nitra 350
Olympijské štafetové hry

16 Spojená škola Nitra 450
Latka 6 miest - preteky v skoku do výšky

17 ŠK Delfín Nitra 300
Nitrianska hodinovka

18 ŠK Delfín Nitra 900
Slovakman 2010

19 ŠK Delfín Nitra 1 000
In line deň 

20 ŠK Delfín Nitra 400
Detský aquatlon

21 ŠK Karate Farmex Nitra 300
Veľká cena Nitry v karate seniorov

22 ŠK NSŠ Scorpioni 550
Medzinárodný turnaj v aplikovanom stolnom tenise

23 ŠK NSŠ Scorpioni 200
Kolkárska súťaž pre zdravotne postihnuté deti

24 ŠK pri ŠOG 600
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Pohár federácií v športovom aerobiku žiakov, juniorov a seniorov
25 ŠK pri ŠOG 90

Mládežnícky stolnotenisový turnaj
26 ŠK Slávia SPU DFA Nitra 300

Primátor cup
27 OZ Šťastné deti 800

Letná športová olympiáda MŠ
28 TJ AC Nitra 600

Memoriál Jozefa Svitača
29 VK Ekonóm SPU Nitra 700

Pribinov pohár 2010
30 VK SPU Nitra 500

O pohár rektora SPU Nitra
31 Združenie rodičov a priateľov mládeže pri FC Nitra 500

Účasť mužstva FA Chrenová na Esprit cup 2010 Tanvald
32 BK Inpek UKF Nitra 900

Medzinárodný basketbalový tunaj o pohár primátora mesta Nitry
33 ŠK basketbalová akadémia 500

Celoslovenské mládežnícke turnaje 
34 ŠK Janíkovce 550

Memoriál Antona Hrnčára
35 SZTŠ ZO Beethovenova 600

Modelárske súťaže - zabezpečenie materiálu
36 SZTŠ ZO Beethovenova 700

Strelecké súťaže - zabezpečenie streleckého materiálu
37 Slolnotenisový klub Nitra 200

Turnaj neregistrovaných žiakov
38 Univerzitný dámsky hádzanársky klub Nitra 200

Medzinárodný turnaj starých gárd v hádzanej
39 Univerzitný dámsky hádzanársky klub Nitra 600

Medzinárodný turnaj o pohár primátora
40 Nitriansky šachový klub 500

Turnaj o pohár primátora
41 Paraglidingový klub Zobor air Nitra 2 000

Súťaž pilotov
42 TK SPU AX Výstavníctvo Nitra 650

Súťaž detí do 10 rokov
43 Dušan Harangózo 500

Nitra behá - behy pre radosť
44 Karate Atlant 300

Letné sústredenie
45 SZTP KC Nitra 200

Branno-orientačná automobilová súťaž
46 ROŠ SZTP 300

Podujatia zamerané na vytváranie podmienok 
pre telesne postihnutých vozičkárov
S p o l u 57 715

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

Merateľný ukazovateľ: počet podporených žiadostí spolu

Počet podporených žiadostí vzrástol najmä vďaka vzniku nových klubov a OZ zaoberajúcich sa športovými 
aktivitami. 

Merateľný ukazovateľ: Počet podporených druhov športu za rok spolu
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Rastúci trend tohto ukazovateľa súvisí s podporou ďalších druhov športu, ktoré v minulosti neboli podporené 
/beachvolejbal , paraglinding apod./

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

Dotácie poskytnuté  právnickým  a fyzickým  osobám  podnikateľom, ktorí pôsobia a vykonávajú činnosť v meste 
a svojou aktivitou v oblasti telesnej kultúry podporujú rozvoj pohybových aktivít v meste Nitra. Dotácie sú 
poskytované podľa kritérií a návrhu limitov na realizáciu športových podujatí určených pre širokú verejnosť.

Merateľný ukazovateľ: počet podporených žiadostí spolu

Počet podporených žiadostí vzrástol najmä vďaka vzniku nových klubov a OZ zaoberajúcich sa športovými 
aktivitami. 

Merateľný ukazovateľ: Počet podporených druhov športu za rok spolu

Stabilný  trend tohto ukazovateľa je odrazom reálneho počtu žiadateľov.

Prvok 10.3.3: Podpora mládežníckeho športu   

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 219 080 112 500 182 500 193 290

Rozpočet prvku 
upravený 

235 043 106 460

Plnenie k 31.12. 235 043 106 460

% plnenia 100,0 % 100,0 %

Zodpovednosť: Útvar kultúry, športu a cestovného ruchu – oddelenie kultúry a športu

Cieľ Zabezpečiť podporu mládežníckeho športu

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Mgr. Miroslav Mlynek – referent pre šport

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet podporených mládežníckych športových klubov v meste

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

23 20 20 20 20

Skutočná 
hodnota

23 22 22

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet športujúcich detí v športových kluboch spolu za rok  

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

1 800 1 800 1 900 1 900 1 900

Skutočná 
hodnota

1 647 1 647 1 860 1 950

Komentár k prvku :
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Podpora mládežníckeho športu vo forme dotácií, ktoré prispievajú ku skvalitneniu športovej činnosti klubov, 
zabezpečujú rozvoj a efektívne fungovanie športu v meste.  Financujú sa tovary a služby – doprava, technické 
zabezpečenie, materiál - športové pomôcky.  

Fond mládežníckeho športu
EUR

kolektívne športy

1 HK HC Nitra 15 100
2 BK Casta SPU 1 030
3 BMK Junior 8 850
4 FC Nitra 21 100
5 HK Nitra 2 200
6 ŠK Janíkovce 2 600
7 ŠK D.Krškany 1 400
8 TJ Slovan ŠK Nitra Chren. 1 400
9 VK Ekonóm SPU 7 100

10 ZŠK UKF 680
11 UD HK Nitra 9 100
12 ŠK Slávia SPU DFA 1 000
13 TK SPU AX 800
14 ŠK ŠOG -aerobic 1 200
15 Nitriansky šachový klub 1 500

S p o l u 75 060

individuálne športy

1 Box klub Stavbár 2 200
2 ŠK  Karate Farmex 3 650
3 ŠK karate Kachi 10 100
4 ŠKŠOG-gymnastika 890
5 ŠK ŠOG -Atletika 12 300
6 ŠK ŠOG - Stolný tenis 910
7 TJAC NITRA   400
8 TK AX Výstavisko SPU 500
9 ŠK Karate Atlant 280

10 Nitriansky šachový klub 170

S p o l u 31 400

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:  

Dotácie poskytnuté športovým klubom na činnosť a efektívne fungovanie mládežníckeho športu. Dotácie sú 
prideľované na základe schválených kritérií a bodového systému.  Počet oproti plánovanej hodnote na r. 2010 je 
vyšší . 

Počet športujúcich detí sa na základe dostupnej evidencie zvýšil, čo je pozitívnym signálom zvýšeného záujmu 
o šport.

Naplánované ciele sa darí dosahovať vďaka rozpočtovým zdrojom.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:  

Dotácie poskytnuté športovým klubom na činnosť a efektívne fungovanie mládežníckeho športu. Dotácie sú 
prideľované na základe schválených kritérií a bodového systému. 

Počet športujúcich detí sa na základe dostupnej evidencie zvýšil, čo je pozitívnym signálom zvýšeného záujmu 
o šport.

Naplánované ciele sa darí dosahovať vďaka rozpočtovým zdrojom.
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Prvok 10.3.4: Podpora vrcholového športu   

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku - 112 500 109 500 115 970

Rozpočet prvku 
upravený 

- 181 400

Plnenie k 31.12. - 181 400

% plnenia - 100,0 %

Zodpovednosť: útvar kultúry, športu a cestovného ruchu – oddelenie kultúry a športu

Cieľ Zabezpečiť podporu vrcholového športu

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Mgr. Miroslav Mlynek – referent pre šport

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet podporených vrcholových športových klubov v meste

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

12 12 12 12

Skutočná 
hodnota

16

Komentár k prvku :

Podpora vrcholového športu vo forme dotácií, ktoré prispievajú ku skvalitneniu športovej činnosti klubov, 
zabezpečujú rozvoj a efektívne fungovanie športu v meste.  Financujú sa tovary a služby – doprava, technické 
zabezpečenie, materiál  - športové pomôcky .  

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.13/2010-MZ zo dňa 28.01.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie výdavkov rozpočtu prvku 
o 37 000 EUR - podpora činnosti Hokejového klubu Nitra, a.s. poskytnutím dotácie na výstroj: korčule, chrániče a na 
odmeny: tréneri, hráči podľa Zmluvy o poskytnutí dotácie č.j. 208/2010/OKaŠ a v zmysle prílohy č. 2 VZN č.1/2001 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry.

Fond vrcholového športu
EUR

kolektívne športy

1 HK  Nitra 6 600
2 BK Casta SPU Nitra 18 200
3 FC Nitra 5 650
4 Hádzanársky  Nitra 3 500
5 ZŠK UKF Nitra volejbal 2 100
6 VK Ekonóm SPU Nitra 12 300
7 BK Inpek UKF Nitra 18 000
8 M. Futsalový klub Nitra 1 200
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9 ŠK Slávia SPU Nitra 2 000
S p o l u 69 550

individuálne športy

1 Box Club Stavbár Nitra 8 050
2 SK Karate Farmex Nitra 2 300
3 TJ Stavbár Nitra 7 100
4 ŠK Delfín 3 100
5 ŠK ŠOG-moder. Gym. 1 550
6 ŠK ŠOG - stol. Tenis 175
7 TC SPU AX Výst. Nitra 400
8 ŠK Kachi Nitra 9 100

S p o l u 31 775

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2010:      

Mesto Nitra má široké zastúpenie klubov v najvyšších súťažiach s poprednými umiestneniami na úrovni Slovenska 
,Európy a sveta -  v individuálnych športoch – karate, box

Dotácie sú prideľované na základe schválených kritérií a bodového systému.  Počet oproti plánovanej hodnote na r. 
2010 je vyšší . 

Naplánované ciele sa darí dosahovať vďaka rozpočtovým zdrojom.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2010:      

Dotácie poskytnuté športovým klubom na činnosť a efektívne fungovanie vrcholového športu. Dotácie sú prideľované 
na základe schválených kritérií a bodového systému. 

Naplánované ciele sa darí dosahovať vďaka rozpočtovým zdrojom.
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Program 11: Kultúra 

Zámer: Nitra  - kultúrne centrum Slovenska 

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet programu
(v EUR)

691 400 503 900 519 130 549 810

Rozpočet programu
upravený (v EUR)

931 870 1 117 990

Plnenie k 31.12. (v EUR) 759 856 1 098 661

% plnenia 81,54 % 98,27 %

Komentár k programu: 

Program predstavuje organizovanie a podporu širokého spektra druhov a žánrov  kultúry v meste, podporu 
a organizovanie tradičných podujatí medzinárodného, regionálneho i miestneho významu , zabezpečovanie 
tradičných mestských jarmokov,  prevádzkovanie kultúrnych zariadení mesta, Synagógy, ochranu kultúrnych 
pamiatok a pamätihodností vo vlastníctve mesta, podporu kultúrnych aktivít formou dotácií, vedenie kroniky mesta.

Podprogram 11.1:  Mestské kultúrne aktivity
Zámer: Atraktívna ponuka rôznych umeleckých žánrov  pre občanov a návštevníkov mesta Nitry

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu 377 550 348 920 300 440 318 200

Rozpočet podprogramu 
upravený 

387 190 371 520

Plnenie k 31.12. 351 934 355 578

% plnenia 90,89 % 95,71 %

Prvok 11.1.1: Mestské kultúrne podujatia a festivaly                   

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 290 080 292 300 213 330 225 940

Rozpočet prvku
upravený 

277 490 281 270

Plnenie k 31.12. 253 683 265 917

% plnenia 91,42 % 94,54 %

Zodpovednosť: útvar kultúry, športu a cestovného ruchu – oddelenie kultúry a športu

Cieľ Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít                 
v meste

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Mgr. Mariana Záturová – odborná referentka 

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok
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Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota 22 24 24 24 24

Skutočná 
hodnota

21 22 24 36

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

100 000 100 000 110 000 120 000 130 000

Skutočná 
hodnota

64 640 98 000 98 550 151 803

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Celkový počet  hudobných vystúpení  za rok 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

140 140 140 140 140

Skutočná 
hodnota

139 131 173 212

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Celkový počet  divadelných predstavení  za rok 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

50 40 40 40 40

Skutočná 
hodnota

53 52 57 66

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Celkový počet  výstav  za rok  (Synagóga)

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

10 12 12 12 12

Skutočná 
hodnota

14 10 8 10

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Celkový počet  workshopov a vedeckých aktivít (konferencie, semináre)  za rok 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

8 12 15 15 15
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Skutočná 
hodnota

11 6 16 38

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Celkový počet spoločensko-zábavných podujatí  za rok 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

70 30 35 35 35

Skutočná 
hodnota

82 20 28 119

Komentár k prvku :

Realizácia tradičných podujatí celomestského charakteru a zabezpečenie celoročnej programovej náplne Synagógy 
– koncertnej a výstavnej siene mesta Nitry, literárne večery, divadelné predstavenia, workshopy, prehliadky kultúrnej 
pamiatky pre verejnosť. Financujú sa prevádzkové náklady - honoráre účinkujúcich, ubytovanie, organizačno-
technické zabezpečenie, ozvučovacia, osvetľovacia technika, propagácia, medializácia, dokumentácia.

       

Podujatia:                                                                                                                                          

Mestské slávnosti a tradície ............................................................................................................... 85 000 EUR

Kalendárne obyčaje - Nitrianske fašiangy, Sviatky jari, stavanie mája, Vianoce        

Nitra, milá Nitra (Pribinove a Cyrilo-metodské slávnosti) 

Dni európskeho kultúrneho dedičstva

Noc kostolov

Dni českej kultúry

Vandrovali hudci

Hudba a zábava pre všetkých.............................................................................................................. 70 000 EUR

Mestský reprezentačný ples                                                                                                                 

Nitrianske kultúrne leto - letná prehliadka umenia - cyklus detských divadelných predstavení, 

koncerty rôznych žánrov, Klokočinský jarmok a iné

Program v mestských častiach a kultúrnych domoch

Program v Synagóge

Nitra deťom a študentom ...................................................................................................................... 5 000 EUR

Medzinárodný deň detí                                                                                                                        

80. výročie Základnej umeleckej školy J.Rosinského

Festivaly a koncerty vážnej hudby ..................................................................................................... 32 000 EUR

Musica sacra                                                                                                                                        

Nitrianska hudobná jar

Nitrianska hudobná jeseň

Medzinárodný  festival organovej hudby Ars organi

Zbory mestu

Výchovné koncerty 

Kultúrne podujatia – partnerstvo.......................................................................................................... 3 540 EUR 

Divadelná Nitra  .................................................................................................................................... 16 000 EUR

Akademická Nitra  .................................................................................................................................. 7 000 EUR

Poplatky  SOZA, LITA, SATRO ............................................................................................................... 6 000 EUR

Odmeny za prevádzku zvukovej aparatúry  a prípravu altánku ............................................................... 4 000 EUR

Kultúrne akcie – reprezentačné, občerstvenie, recepcie ......................................................................... 8 000 EUR

Spomienkové slávnosti ............................................................................................................................... 600 EUR
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Tlmočnícke a prekladateľské služby ........................................................................................................ 1 000 EUR

Údržba prekrytých pódií .............................................................................................................................. 300 EUR

Uskladnenie, montáž a demontáž dreveného Betlehema .......................................................................... 660 EUR

Uznesením č. 346/2009-MZ zo dňa 10.12.2009 Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo rozpočet Mesta Nitry na rok 
2010 spolu so zvýšením výdavkov na financovanie: Akademická Nitra + 1 000 EUR, Mestské slávnosti a tradície + 
52 200 EUR.

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č. 11/2010-MZ zo dňa 28.01.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie výdavku rozpočtu prvku vo 
výške 24 000 EUR - finančné prostriedky na zabezpečenie koncertu skupiny Boney-M, ktorý sa uskutoční v mesiaci 
august 2010 v Amfiteátri pod Zoborom.

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č. 44/2010-MZ zo dňa 18.03.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie výdavkov rozpočtu prvku 
v nasledovných podujatiach:

- mestské slávnosti a tradície .................................................................................................................... - 52 200 EUR

- hudba a zábava pre všetkých ................................................................................................................. - 10 000 EUR

- festivaly a koncerty vážnej hudby ............................................................................................................. - 2 000 EUR

Ušetrené finančné prostriedky budú presunuté na pokrytie výdavkov rozpočtu projektu Fórum mladých - prvok 
11.4.4.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

Plnenie cieľov:

Cieľom tohto podprogramu  je zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitnú ponuku kultúrnych aktivít  v meste. Mestské 
kultúrne centrum pripravuje podujatia z rôznych odborov a žánrov profesionálnej i amatérskej umeleckej činnosti, 
participuje na medzinárodných projektoch, spolupracuje s kultúrnymi inštitúciami v Nitre i v rámci Slovenska.            

Významnou súčasťou Mestského kultúrneho centra je Synagóga – koncertná a výstavná sieň mesta Nitry, Nitriansky 
amfiteáter, Fórum mladých a kultúrne domy v mestských častiach. Tieto priestory poskytujú možnosť realizácie 
rôznych spoločenských podujatí, výstav, benefičných akcií i humanitárnych projektov a komorných koncertov.  

Merateľný ukazovateľ : Počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok

V prvom polroku boli v súlade s plánom zrealizované a Mestom Nitra podporené projekty:

Tradičné kultúrne podujatia:

Nitrianske fašiangy, Nitrianska hudobná jar, Deň matiek, Medzinárodný deň detí, Medzinárodný festival sakrálnej 
hudby Musica sacra, Mestský reprezentačný ples, programy v kultúrnych domoch v mestských častiach a ďalšie.

Spolupráca  MKC s inými subjektmi:

Nitrianske univerzitné dni, Festival ružového vína a jahôd, 3Media party, Amfikfest, Fernet stock citrus summer 2010, 
Deň sv. Urbana, Miss Nitra 2010, UKF – 50.výročie stretnutia maď. pedagógov, podujatia v Synagóge a vo Fóre 
mladých. 

Merateľný ukazovateľ: Celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok: 

V prvom polroku 2010 sa na podujatiach podľa dostupnej evidencie  zúčastnilo celkovo cca 26 744 návštevníkov.  

Merateľný ukazovateľ: Celkový počet  hudobných vystúpení  za rok

V prvom polroku 2010 bolo zrealizovaných 104 hudobných vystúpení , z toho : vážna hudba : 31  , džez 
a blues : 2, pop: 8, folklór: 8, iné: 35, rock: 18, dychová hudba: 2  

Populárna hudba, rockové, džezové a iné (folk, hip-hop, rap...)koncerty : Tieto žánre boli obsiahnuté 
v dramaturgii programov:  Mestský reprezentačný ples, kultúrne domy v mestských častiach, koncerty na 
Nitrianskom amfiteátri, Nitrianske univerzitné dni 2010.                      

Folklór : Tento žáner bol obsiahnutý v dramaturgii programov:  Fašiangy, Sviatky jari, Nitrianske univerzitné dni 
2010. 

Merateľný ukazovateľ :Celkový počet  výstav  za rok  (Synagóga)

Výstavy : Hlavný výstavný priestor Synagógy – koncertnej a výstavnej siene mesta Nitry ponúka  počas celého roka 
stálu výstavu grafík Shragu Weila, v horných priestoroch stálu expozíciu Múzea židovskej kultúry „ Osudy 
slovenských Židov“, v malej výstavnej sieni sa uskutočňujú  počas roka rôzne výstavy / . V 1. polroku 2010 sa 
uskutočnilo 5 výstav: 
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Športovci v školských laviciach, Speváci v školských laviciach, Rezonancie / Vladimír Parík, Vzťaha a premeny / 
Slavka Laurová a „Mikuláš Sh. Trnavský – Umelec národa“ 

Synagóga dopĺňa v oblasti výtvarného umenia ponuku profesionálnych inštitúcií Nitrianskej galérie, Ponitrianskeho 
múzea, Krajského osvetového strediska a ďalších .

Merateľný ukazovateľ: Celkový počet  divadelných a filmových predstavení  za rok

Film a divadlo

V prvom polroku boli   zorganizované filmové predstavenia v rámci Nitrianskych univerzitných dní 2010.

Divadelné predstavenia boli zahrnuté v programe Fašiangov, Dňa detí a dramaturgie programov v Synagóge. 

V prvom polroku sa uskutočnilo  9 divadelných predstavení.

Merateľný ukazovateľ: Celkový počet  workshopov a vedeckých aktivít (konferencie, semináre)  za rok

Vzdelávanie / konferencie, workshopy/

Do 30.6. sa s podporou Mesta Nitry  uskutočnilo 5 seminárov a konferencií a 1 workshop v rámci Nitrianskych 
univerzitných dní a 8 seminárov a konferencií v Synagóge. 

Merateľný ukazovateľ: Celkový počet spoločensko-zábavných podujatí  za rok

Spoločensko-zábavné podujatia

V rámci celomestských projektov i individuálne sa uskutočnilo 27 spoločensko – zábavných podujatí zameraných na 
cieľovú skupinu strednej a staršej generácie.

Naplánované ciele – žánrová pestrosť a kvalitná kultúrna ponuka – darí sa dosahovať  vďaka spolupráci 
s mnohými subjektami pôsobiacimi v oblasti kultúry, v nadväzovaní zahraničných vzťahov v rámci medzinárodných 
projektov  a vďaka rovnomernému rozloženiu finančných zdrojov  na široké spektrum žánrov.

Trend merateľných ukazovateľov - je rastúci, s výnimkou počtu výstav / úprava počtu v záujme kvality kultúrnej 
ponuky /.

Ponuka -  je porovnateľná s úrovňou iných krajských miest. Počas letmej sezóny ponúka mesto viac možností 
kultúrneho vyžitia (koncerty na Nitrianskom amfiteátri, party na mestskom kúpalisku, akcie na verejných 
priestranstvách v meste) . 

Plnenie cieľov - závisí od dostatku finančných zdrojov na realizáciu, priestorových podmienok i personálnych 
možností  organizátora.

Celkové účinky realizácie programu - sa výraznou mierou prejavujú v emocionálnej sfére percipienta , vo 
formovaní  vzťahu k umeniu, a v neposlednej miere v propagácii mesta v rámci Slovenska i v zahraničí.

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.279/2010-MZ zo dňa 28.10.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo nasledovné úpravy v rozpočte prvku:

▲ zvýšenie výdavkov rozpočtu prvku

Podpora činnosti Divadla A. Bagara - propagácia, dekorácie a iné ........................................................... + 6 600 EUR

Mestské slávnosti a tradície - Alexandrovci, Čaro Vianoc .......................................................................... + 2 000 EUR

IV. Slovenská kooperačná burza - catering ................................................................................................ + 4 000 EUR

► presun finančných prostriedkov do rozpočtu prvku

Mestské slávnosti a tradície - realizácia akcie Vianoce 2010 .................................................................... + 6 300 EUR

ktoré boli získané presunom ušetrených finančných prostriedkov z rozpočtov

- podprogramu 4.7. Občianske obrady - ocenenia ...................................................................................... - 1 500 EUR

- podprogramu 11.6. Kronika mesta  - viazanie kroniky ................................................................................. - 200 EUR

- podprogramu 10. 1. Šport pre všetkých .................................................................................................... - 2 000 EUR

- prvku 11.4.4. Fórum mladých - poplatky SOZA ........................................................................................ - 1 200 EUR

                                                  - nákup registračnej pokladne ...................................................................... - 500 EUR  

a vnútorným presunom v rámci výdavkov rozpočtu prvku 11.1.1. Mestské kultúrne podujatia a festivaly - tlmočnícke 
a prekladateľ. služby - 600 EUR a údržba prekrytých pódií - 300 EUR   

Rozpočtový presun: 

V zmysle Rozpočtových pravidiel mesta Nitry, § 8 bod 6, písm. a) bol v mesiaci december 2010 vykonaný 
rozpočtový presunu výdavkov z prvku 11.4.3. Kultúrne domy a kultúrno-spoločenské centrá vo výške 100 EUR 
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a z prvku 11.4.1. Synagóga vo výške 200 EUR do výdavkov prvku 11.1.1. Mestské kultúrne podujatia a festivaly vo 
výške 300 EUR – hudba a zábava pre všetkých z dôvodu použitia finančných prostriedkov na vianočné posedenie 
v KSC Janíkovce dňa 27.12.2010 spojené s hudobnou produkciou.   

Rozpočtový presun: 

V zmysle Rozpočtových pravidiel mesta Nitry, § 8 bod 6, písm. a) bol v mesiaci december 2010 vykonaný 
nasledovný rozpočtový presun:

▼ zníženie výdavkov prvku 11.4.4. Fórum mladých – odmeny mimopracovnej činnosti .............................. - 490 EUR

▼ zníženie výdavkov podprogramu 4.7. Občianske obrady – odmeny účinkujúcich na obč. obradoch ....... - 660 EUR

▼ zníženie výdavkov prvku 11.4.1. Synagóga – odmeny za práce .............................................................. - 630 EUR

▼ zníženie výdavkov prvku 11.1.1. Mestské kultúrne podujatia a festivaly – odmeny za prevádzku zvukovej 
aparatúry ........................................................................................................................................................ - 400 EUR

▲ zvýšenie výdavkov prvku 11.4.3. Kultúrne domy a kultúrno-spoločenské centrá – odmeny mimopracovného 
pomeru pre KD a KSC ................................................................................................................................ + 2 160 EUR

▲ zvýšenie výdavkov podprogramu 4.7. Občianske obrady – príspevok na úpravu zovňajšku sobášiacich  + 20 EUR

Zvýšenie potreby finančných prostriedkov na odmeny pre pracovníkov KD a KSC súvisí s nárastom počtu prenájmov 
a podujatí v okrajových častiach mesta, kde je nevyhnutná prítomnosť prevádzkara. 

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

Mesto Nitra pripravilo v rámci  v roka 2010 množstvo podujatí a participovalo na rôznych zaujímavých projektoch 
organizovaných s mnohými domácimi a zahraničnými partnermi. Bolo  žiadateľom o podporu v rámci otvorených 
grantových kapitol a samo podporilo mnohé subjekty zo schváleného rozpočtu mesta Nitry na rok 2010. Koncepcia 
rozvoja kultúry mesta Nitry bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa 11.12.2008. Z tohto 
dokumentu vychádzal v roku 2010 dramaturgický plán podujatí Mestského kultúrneho centra, ktorý bol koncipovaný 
v troch líniách:

tradičné kultúrne podujatia

projekty realizované z kandidatúry mesta Nitry na titul Európske hlavné mesto kultúry 2013

spolupráca mesta Nitry s inými subjektmi  

Na realizáciu tradičných podujatí celomestského charakteru a zabezpečenie celoročnej programovej náplne sa 
využívajú okrem voľných priestranstiev v meste Nitra /centrum mesta, Mestský park na Sihoti, sídliská mesta, 
kúpalisko ai./  aj vlastné priestory a priestory využívané na dlhodobý a jednorazový prenájom a jednorazové 
výpožičky:

1.) Synagóga – koncertná a výstavná sieň mesta Nitry 

2.) Kultúrne domy v Dražovciach, Krškanoch, Janíkovciach

3.) Nitriansky amfiteáter pod Zoborom

4.) Fórum mladých

5.) Mestská hala

6.) vypožičanie a prenájom iných priestorov, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta, napr. priestor PKO v Nitre na 
zorganizovanie Mestského reprezentačného plesu  

V rámci objektu Synagógy, kultúrnych domov, Nitrianskeho amfiteátra a Fóra mladých sa celoročne financujú 
prevádzkové náklady, ďalej honoráre účinkujúcich, ubytovanie, organizačno-technické zabezpečenie, ozvučovacia a 
osvetľovacia technika, propagácia, medializácia, dokumentácia akcií. Tieto priestory poskytujú možnosť realizácie 
rôznych spoločenských a zábavných podujatí, výstav, benefičných akcií i humanitárnych projektov a komorných 
koncertov.  

Plnenie cieľov:

Cieľom tohto podprogramu  je zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitnú ponuku kultúrnych aktivít  v meste. Mestské 
kultúrne centrum pripravuje podujatia z rôznych odborov a žánrov profesionálnej i amatérskej umeleckej činnosti, 
participuje na medzinárodných projektoch, spolupracuje s kultúrnymi inštitúciami v Nitre i v rámci Slovenska.            

Merateľný ukazovateľ : Počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok 
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V roku 2010 bolo usporiadaných 36 celomestských podujatí. Sú v tom zarátané podujatia veľkého rozmeru, mnohé 
sú viacdňové a zahŕňajú aj koncerty usporiadané na amfiteátri, pretože ten patrí svojimi rozmermi k najväčším na 
Slovensku. Medzi celomestské akcie sú zaradené akcie, kde je Mesto Nitra hlavným usporiadateľom 
a spoluusporiadateľom. 

V roku 2010 boli v súlade s plánom zrealizované a Mestom Nitra podporené podujatia:

Kultúrne podujatia organizované Mestom Nitra:

Mestský reprezentačný ples, Nitrianske fašiangy, Nitrianska hudobná jar, Jarné zvyky, Medzinárodný deň detí, Noc 
kostolov, Medzinárodný festival sakrálnej hudby Musica sacra, slávnosti Nitra, milá Nitra, Nitrianske kultúrne leto, 
Chrenovské stánky, Klokočinský jarmok, Dni európskeho kultúrneho dedičstva, Nitrianska hudobná jeseň Dni českej 
kultúry, Vianoce v Nitre a ďalšie.

Kultúrne podujatia organizované inými subjektmi a spoluorganizované  Mestom Nitra:

Nitrianske univerzitné dni, Festival ružového vína a jahôd, 3Media party, Deň sv. Urbana, Miss Nitra 2010, UKF –
50.výročie stretnutia maď. pedagógov, koncerty na amfiteátri, Akademická Nitra, Divadelná Nitra, Agrofilm, koncert 
Alexandrovcom v Mestskej hale, divadelný projekt Old school brothers v Starom divadle K. Spišáka v Nitre a ďalšie. 

Merateľný ukazovateľ: Celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok: 151803

V porovnaní s minulými rokmi má ukazovateľ návštevnosti stúpajúcu tendenciu. Počet návštevníkov stúpa aj vďaka 
žánrovej pestrosti, stúpajúcemu počtu zorganizovaných podujatí zohľadňujúcich všetky vekové 
kategórie, množstvom využívaných vnútorných aj vonkajších priestorov a priestranstiev. Počet návštevníkov stúpa aj 
vďaka priestorom s veľkou kapacitou /napr. amfiteáter s kapacitou 10 tisíc ľudí, Mestská hala na Klokočine s 
kapacitou 2500 ľudí/, v ktorých sa kultúrno-spoločenské akcie konajú.

Merateľný ukazovateľ: Celkový počet  hudobných vystúpení  za rok

V roku 2010 bolo zrealizovaných 212 hudobných vystúpení , z toho: vážna hudba: 85, rock: 10, džez a blues: 16, 
pop: 34, folklór: 30, country a folk: 3, iné: 25, stará hudba: 12  

Populárna hudba, rockové, džezové a iné (folk, hip-hop, rap...)koncerty: Tieto žánre boli obsiahnuté v dramaturgii 
programov:  vo Fóre mladých, na koncertoch na Nitrianskom amfiteátri, v rámci Nitrianskych univerzitných dní 2010, 
v rámci slávností Nitra, milá Nitra, počas programov Nitrianskeho kultúrneho leta, počas Dní českej kultúry a v iných.                       

Vážna hudba a stará hudba: Nitrianska hudobná jar, Nitra, milá Nitra – Vandrovali hudci, Nitrianska hudobná jeseň, 
Musica sacra, Hoj, vlasť moja, Zbory mestu, Vianoce v Nitre a v iných.  

Folklór: Tento žáner bol obsiahnutý v dramaturgii programov:  Fašiangy, Sviatky jari, Akademická Nitra, Vianoce 
v Nitre, slávnosti Nitra, milá Nitra a v mnohých iných.

Merateľný ukazovateľ: Celkový počet  divadelných a filmových predstavení  za rok

Oproti plánovanému počtu 40 bolo zorganizovaných 65  divadelných predstavení a 59 filmových.

Film: filmové predstavenia  boli zaradené v programoch Nitrianskeho kultúrneho leta – Bažant kinematograf, v rámci 
Nitrianskych univerzitných dní 2010, počas Agrofilmu, Divadelnej Nitry, Vianoc v Nitre – večerníčky pre deti, vo Fóre 
mladých – Dni českej kultúry ai.

Divadlo: Najväčšími divadelnými prehliadkami sú festivaly Stretnutie, Spotkanie, Setkání, Találkozás – prehliadka 
divadiel a divadelných škôl krajín V4, Medzinárodný festival Divadelná Nitra. V rámci kultúrneho leta sa konajú 
nedeľné rozprávky v parku, počas slávností Nitra milá Nitra sa pod holým nebom odohrala veľkovýpravná divadelná 
inscenácia Gorazd, slobodný muž našej zeme, učený a pravoverný, Dni českej kultúry priniesli predstavenie Divadla 
klauniky Brno - Don Quijote de la Mancha ai.  Divadelné predstavenia boli zahrnuté aj v programe Fašiangov, Dňa 
detí a dramaturgie programov v Synagóge. 

Merateľný ukazovateľ: Celkový počet  workshopov a vedeckých aktivít (konferencie, semináre)  za rok

Vzdelávanie / konferencie, semináre, workshopy /: Za rok 2010 bolo zorganizovaných 38 seminárov, konferencií a 
workshopov  v rámci Nitrianskych univerzitných dní, slávností Nitra, milá Nitra, Agrofilmu, Divadelnej Nitry a ďalších 
akcií za podpory mesta Nitry. Hlavnými garantmi týchto stretnutí boli vedecké, kultúrne a vzdelávacie organizácie.

Merateľný ukazovateľ: Celkový počet spoločensko-zábavných podujatí  za rok

Spoločensko-zábavné podujatia: V rámci celomestských projektov i individuálne sa uskutočnilo 119 spoločensko –
zábavných podujatí zameraných na cieľovú skupinu strednej a staršej generácie.

Merateľný ukazovateľ :Celkový počet  výstav  za rok  (Synagóga)

Výstavy : Hlavný výstavný priestor Synagógy – koncertnej a výstavnej siene mesta Nitry ponúka  počas celého roka 
stálu výstavu grafík Shragu Weila, v horných priestoroch stálu expozíciu Múzea židovskej kultúry „ Osudy 
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slovenských Židov“, v malej výstavnej sieni sa uskutočňujú  počas roka rôzne výstavy / . V 1. polroku 2010 sa 
uskutočnilo 10 výstav:  

Športovci v školských laviciach, Speváci v školských laviciach, Rezonancie / Vladimír Parík, Vzťahy  a premeny / 
Slavka Laurová , „Mikuláš Sh. Trnavský – Umelec národa“ , Príchod Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, Inšpirujeme 
sa históriou Dva domy jedného pána /Monika a Ľubo Stacho, Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho 
kraja, Hudba/ Kvetoslava Fulierová, Tušenie svetla/Ivett Axamitová,   ....................................................................

Synagóga dopĺňa v oblasti výtvarného umenia ponuku profesionálnych inštitúcií Nitrianskej galérie, 
Ponitrianskeho múzea, Krajského osvetového strediska a ďalších .

Prvok 11.1.2:  Mestské jarmoky                

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 87 470 56 620 87 110 92 260

Rozpočet prvku 
upravený 

109 700 90 250

Plnenie k 31.12. 98 251 89 661

% plnenia 89,56 % 99,35 %

Zodpovednosť: oddelenie komunálnych činností a životného prostredia

Cieľ Zabezpečiť organizačné a prevádzkové  podmienky a služby pre  usporiadanie  
jarmokov  v meste 

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Alojz Homola – odborný referent 

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet usporiadaných  jarmokov  za rok

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

5 5 5 5 5

Skutočná 
hodnota

5 5 5 6

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Predpokladaný počet predávajúcich jarmočníkov za rok  

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

350 425 425 425 425

Skutočná 
hodnota

300 300 442 400

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Predpokladaný počet návštevníkov  jarmokov za rok  

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
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Plánovaná 
hodnota

50 000 58 000 60 000 60 000 60 000

Skutočná 
hodnota

25 000 40 000 62 000 55 000

Komentár k prvku :

Financujú sa  výdavky na zabezpečenie jarmokov – energie, čistenie, doprava, strážna služba, technické 
zabezpečenie vo výške ..............................................................................................................................  47 960 EUR                                                                                                        

Elektr. energia - trhové mestečká .................................................................................................................  7 000 EUR

Vodné a stočné - trhové mestečká ................................................................................................................... 330 EUR

Prepravné - trhové mestečká ........................................................................................................................ 1 330 EUR

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

Čerpanie prvku zodpovedá stanovenému cieľu. K 30.6. 2010 oddelenie komunálnych činností a životného prostredia
usporiadalo 1 jarmok a to Fašiangový jarmok. Usporiadanie ďalších 4 jarmokov je naplánované na 2. polrok 2010.

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.221/2010-MZ zo dňa 9.09.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie výdavkov prvku o 32 830 
EUR. Uvedená finančná čiastka rieši doplnenie vianočnej výzdoby, ktorú mesto dokúpi k vianočnej výzdobe 
zakúpenej a uhradenej v roku 2009.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

Čerpanie prvku zodpovedá stanovenému cieľu. Merateľný ukazovateľ „Predpokladaný počet návštevníkov 
jarmokov za rok“ navrhujeme zrušiť, nakoľko je ťažko objektívne sledovateľný.

Podprogram 11.2:  Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti  vo 

vlastníctve mesta

Zámer:  Zachované  kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie 

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu 44 980 15 660 5 810 6 150

Rozpočet podprogramu
upravený 

47 130 27 280

Plnenie k 31.12. 25 646 13 371

% plnenia 54,42 % 49,01 %

Zodpovednosť: útvar kultúry, športu a cestovného ruchu – oddelenie kultúry a športu

Cieľ Zabezpečiť ochranu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Ľudmila Bistáková – referentka pre ochranu pamätihodností 

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet opráv kultúrnych pamiatok  a pamätihodností za rok spolu

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 3 3 1 1 1
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hodnota

Skutočná 
hodnota

2 3 5 3

Komentár k podprogramu  : 

Financujú sa činnosti v rámci ochrany pamiatok a pamätihodností zahŕňajú identifikáciu, výskum, evidenciu, 
zachovávanie, obnovu (údržba, konzervovanie, oprava, adaptácia a rekonštrukcia), reštaurovanie, regeneráciu, 
využívanie a prezentáciu. 

Oprava pamiatok a umeleckých artefaktov  

Štúdie, expertízy a posudky

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

K 30.6.2010 boli opravené tieto umelecké artefakty: Hudobné hodiny na pešej zóne od akad. mal. Jaroslava Košša 
a bronzová pamätná tabuľa venovaná Pavlovi Straussovi osadená na budove Filozofickej fakultuy Univerzity 
Konštantína Filozofa v Nitre.

V procese realizácie sa nachádzajú tieto umelecké artefakty: Socha svätca (sv. Július) pôvodne umiestnená na 
začiatku obce Veľké Janíkovce. K 30.6.2010 bola dokončená I. etapa reštaurovania kamennej sochy, ktorá spočívala 
v očistení, spevnení deštruovanej kamennej hmoty a domodelovaní chýbajúcich častí diela. K 31.8.2010 bude 
ukončená II. etapa, v rámci ktorej sa realizuje odliatok originálu v umelom kameni. 

V roku 2010 je naplánovaná demontáž a uskladnenie niekoľkých architektonicko-sochárskych diel umiestnených v 
exteriéroch mesta Nitry, ktoré je z dôvodu vysokého stupňa poškodenia nutné umiestniť v interiéri do doby opravy za 
predpokladu uvoľnenia finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta Nitry v nasledujúcich rokoch: 

Kvet, lokalita: Chrenová, ul. Ľ. Okánika

Letná fontána (Dažďová fontána), lokalita: priestor pred SPU

Pocta hudbe, lokalita: Chrenová, Nábrežie mládeže

Naplánované ciele sa darí napĺňať v súlade s plánom. Trend merateľných ukazovateľov je stagnujúci. Faktorom 
ovplyvňujúcim ich plnenie je výška finančných zdrojov. V meste Nitra sa prejavuje nepriama úmera medzi počtom 
umeleckých artefaktov vyžadujúcich obnovu (dochádza k ich postupnej degradácii vplyvom počasia 
i opotrebovanosti z dôvodu starnutia) a výškou finančných prostriedkov vyčlenených na pokrytie nákladov súvisiacich 
s ich obnovou. Účinok realizácie tohto programu sa prejavuje na budovaní pozitívneho vzťahu k historickým 
hodnotám a k umeniu, ktoré dotvára prostredie, v ktorom žijeme.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

Mesto financuje opravy pamiatok a pamätihodností, ktoré sú v jeho vlastníctve i ktoré sú vo vlastníctve iných 
subjektov a nachádzajú sa na území mesta.

V roku 2010 boli opravené pamätihodnosti na území mesta Nitry: Socha sv. Júliusa v NItre-Janíkovciach, hudobné 
hodiny od akad. soch. Jaroslava Košša na pešej zóne a pamätná tabuľa Pavlovi Straussovi na budove sídla 
dekanátu Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa na Štefánikovej ul. č. 67.

Z dôvodu havarijného stavu boli demontované umelecké diela zo sídliska Chrenová (Kvet, Pocta hudbe), Letná 
fontána (pred SPU) a betónový podstavec pod sochárskou kompozíciou Deti mieru pred ZŠ  Benkova (samotné dielo 
bolo demontované v roku 2009). Demontované diela boli uskladnené v sklade mestských služieb. Odd. kultúry 
a športu požiadalo autorov diel o cenovú kalkuláciu na ich obnovu. Po schválení finančných prostriedkov v mestskom 
rozpočte je možné diela reštaurovať (Pocta hudbe, Deti mieru). Vzhľadom na vysoký stupeň poškodenia diel Kvet 
a Letná fontána sa prikláňame k riešeniu ponechať dočasne diela v sklade mestských služieb a po dohode s autormi 
uvažovať o ich likvidácii.

V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi trend v počte opráv poklesol.

Počet opráv sa každoročne odvíja od výšky vyčlenených finančných prostriedkov v mestskom rozpočte na tento účel. 
Počet pamiatok a pamätihodností, ktoré potrebujú opravu, prevyšuje počet realizovaných opráv. Opravy týchto 
artefaktov si častokrát vyžadujú finančné náklady, ktoré prevyšujú finančné možnosti mesta.

Na počet opráv má vplyv i negatívne správanie obyvateľov mesta Nitry, ktorí tieto artefakty zámerne poškodzujú.
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Podprogram 11.4:  Kultúrne zariadenia  mesta
Zámer:  Kultúrny život dostupný  pre širokú verejnosť

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu - 30 720 142 880 151 320

Rozpočet podprogramu  
upravený

157 370 610 790

Plnenie k 31.12. 7 757 599 856

% plnenia 4,93 % 98,21 %

Prvok 11.4.1: Synagóga       

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 30 370 20 420 27 080 28 680

Rozpočet prvku   
upravený 

24 450 19 220

Plnenie k 31.12. 21 300 17 223

% plnenia 87,12 % 89,61 %

Zodpovednosť: útvar kultúry, športu a cestovného ruchu – oddelenie kultúry a športu

Cieľ Zabezpečiť  kultúrne vyžitie v historicky pôvodných priestoroch Synagógy    

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Mariana Krajmerová – referentka pre kultúru 

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet návštevníkov v Synagóge za rok spolu

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

10 000 11 000 11 000 11 000 11 000

Skutočná 
hodnota

10 000 9 800 11 950 13 259

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet zorganizovaných všetkých kultúrnych podujatí v Synagóge za rok spolu

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

100 100 100 100 100

Skutočná 
hodnota

105 94 89 104

Komentár k prvku: 

Budovu Synagógy vo vlastníctve mesta  spravuje oddelenie kultúry a športu, ktoré zabezpečuje i jej bežnú údržbu.  

V rámci podprogramu sa financuje prevádzka Synagógy - úhrada energií (elektrina, voda, plyn), údržba, interiérové 
vybavenie, bežná údržba, lektorské služby, odmeny pre uvádzačky.                                                                                   



                       PPrrooggrraammoovvýý rroozzppooččeett vvýýddaavvkkoovv mmeessttaa NNiittrryy nnaa rrookkyy 22001100-- 22001122..

172

Energie .................................................................................................................................................... 7 300 EUR

Vodné, stočné ............................................................................................................................................. 650 EUR

Všeobecný materiál .................................................................................................................................. 1 300 EUR

Rutinná a štandardná údržba a odvoz odpadu ......................................................................................... 1 850 EUR

Revízne správy ............................................................................................................................................ 660 EUR

Poistné ......................................................................................................................................................... 660 EUR

Odmeny za práce v Synagóge .................................................................................................................. 8 000 EUR

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

Merateľný ukazovateľ: Počet návštevníkov v Synagóge  za rok spolu

K objektom na usporiadanie kultúrnych, spoločenských podujatí v našom meste  patrí Synagóga, ktorá je miestom 
pre komorné koncerty, výstavy,  divadelné predstavenia, výchovné koncerty, literárne večery a iné spoločenské 
podujatia, benefičné akcie, prezentácie 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 . K 30.6. navštívilo 
Synagógu 6181 návštevníkov, čo predstavuje viac ako polovicu plánovanej hodnoty.

Merateľný ukazovateľ  : Počet zorganizovaných  všetkých kultúrnych podujatí  v Synagóge  za rok spolu

K 30.6.2010 sa uskutočnilo 46 podujatí.  

Naplánované ciele sa darí dosahovať. Trend merateľných ukazovateľov je v počte návštevníkov primeraný 
polročnému obdobiu , plnenie  cieľov ovplyvňujú priestorové možnosti objektu, jeho multifunkčný charakter 
a dostatok finančných zdrojov. 

Rozpočtový presun: 

V zmysle Rozpočtových pravidiel mesta Nitry, § 8 bod 6, písm. a) bol v mesiaci december 2010 vykonaný 
rozpočtový presunu výdavkov z prvku 11.4.3. Kultúrne domy a kultúrno-spoločenské centrá vo výške 100 EUR 
a z prvku 11.4.1. Synagóga vo výške 200 EUR do výdavkov prvku 11.1.1. Mestské kultúrne podujatia a festivaly vo 
výške 300 EUR – hudba a zábava pre všetkých z dôvodu použitia finančných prostriedkov na vianočné posedenie 
v KSC Janíkovce dňa 27.12.2010 spojené s hudobnou produkciou.   

Rozpočtový presun: 

V zmysle Rozpočtových pravidiel mesta Nitry, § 8 bod 6, písm. a) bol v mesiaci december 2010 vykonaný 
rozpočtový presunu výdavkov z prvku 11.4.1. Synagóga vo výške 370 EUR do výdavkov prvku 11.4.2. Amfiteáter vo 
výške 370 EUR  z dôvodu pokrytia výdavkov na spotrebu elektrickej energie, nakoľko v pôvodnom rozpočte sa so 
spotrebou neuvažovalo. Táto vznikla usporiadaním koncertov skupiny Elán a Boney M.  

Rozpočtový presun: 

V zmysle Rozpočtových pravidiel mesta Nitry, § 8 bod 6, písm. a) bol v mesiaci december 2010 vykonaný 
nasledovný rozpočtový presun:

▼ zníženie výdavkov prvku 11.4.4. Fórum mladých – odmeny mimopracovnej činnosti .............................. - 490 EUR

▼ zníženie výdavkov podprogramu 4.7. Občianske obrady – odmeny účinkujúcich na obč. obradoch ....... - 660 EUR

▼ zníženie výdavkov prvku 11.4.1. Synagóga – odmeny za práce .............................................................. - 630 EUR

▼ zníženie výdavkov prvku 11.1.1. Mestské kultúrne podujatia a festivaly – odmeny za prevádzku zvukovej 
aparatúry ........................................................................................................................................................ - 400 EUR

▲ zvýšenie výdavkov prvku 11.4.3. Kultúrne domy a kultúrno-spoločenské centrá – odmeny mimopracovného 
pomeru pre KD a KSC ................................................................................................................................ + 2 160 EUR

▲ zvýšenie výdavkov podprogramu 4.7. Občianske obrady – príspevok na úpravu zovňajšku sobášiacich  + 20 EUR

Zvýšenie potreby finančných prostriedkov na odmeny pre pracovníkov KD a KSC súvisí s nárastom počtu prenájmov 
a podujatí v okrajových častiach mesta, kde je nevyhnutná prítomnosť prevádzkara. 

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

Budovu Synagógy vo vlastníctve mesta  spravuje oddelenie kultúry a športu, ktoré zabezpečuje i jej bežnú údržbu.  

V rámci podprogramu sa financuje prevádzka Synagógy - úhrada energií (elektrina, voda, plyn), údržba, interiérové 
vybavenie, bežná údržba, lektorské služby, odmeny pre uvádzačky.                                                                                   
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Merateľný ukazovateľ: Počet návštevníkov v Synagóge  za rok spolu

K objektom na usporiadanie kultúrnych, spoločenských podujatí v našom meste  patrí Synagóga, ktorá je miestom 
pre komorné koncerty, výstavy,  divadelné predstavenia, výchovné koncerty, literárne večery a iné spoločenské 
podujatia, benefičné akcie, prezentácie 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 . K 31.12. 2010 navštívilo 
Synagógu 13259 návštevníkov, čo je značný nárast oproti rokom minulým.

Merateľný ukazovateľ  : Počet zorganizovaných  všetkých kultúrnych podujatí  v Synagóge  za rok spolu

K 31.12.2010 sa uskutočnilo 104 podujatí.  

Naplánované ciele sa darí dosahovať. Stúpol počet podujatí oproti dvom predchádzajúcim rokom, počet 
návštevníkov je oproti rokom minulým výrazný. Plnenie  cieľov ovplyvňujú priestorové možnosti objektu, jeho 
multifunkčný charakter, propagácia  a dostatok finančných zdrojov . 

Prvok 11.4.2: Amfiteáter 

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku - 0 16 900 17 900

Rozpočet prvku
upravený

- 66 760

Plnenie k 31.12. - 66 390

% plnenia - 99,45 %

Zodpovednosť: útvar kultúry, športu a cestovného ruchu – oddelenie kultúry a športu a oddelenie výstavby 

Cieľ Zabezpečiť podmienky pre uskutočnenie kultúrnych podujatí v letných mesiacoch 
pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Viera Zaujecová – referentka pre kultúru 

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet návštevníkov Amfiteátra za rok spolu

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

- 20 000 25 000 30 000

Skutočná 
hodnota

25 000

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet zorganizovaných všetkých kultúrnych podujatí v Amfiteátri za rok spolu

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

- 5 5 6

Skutočná 
hodnota

5

Komentár k prvku:  
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Amfiteáter vo vlastníctve mesta  spravuje Službyt Nitra s.r.o., ktorý zabezpečuje výkon správy.  

Koordináciu všetkých činností súvisiacich s plynulou prevádzkou objektu a areálu Amfiteátra od 1.10.2009 
zabezpečuje prevádzkar Amfiteátra, ktorý je zamestnancom Mestského sociálneho podniku. 

Údržbu, drobné opravy a vykurovanie budovy Amfiteátra zabezpečuje údržbár, ktorý je od 1.10.2009 zamestnancom 
Mestského sociálneho podniku. 

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.11/2010-MZ zo dňa 28.01.2010 Mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie výdavkov rozpočtu prvku vo 
výške 66 390 EUR, určených na finančné vyrovnanie z titulu mimosúdnej dohody na zmiernom urovnaní vzájomných 
práv a záväzkov vo veci ukončenia zmluvného záväzkového vzťahu podľa Zmluvy o výpožičke, predmetom ktorej 
bolo užívanie areálu a objektov „Amfiteátra v Nitre“.  

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

Merateľný ukazovateľ: Počet návštevníkov Amfiteátra za rok spolu

Dvoch letných akcií na nitrianskom amfiteátri sa zúčastnilo 2300 návštevníkov. Akcie konajúce sa na amfiteátri a ich 
návštevnosť je ovplyvnená aj priaznivosťou počasia.

Merateľný ukazovateľ : Počet zorganizovaných  všetkých kultúrnych podujatí  v Amfiteátri  za rok spolu

Nitriansky amfiteáter je miestom pre organizovanie veľkých hudobných produkcií a iných podujatí, ktoré sú viazané 
na letnú sezónu. K 30. 6.2010 boli na amfiteátri v spolupráci s agentúrami zorganizované dve akcie Amfikfest 
a Fernet stock citrus summer 2010.    

Rozpočtový presun: 

V zmysle Rozpočtových pravidiel mesta Nitry, § 8 bod 6, písm. a) bol v mesiaci december 2010 vykonaný 
rozpočtový presunu výdavkov z prvku 11.4.1. Synagóga vo výške 370 EUR do výdavkov prvku 11.4.2. Amfiteáter vo 
výške 370 EUR  z dôvodu pokrytia výdavkov na spotrebu elektrickej energie, nakoľko v pôvodnom rozpočte sa so 
spotrebou neuvažovalo. Táto vznikla usporiadaním koncertov skupiny Elán a Boney M.  

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

Merateľný ukazovateľ: Počet návštevníkov Amfiteátra za rok spolu

Piatich letných akcií na nitrianskom amfiteátri sa zúčastnilo 25000 návštevníkov. Akcie konajúce sa na amfiteátri 
a ich návštevnosť je ovplyvnená aj priaznivosťou počasia, tento ukazovateľ má stúpajúcu tendenciu a je ovplyvnený 
atraktívnosťou kultúrnej ponuky .

Merateľný ukazovateľ  : Počet zorganizovaných  všetkých kultúrnych podujatí  v Amfiteátri  za rok spolu

Nitriansky amfiteáter je miestom pre organizovanie veľkých hudobných produkcií a iných podujatí, ktoré sú viazané 
na letnú sezónu. V roku 2010 boli na amfiteátri v spolupráci s agentúrami zorganizované Koncerty: Amfikfest, Fernet 
stock citrus summer 2010,  ART fest, Boney M a Elán . 

Prvok 11.4.3: Kultúrne domy a kultúrno-spoločenské centrá

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku - 10 300 14 200 15 040

Rozpočet prvku    
upravený 

157 370 444 330

Plnenie k 31.12. 7 757 453 918

% plnenia 4,93 % 99,69 %

Zodpovednosť: útvar kultúry, športu a cestovného ruchu – oddelenie kultúry a športu a oddelenie výstavby 

Cieľ Zabezpečiť  zlepšenie podmienok  pre   kultúrny život  obyvateľov v jednotlivých 
častiach mesta
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Zodpovedný za 
monitorovanie:

Viera Zaujecová – referentka pre kultúru 

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet návštevníkov KD a KSC za rok spolu   

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

3 200 3 300 3 400

Skutočná 
hodnota

5 400

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok
Počet zorganizovaných všetkých kultúrnych podujatí v KD a KSC  za rok 
spolu

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

15 16 18

Skutočná 
hodnota

18

Komentár k prvku  :

Kultúrne domy  vo vlastníctve mesta  spravuje Službyt Nitra s.r.o. , ktorý zabezpečuje ich bežnú údržbu.  

Smernica primátora mesta Nitry č. 20/2009 upravuje podmienky pre dočasné prenájmy zrekonštruovaných 
kultúrnych domov (ďalej len KD) vo vlastníctve Mesta Nitry v Drážovciach a v Dolných Krškanoch a kultúrno-
spoločenského centra (ďalej len KSC) v Janíkovciach. Prevádzkovateľom je Mesto Nitra, ktoré prostredníctvom MsÚ 
v Nitre, oddelenia pre kultúru a šport organizačne zabezpečuje ich chod. 

V rozpočte podprogramu na rok 2010 sú  zahrnuté:

Odmeny za práce v KD a KSC ................................................................................................................. 5 200 EUR  

Čistiace potreby ........................................................................................................................................ 3 100 EUR

Všeobecný materiál KD ............................................................................................................................. 2 000 EUR

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.44/2010-MZ zo dňa 18.03.2010 Mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie výdavkov rozpočtu prvku
určených na rekonštrukciu kultúrneho domu Párovské Háje a zároveň zníženie výdavkov na rekonštrukciu klubu 
Párovské Háje. 

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č. 44/2010-MZ zo dňa 18.03.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie výdavkov rozpočtu prvku 
o 1 100 EUR (čistiace potreby). Ušetrené finančné prostriedky budú presunuté na pokrytie výdavkov rozpočtu 
projektu Fórum mladých - prvok 11.4.4.

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č. 96/2010-MZ zo dňa 6.05.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo presun finančných prostriedkov 
v rámci výdavkov prvku na dovybavenie kultúrnych domov.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

Merateľný ukazovateľ: Počet návštevníkov KD a KSC za rok spolu    

Počet návštevníkov má vďaka ponuke podujatí a využívaniu objektov na prenájom stúpajúcu tendenciu

Merateľný ukazovateľ  : Počet zorganizovaných všetkých kultúrnych podujatí v KD a KSC  za rok spolu

V prvom polroku  sa uskutočnili v objektoch KD plesy, fašiangové posedenia, programy ku Dňu matiek, rôzne 
spoločenské  podujatia

Naplánované ciele sa darí dosahovať. Trend merateľných ukazovateľov je v počte návštevníkov primeraný
polročnému obdobiu.
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Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.279/2010-MZ zo dňa 28.10.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie výdavkov rozpočtu prvku 
o 9 000 EUR na rekonštrukciu kultúrneho domu Párovské Háje presunom ušetrených finančných prostriedkov 
z rozpočtu prvku 9.1.2. Materské školy - rekonštrukcia MŠ Čajkovského.

Rozpočtový presun: 

V zmysle Rozpočtových pravidiel mesta Nitry, § 8 bod 6, písm. a) bol v mesiaci december 2010 vykonaný 
rozpočtový presunu výdavkov z prvku 11.4.3. Kultúrne domy a kultúrno-spoločenské centrá vo výške 100 EUR 
a z prvku 11.4.1. Synagóga vo výške 200 EUR do výdavkov prvku 11.1.1. Mestské kultúrne podujatia a festivaly vo 
výške 300 EUR – hudba a zábava pre všetkých z dôvodu použitia finančných prostriedkov na vianočné posedenie 
v KSC Janíkovce dňa 27.12.2010 spojené s hudobnou produkciou.   

Rozpočtový presun: 

V zmysle Rozpočtových pravidiel mesta Nitry, § 8 bod 6, písm. a) bol v mesiaci december 2010 vykonaný 
nasledovný rozpočtový presun:

▼ zníženie výdavkov prvku 11.4.4. Fórum mladých – odmeny mimopracovnej činnosti .............................. - 490 EUR

▼ zníženie výdavkov podprogramu 4.7. Občianske obrady – odmeny účinkujúcich na obč. obradoch ....... - 660 EUR

▼ zníženie výdavkov prvku 11.4.1. Synagóga – odmeny za práce .............................................................. - 630 EUR

▼ zníženie výdavkov prvku 11.1.1. Mestské kultúrne podujatia a festivaly – odmeny za prevádzku zvukovej 
aparatúry ........................................................................................................................................................ - 400 EUR

▲ zvýšenie výdavkov prvku 11.4.3. Kultúrne domy a kultúrno-spoločenské centrá – odmeny mimopracovného 
pomeru pre KD a KSC ................................................................................................................................ + 2 160 EUR

▲ zvýšenie výdavkov podprogramu 4.7. Občianske obrady – príspevok na úpravu zovňajšku sobášiacich  + 20 EUR

Zvýšenie potreby finančných prostriedkov na odmeny pre pracovníkov KD a KSC súvisí s nárastom počtu prenájmov 
a podujatí v okrajových častiach mesta, kde je nevyhnutná prítomnosť prevádzkara. 

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

Z dôvodu oživovania mestských častí odd. kultúr a športu  organizuje v KD  podujatia ako : fašiangové zábavy, Deň 
matiek, deň detí, kultúrne leto, stretnutie so seniormi, vianočne posedenia a pod.

Podujatia sú navštevované v hojnom počte a ohlasy na fungovanie KD sú od občanov pozitívne.

Merateľný ukazovateľ: Počet návštevníkov KD a KSC za rok spolu   : 

Počet návštevníkov má vďaka ponuke podujatí a využívaniu objektov na prenájom stúpajúcu tendenciu

Merateľný ukazovateľ  : Počet zorganizovaných všetkých kultúrnych podujatí v KD a KSC  za rok spolu

V roku 2010 sa uskutočnili v objektoch KD plesy, fašiangové posedenia, programy ku Dňu matiek, rôzne 
spoločenské  podujatia

Naplánované ciele sa darí dosahovať. Trend merateľných ukazovateľov má stúpajúcu tendenciu.

Prvok 11.4.4: Fórum mladých      
www.forummladych.sk

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku - 0 84 700 89 700

Rozpočet prvku  upravený - 69 480

Plnenie k 31.12. - 62 325

% plnenia - 89,70  %
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Zodpovednosť: útvar kultúry, športu a cestovného ruchu – oddelenie kultúry a športu a oddelenie výstavby 

Cieľ Zabezpečiť zlepšenie podmienok pre kultúrny život mládeže v meste

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Ing. Alena Pivarčiová – programová manažérka 

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet návštevníkov Fóra mladých   

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

- - - 7 200

Skutočná 
hodnota

- - - 8 700

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet zorganizovaných všetkých podujatí vo Fóre mladých

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

- - - 480

Skutočná 
hodnota

- - - 520

Komentár k prvku  :

Hlavným cieľom projektu Fórum mladých je osloviť cieľovú skupinu 15 až 25-ročných ľudí a ponúknuť im priestor na
stretnutia, realizáciu voľnočasových aktivít, podporovať ich talent, zapájať ich do spoločenského diania a motivovať 
ich k aktivite a spolupráci na projektoch Mesta Nitry.

Študenti z nitrianskych univerzít avizovali, že by chceli v priestoroch Fóra mladých zriadiť kinoklub, scénu pre 
ochotnícke a alternatívne divadlá, literárny klub, čitáreň, hudobný a tanečný klub či využiť jeho priestory na zriadenie 
fitness centra a posilňovne.

Zámerom mesta pre rok 2011 presťahovať Fórum mladých do priestorov patriacich mestu.

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.44/2010-MZ zo dňa 18.03.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo rozpočet projektu Fórum mladých, 
ktorý počíta s jeho umiestnením do prenajatých priestorov v objekte spoločnosti Mediahaus s.r.o. na ulici Fraňa 
Mojtu v Nitre. 

Rozpočet projektu:

- interiérové vybavenie .................................................................................................................................. 2 500 EUR 

- všeobecný materiál ..................................................................................................................................... 1 000 EUR

- nákup registračnej pokladne .......................................................................................................................... 500 EUR

- podujatia ...................................................................................................................................................... 2 000 EUR

- poplatky a odvody (SOZA, LITA) ................................................................................................................ 1 200 EUR

- odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru (dramaturg, lektori, upratovanie) ................. 4 900 EUR

- telekomunikačné služby ................................................................................................................................. 800 EUR

- propagácia, medializácia ............................................................................................................................. 1 500 EUR

- nájomné .................................................................................................................................................... 37 984 EUR

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

Merateľný ukazovateľ: Počet návštevníkov Fóra mladých
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Fórum mladých navštívilo za obdobie jeho fungovania 1500 návštevníkov. Otvorenie objektu potrebuje čas na 
spropagovanie aktivít, na ich prezentáciu pre vekovú kategóriu, ktorá ho má navštevovať. O akcie  vo Fóre mladých 
je zaznamenaný postupný záujem zo strany mládeže.    

Merateľný ukazovateľ: Počet zorganizovaných všetkých podujatí vo Fóre mladých

V priestoroch fóra mladých sa od jeho otvorenia do 30.6.2010 konalo 58 akcií. 

Podujatia: tanečné hodiny salsy, chi kung, stretnutia klubu Mozaika, Hry v pohraničí, premietanie filmov vo Filmáči, 
hip hop Akadémie tanca, Večer poézie a spevu, , čaj o piatej, prednášky, diskotéka. 

Pre splnenie naplánovaných cieľov je potrebné rozšíriť ponuku podujatí, zlepšiť propagáciu  formou blízkou mladým 
ľuďom a zabezpečiť tak zvýšenie návštevnosti Fóra mladých.

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.221/2010-MZ zo dňa 9.09.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie výdavkov rozpočtu prvku   
o 5 000 EUR za účelom nákupu športových potrieb, ktoré budú slúžiť na voľno časové aktivity. Zvýšenie výdavkov 
bude pokryté presunom finančných prostriedkov z rozpočtu prvku 1.1.1. Výkon funkcie primátora – reprezentačné  
výdavky a 2.1.2. Propagačné materiály a predmety ich znížením.  

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.279/2010-MZ zo dňa 28.10.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie výdavkov podprogramu o   
1 700 EUR a ich presun do výdavkov prvku 11.1.1. Mestské kultúrne podujatia a festivaly na vykrytie financovania 
akcie Vianoce 2010. 

Rozpočtový presun: 

V zmysle Rozpočtových pravidiel mesta Nitry, § 8 bod 6, písm. a) bol v mesiaci december 2010 vykonaný 
nasledovný rozpočtový presun:

▼ zníženie výdavkov prvku 11.4.4. Fórum mladých – odmeny mimopracovnej činnosti .............................. - 490 EUR

▼ zníženie výdavkov podprogramu 4.7. Občianske obrady – odmeny účinkujúcich na obč. obradoch ....... - 660 EUR

▼ zníženie výdavkov prvku 11.4.1. Synagóga – odmeny za práce .............................................................. - 630 EUR

▼ zníženie výdavkov prvku 11.1.1. Mestské kultúrne podujatia a festivaly – odmeny za prevádzku zvukovej 
aparatúry ........................................................................................................................................................ - 400 EUR

▲ zvýšenie výdavkov prvku 11.4.3. Kultúrne domy a kultúrno-spoločenské centrá – odmeny mimopracovného 
pomeru pre KD a KSC ................................................................................................................................ + 2 160 EUR

▲ zvýšenie výdavkov podprogramu 4.7. Občianske obrady – príspevok na úpravu zovňajšku sobášiacich  + 20 EUR

Zvýšenie potreby finančných prostriedkov na odmeny pre pracovníkov KD a KSC súvisí s nárastom počtu prenájmov 
a podujatí v okrajových častiach mesta, kde je nevyhnutná prítomnosť prevádzkara. 

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

Fórum mladých sídli na ulici Fraňa Mojtu v objekte Mediahausu a je prenajatým priestorom, v ktorom Mesto Nitra 
organizuje aktivity pre mládež a zároveň priestor, ktorý sa  za symbolické nájomné prenajíma s cieľom ponúknuť 
mladým ľuďom zaujímavú programovú ponuku.  Hlavným zámerom vytvorenia tohto projektu bolo osloviť cieľovú 
skupinu 15 až 25-ročných ľudí a zriadiť pre nich priestor na stretnutia, realizáciu voľnočasových aktivít, podporovať 
ich talenty, zapájať ich do spoločenského diania a motivovať ich k aktivite a spolupráci na projektoch Mesta Nitry.
Výhľadovým zámerom Mesta Nitry je zriadenie prevádzky Fóra mladých v objekte, ktorý je vo vlastníctve mesta.

Merateľný ukazovateľ: Počet návštevníkov 8700

Počet návštevníkov vo Fóre mladých má stúpajúci charakter, k čomu prispieva dovybavenie interiérov a medializácia 
aktivít.

Merateľný ukazovateľ: Počet zorganizovaných podujatí vo Fóre mladých 520

Priestor Fóra mladých ponúka celodenné aktivity /možnosť využitia počítačov s internetom, stolný tenis, využiť 
telocvičňu ai./ , navštíviť akcie organizované Mestom Nitra, navštíviť akcie organizované v spolupráci s Mestom Nitra 
a akcie, ktoré sa konajú v rámci prenájmu priestorov. 

Akcie zorganizované v spolupráci s inými usporiadateľmi: Relax centrum Divadelná Nitra, stretnutia mládežníckeho 
parlamentu, vysokoškolská Enter party, koncerty, Premietanie filmov v rámci Dní českej kultúry, akcie počas Vianoc 
v Nitre, Maľovaný rovník, Misijný jarmok a iné.
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Podprogram 11.5:  Podpora kultúrnych aktivít 

Zámer:  Rôznorodosť a osobitosť kultúrnych aktivít   

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu 238 500 106 800 70 000 74 140

Rozpočet podprogramu
upravený 

315 730 106 800

Plnenie k 31.12. 353 219 128 262

% plnenia 111,87 % 120,10 %

Prvok 11.5.1: Rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo 
šírenie kultúrnych hodnôt 

2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku - 56 800 37 000 39 190

Rozpočet prvku   
upravený (v EUR)

- 56 800

Plnenie k 31.12. (v EUR) - 78 262

% plnenia - 137,79 %

Zodpovednosť: útvar kultúry, športu a cestovného ruchu – oddelenie kultúry a športu

Cieľ Zabezpečiť podporu originálnych kultúrnych projektov

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Viera Zaujecová – referentka pre kultúru

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet podporených projektov z oblasti  kultúry 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná
hodnota

42 40 35 40 45

Skutočná 
hodnota

33 50 58 35

Komentár k podprogramu  :

Financuje sa podpora projektov formou dotácií v súlade so stanovenými prioritami pre cieľovú oblasť „Rozvoj a 
ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt, zachovanie kultúrneho dedičstva“.

V rámci predloženej ekonomickej špecifikácie každého projektu je možné podporiť napr. honoráre umelcom, 
dopravu, propagáciu, reklamu.

Uznesením č. 346/2009-MZ zo dňa 10.12.2009 Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo rozpočet Mesta Nitry na rok 
2010 spolu so znížením dotácií pre rozvoj a ochranu duchovných hodnôt v sume 53 200 EUR. Zvyšok schválenej 
čiastky na dotácie pre rozvoj a ochranu duchovných hodnôt vo výške 56 800 EUR bude rozdelený nasledovne:
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a) dotácie nad 2 000 EUR vo výške 47 000 EUR nasledovne:

1. Centrum výskumu živočíšnej výroby .................................................................................................... 5 000 EUR

Agrofilm - medzinárodný filmový festival

2. Divadlo Andreja Bagara .......................................................................................................................... 4 500 EUR 

Inscenácia „ Kolumbína“ 

3. Divadlo Andreja Bagara .......................................................................................................................... 2 500 EUR

Pôvodná rozprávka Mátohy 

4. Diecézne múzeum ................................................................................................................................... 3 000 EUR

Kultúrne dedičstvo bližšie k ľuďom

5. Literárny klub J. Jesenského ................................................................................................................. 2 000 EUR

Autorské večery

6. Matica slovenská Martin ....................................................................................................................... 10 000 EUR

Matičný festival slovenskej mládeže

7. Nitrianska galéria .................................................................................................................................... 1 000 EUR

Maximilián Schurmann

8. Nitriansky hudobný spolok Lipka ............................................................................................................. 500 EUR

Účasť na medzinárodnom festivale

9. Občianske združenie JA a MY ...............................................................................................................  2 000 EUR

Muzikál Mačky

10. Občianske združenie Originál ............................................................................................................... 3000 EUR

Cithara Aediculae 2010

11. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre ............................................................................... 5 000 EUR

Nitrianske univerzitné dni

12. Vydavateľstvo Garmond ....................................................................................................................... 3 000 EUR

Jubilejný Almanach Nitra

13. Občianske združenie Teatro Tatro ....................................................................................................... 3 500 EUR

Účasť na kultúrnej olympiáde v Kanade

14. Zväz slovenských filatelistov v Nitre ................................................................................................... 2 000 EUR

Národná mládežnícka filatelistická výstava

b) dotácie do 2 000 EUR vo výške 9 800 EUR:

1. Čakanka n.o., Nitra

Publikácia Život na  pokraji mesta .................................................................................................................... 600 EUR

2. DMS Nitra

Cyrilometodské slávnosti .................................................................................................................................. 100 EUR

3. DMS Nitra

Detí ako smetí ...................................................................................................................................................... 0 EUR

4. DMS Nitra

Sadíme si máje ..................................................................................................................................................... 0 EUR

5. DMS Nitra

Dajte nám dajte .................................................................................................................................................... 0 EUR

6. DMS Nitra

Prednášky – Matičný festival ............................................................................................................................ 300 EUR

7. Flám Club Nitra
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Prezentácia českej kultúry ................................................................................................................................ 500 EUR

8. Hajko – Hajková, vydavateľstvo

Lexikón erbov ....................................................................................................................................................... 0 EUR

9. Jednota dôchodcov MO 1 Nitra

Vansovej Lomnička ...........................................................................................................................................150 EUR

10. Materské centrum Klokanček

Míľa pre mamu ................................................................................................................................................. 400 EUR

11. MO Matice slovenskej

 Matičný svetový festival........................................................................................................................................ 0 EUR

12. MO Matice slovenskej

Janíkovské matičné slávnosti ........................................................................................................................... 200 EUR

13. Nitrianska kráľovská vínna cesta

Podzoborské vinobranie ................................................................................................................................... 700 EUR

14. O.Z. Hradisko

Náučný chodník Zobor ..................................................................................................................................... 500 EUR

15. O.Z. Šťastné deti

Kroje pre deti MŠ Čajkovského ........................................................................................................................ 350 EUR   

16. Ponitrianske múzeum 

Poklady na obchvate ..................................................................................................................................... 1 000 EUR

17. Peter Lenčéš 

Turistický vláčik ............................................................................................................................................. 2 000 EUR

18. Priatelia autentického folklóru

Z maľovanej truhlice ............................................................................................................................................ 0 EUR

19. RZ pri CVČ Domino

Aktivity Mladého parlamentu ........................................................................................................................... 300 EUR

20. RZ pri CVČ Domino Nitra

Moje mesto ...................................................................................................................................................... 400 EUR

21. Slavica o.z., Nitra 

Festvival Slavica fest 2010 .................................................................................................................................. 0 EUR

22. Slavica o.z., Nitra 

Konferencia Forum Slavica 2010 ..................................................................................................................... 500 EUR

23. Slovenský zväz záhradkárov ZO Janíkovce

Degustácia vín ...................................................................................................................................................... 0 EUR

24. Slovenský zväz záhradkárov ZO Janíkovce

Výstava ovocia a zeleniny..................................................................................................................................... 0 EUR

25. Tradícia Dražovce

Dražovce spievajú ................................................................................................................................................ 0 EUR

26. Tradícia Dražovce 

Svätý Urban .......................................................................................................................................................... 0 EUR

27. Tradícia Dražovce

Sviatok nového chleba ......................................................................................................................................... 0 EUR

28. Tradícia Dražovce

Čo to nového .................................................................................................................................................... 500 EUR

29. Spevácky zbor NITRIA

Zabezpečenie činnosti ...................................................................................................................................... 300 EUR

30. SZUŠ

S divadlom a o divadle ......................................................................................................................................... 0 EUR
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31. UKF Nitra 

Nitra- Velehrad ..................................................................................................................................................... 0 EUR

32. Združenie LEUSTACH

Deň pamiatok .................................................................................................................................................1 000 EUR

33. ZŠ Fatranská ul. 

Maľujeme hudbu ................................................................................................................................................... 0 EUR

34. OZ Svornosť

Družobný deň ....................................................................................................................................................... 0 EUR

35. Gymnázium Golianova ul. 

Benefičný koncert ................................................................................................................................................. 0 EUR

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2010:      

Mesto Nitra podporuje kultúru  aj prostredníctvom svojej dotačnej politiky v súlade so Všeobecne záväzným 
nariadením mesta Nitry č. 1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry v znení neskorších zmien. V roku 
2010 podporilo v cieľovej oblasti „ rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych 
hodnôt, celkovo 49 projektov . V porovnaní s minulými rokmi ide o pokles počtu podporených projektov, vzhľadom na 
vytvorenie samostatnej cieľovej oblasti „záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2010:      

Financuje sa podpora projektov formou dotácií v súlade so stanovenými prioritami pre cieľovú oblasť „Rozvoj a 
ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt,

V roku 2010 bolo podporených 35  projektov v celkovej  hodnote 82 800,- eur.

Prvok 11.5.2: Záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok 
a pamätihodností 

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku - 50 000 33 000 34 950

Rozpočet prvku   
upravený

- 50 000

Plnenie k 31.12. - 50 000

% plnenia - 100,0 %

Zodpovednosť: útvar kultúry, športu a cestovného ruchu – oddelenie kultúry a športu

Cieľ Zabezpečiť podporu projektov na obnovu národných kultúrnych pamiatok a 
pamätihodností

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Ľudmila Bistáková – referentka pre ochranu pamätihodností

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet podporených projektov z oblasti obnovy pamiatok

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

3 8 13

Skutočná 6
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hodnota

Komentár k podprogramu  :

Financuje sa podpora projektov formou dotácií v súlade so stanovenými prioritami pre cieľovú oblasť „ Záchrana 
a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností“.

V rámci predloženej ekonomickej špecifikácie každého projektu je možné podporiť napr. prezentáciu, dokumentáciu, 
realizáciu stavieb - rekonštrukciu pamiatok.

Uznesením č. 346/2009-MZ zo dňa 10.12.2009 Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo rozpočet Mesta Nitry na rok 
2010 spolu so zvýšením dotácií na ochranu kultúrnych pamiatok v sume 50 000 EUR:

1. RKC Biskupstvo Nitra ........................................................................................................................... 12 000 EUR

Sprístupnenie Juhovýchodného bastiónu a oprava Východnej hradby

2. Židovská náboženská obec .................................................................................................................. 11 000 EUR

Rekonštrukcia židovského cintorína v Nitre

3. RKC Farnosť Dolné Krškany ................................................................................................................ 10 000 EUR

Obnova kostola sv. Ondreja – archeologický a pamiatkový výskum

4. RKC Farnosť Dražovce ........................................................................................................................... 2 000 EUR

Reštaurovanie drevennej polychrómovanej sochy stojacieho jezuliatka so zlatým jablkom v ruke z majetku RKC 
Farnosť Dražovce

5. Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku - Cirkevný zbor Nitra ............................................... 8 000 EUR

Oprava a vymaľovanie vonkajšej fasády reformovaného kostola

6. Duchovná správa kostola sv. Ladislava v Nitre ................................................................................... 7 000 EUR

Príprava komplexnej obnovy interiéru kostola sv. Ladislava - návrh na reštaurovanie, projekt odvlhčenia objektu, 
zameranie, č. ÚZPF č.1500/2 

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2010:      

Mesto Nitra podporuje kultúru  aj prostredníctvom svojej dotačnej politiky v súlade so Všeobecne záväzným 
nariadením mesta Nitry č. 1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry v znení dodatkov a Všeobecne 
záväzným nariadením č. 5/2009 o národných kultúrnych pamiatkach a a pamätihodnostiach mesta Nitry. V roku 2010  
Mesto Nitra podporilo projekty na obnovu hmotných pamiatok a pamätihodností prvýkrát v samostatnej cieľovej 
oblasti „Záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností“, vytvorenej novelizáciou vyššie 
spomenutého nariadenia. Vytvorenie samostatnej cieľovej oblasti na účel podpory projektov obnovy hmotných 
pamiatok a pamätihodností na území mesta Nitry viedlo k sprehľadneniu finančných prostriedkov žiadaných na ich 
obnovu a k zviditeľneniu potreby podpory tejto oblasti, ktorá v porovnaní s minulými rokmi stagnovala.

Účinok realizácie tohto programu sa prejavuje na budovaní pozitívneho vzťahu k historickým a umeleckým hodnotám
dotvárajúcim prostredie, v ktorom žijeme.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2010:      

V roku 2009 si v cieľovej oblasti Záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností podalo 
žiadosti o dotáciu na rok 2010 šesť subjektov. Financie mestského rozpočtu, vyčlenené na podporu dotácii v 
uvedenej cieľovej oblasti vo výške 50 000 €, boli rozdelené (úmerne k požadovanej výške dotácií ako aj finančným 
možnostiam Mesta Nitry) medzi všetkých šesť žiadateľov: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, Reformovaná 
kresťanská cirkev na Slovensku, Rímskokatolícka cirkev Farnosť Dražovce, Rímskokatolícka cirkev Farnosť Dolné 
Krškany, Duchovná správa kostola sv. Ladislava v Nitre a Židovská náboženská obec v Nitre. 

Rok 2010 bol prvým rokom existencie samostatnej cieľovej oblasti v dotačnej politike Mesta Nitry,    preto hodnotenie 
merateľného ukazovateľa bude možné až v roku 2011.

Výška požadovaných  finančných prostriedkov na obnovu pamiatok a pamätihodností bola vyššia ako finančné 
možnosti mesta.
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Podprogram 11.6: Kronika mesta

Zámer:  Zaznamenané dianie  mesta  pre budúce generácie 

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu 0 1 800 0 0

Rozpočet podprogramu
upravený 

0 1 600

Plnenie k 31.12. 0 1594

% plnenia - 99,63 %

Zodpovednosť: útvar kultúry, športu a cestovného ruchu – oddelenie kultúry a športu

Cieľ Uchovať  široké spektrum udalostí zo života mesta  

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Viera Zaujecová – referentka pre kultúru

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Dôsledne zaznamenané udalosti zo života mesta  

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

áno áno áno áno áno

Skutočná 
hodnota

áno áno áno áno

Komentár k podprogramu  :

Zápisy do kroniky mesta zabezpečuje kronikár mesta, ktorý je zamestnancom mesta Nitry a jeho mzda je zahrnutá 
v programe Administratíva. Každých 5 rokov sa financuje  viazanie kroniky mesta - v roku 2010 v sume 1 800 EUR.

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2010:      

Cieľ je napĺňaný priebežne  prostredníctvom kronikára mesta Nitry schváleného mestským zastupiteľstvom, zápis za 
rok 2009 je v procese posudzovania.    

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.279/2010-MZ zo dňa 28.10.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie výdavkov podprogramu 
o 200 EUR a ich presun do výdavkov prvku 11.1.1. Mestské kultúrne podujatia a festivaly na vykrytie financovania 
akcie Vianoce 2010. 

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2010:      

Cieľ je napĺňaný priebežne prostredníctvom kronikára mesta Nitry schváleného mestským zastupiteľstvom, Mestská 
rada v Nitre schválila text zápisu za rok 2009 na svojom zasadnutí dňa 30.11.2010.
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Program 12 : Prostredie pre život

Zámer: Udržateľný rozvoj priestoru, prírody a krajiny

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet programu 3 217 720 2 076 390 2 688 970 2 203 080

Rozpočet programu 
upravený 

4 264 560 3 601 170

Plnenie k 31.12. 3 575 371 2 648 837

% plnenia 83,84 % 73,55 %

Komentár k programu: 

Program predstavujú činnosti, ktoré pomáhajú ochraňovať a skvalitniť enviromentálne prostredie, zvyšovať
ekologickú zodpovednosť celej  spoločnosti,  zabezpečujú  optimálne  podmienky života  a udržateľný rozvoj v oblasti 
ochrany prírody a krajiny, lesov, zvierat,  vodných tokov a plôch.  Financujú sa výdavky v oblasti verejnej zelene, 
detských zariadení a ihrísk, fontán na území mesta, verejné hygienické zariadenia, verejnoprospešné aktivity 
občanov mesta. 

Nitra sa stala Hlavným mestom biodiverzity na Slovensku v kategórii veľkých miest. Súťaž vyhlásilo 
Regionálne environmentálne centrum s cieľom pripojiť sa k rovnomennému európskemu projektu. Prioritnou témou 
súťaže v tomto roku bola téma zelene v meste. Centrum oslovilo 139 slovenských miest, pričom podmienky účasti 
splnilo 20. Rok 2010 bol vyhlásený Organizáciou spojených národov (OSN) za Medzinárodný rok biodiverzity. 
Dôvodom je, že podľa posledných správ a odhadov sa stav biodiverzity znižuje v celosvetovom meradle tak, ako 
tomu ešte nebolo nikdy predtým.

Podprogram 12.1:  Verejná zeleň  

Zámer:  Mesto plné zelene                                                         

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu 605 610 621 800 633 300 670 730

Rozpočet podprogramu 
upravený 

663 540 664 780

Plnenie k 31.12. 658 002 664 744

% plnenia 99,17 % 99,99 %

Zodpovednosť: útvar služieb -  oddelenie komunálnych činností a životného prostredia, Mestské služby Nitra

Cieľ Zabezpečiť  starostlivosť o  verejnú zeleň v meste

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Ing. Terézia Vencelová – Mestské služby, Ing. Ľudmila Šterdasová – referentka pre tvorbu zelene, 
sadové úpravy a kvetinové záhony a evidenciu zelene

Merateľný 

ukazovateľ:
Výstup / výsledok Frekvencia kosenia za rok  
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Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 

hodnota
4 5 5 5

Skutočná 

hodnota
6 4 4 3-12

Merateľný 

ukazovateľ:
Výstup / výsledok Plocha  verejnej zelene so sezónnou starostlivosťou  v ha

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 

hodnota
242 245 247 250

Skutočná 

hodnota
242 242 242 252,48

Merateľný 

ukazovateľ:
Výstup / výsledok Plocha vysadených kvetinových záhonov za rok v m2

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 

hodnota
1 322 1 500 1 500 2 000

Skutočná 

hodnota
1 322 1 322 1 153,5 1209,5

Starostlivosť o verejnú zeleň zabezpečujú Mestské služby v spolupráci s oddelením  komunálnych činností 
a životného prostredia. 

Komentár k podprogramu  :

Mesto Nitra udržiava 2.524.810 metrov štvorcových zelene. Financuje sa maximálna starostlivosť o existujúcu zeleň,  
zväčšovanie výmery zelene s pravidelnou údržbou, skrášľovanie prostredia pre život, eliminácia  šírenia 
karanténnych rastlín.

Údržba verejnej zelene (dotácia  pre Mestské služby) .............................................................................. 580 160 EUR

Kvetinové záhony ........................................................................................................................................ 35 000 EUR

Závesné kvetinové zostavy na stĺpy verejného osvetlenia ............................................................................ 6 640 EUR

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.96/2010-MZ zo dňa 6.05.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie bežného transferu pre 
príspevkovú organizáciu Mestské služby Nitra na opilovanie drevín vo výške 30 000 EUR. Zvýšenie bežného 
transferu je vykryté z nevyčerpaného zdroja za rok 2008, ktorý mesto obdržalo ako finančnú náhradu za výrub drevín 
a tento zdroj je účelovo viazaný na krytie výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o dreviny.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

Údržba verejnej zelene je vykonávaná v spolupráci s dodávateľmi služieb v oblasti údržby zelene v súlade s platnými 
zmluvami o spolupráci.

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.279/2010-MZ zo dňa 28.10.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie výdavkov rozpočtu 
podprogramu o 3 100 EUR a ich presun do rozpočtu podprogramu 12.3. Verejné osvetlenie – údržba VO.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

Frekvencia kosenia trávnikov bola stanovená a realizovaná podľa zatriedenia plôch do intenzitných tried.
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V rámci I. intenzitnej triedy bolo realizovaných podľa špecifikácie danej plochy a jej dôležitosti od 8 do 12 kosieb. V II.
intenzitnej triede bolo realizovaných 5 kosieb. V III. intenzitnej triede boli realizované 3 kosby.

V priebehu roka došlo k nárastu plochy o cca 2,5 ha.

Podprogram 12.2:  Cintoríny                                           

Zámer:  Dôstojné  miesto pre posledný odpočinok                

       v EUR                2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu 388 270 210 780 824 880 228 820

Rozpočet podprogramu 
upravený 

1 027 860 998 450

Plnenie k 31.12. 861 834 393 104

% plnenia 83,85 % 39,37 %

Zodpovednosť: útvar služieb -  oddelenie komunálnych činností a životného prostredia a Mestské služby Nitra

Cieľ Zabezpečiť  starostlivosť o cintoríny

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Monika Nitryová – vedúca Správy cintorínov mesta Nitry

Merateľný 

ukazovateľ:
Výstup / výsledok Náklady na 1 hrobové miesto v EUR / rok

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 

hodnota
10,29 11,29 11,78 12,28

Skutočná 

hodnota
10,12 10,29 14,5 14,60

Merateľný 

ukazovateľ:
Výstup / výsledok Počet nových hrobových miest za rok  spolu 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 

hodnota
150 100 100 100

Skutočná 

hodnota
150 120 83 67

Merateľný 

ukazovateľ:
Výstup / výsledok Plocha udržiavaných cintorínov  mesta v ha

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 17,64 19 21 22
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hodnota

Skutočná 

hodnota
17,64 18 18,5 21

Komentár k podprogramu :

Správu cintorínov na území mesta  zabezpečujú Mestské služby, ktoré  na túto činnosť dostávajú dotácie z rozpočtu 
mesta. Počet hrobových miest v Nitre je 17 800. Nitra má 13 cintorínov, počíta sa s rozšírením niektorých cintorínov.

Financuje sa údržba cintorínov, kosenie, hrabanie, opiľovanie, postreky, odvoz a likvidácia odpadu, údržba domov 
smútku, administratíva v zmysle VZN. 

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.44/2010-MZ zo dňa 18.03.2010 Mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie výdavkov rozpočtu prvku
určených na realizáciu spevnených plôch z dlažby pre Cintorín Dolné Krškany.

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.96/2010-MZ zo dňa 6.05.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie kapitálového transferu pre 
príspevkovú organizáciu Mestské služby Nitra na rozšírenie cintorína sv. Cyrila a Metoda. Zvýšenie kapitálového 
transferu je vykryté z vrátenej nepoužitej dotácie za rok 2009.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

Správa a údržba cintorínov a domov smútku je financovaná z dotácie od mesta a z príjmov za prenájom hrobových 
miest, obradnej siene a chladiacich boxov. Prevádzkovateľ pohrebísk vykonáva svoju činnosť v súlade s VZN č. 
23/2008 o prevádzkovom poriadku pohrebísk.

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.221/2010-MZ zo dňa 9.09.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie výdavkov rozpočtu 
podprogramu z dôvodu rozdielu skutočnej a rozpočtovanej sumy výdavkov k jednotlivým zrealizovaným 
a vyfinancovaným akciám nasledovne:

Cintorín D. Krškany – spevnené plochy, oplotenie, verejné osvetlenie ......................................................... - 990 EUR

Cintorín Mlynárce – spevnené plochy, oplotenie, verejné osvetlenie ......................................................... - 1 900 EUR

Cintorín Kynek – spevnené plochy, oplotenie, verejné osvetlenie .............................................................. - 1 210 EUR

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.221/2010-MZ zo dňa 9.09.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie výdavkov rozpočtu prvku na  
novozaradené akcie: realizácia rozvodu kanalizácie a vyčistenie zaolejovanej kanalizácie pred mestským cintorínom

rekonštrukcia administratívnej budovy pred mestským cintorínom predĺženie verejného osvetlenia k parkovisku pred 
Mestským cintorínom

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

Náklady na 1 hrobové miesto boli na úrovni predchádzajúceho roka a dosiahli výšku 14,60 EUR.

V priebehu roka došlo k nárastu plochy udržiavaných cintorínov rozšírením plochy niektorých existujúcich cintorínov.

Podprogram 12.3:  Verejné osvetlenie                 

Zámer:  Osvetlené  a bezpečné  mesto

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu 1 011 550 1 053 750 993 540 1 052 260

Rozpočet podprogramu  
upravený 

1 083 790 972 820

Plnenie k 31.12. 1 078 130 972 673

% plnenia 99,48 % 99,98 %
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Zodpovednosť: útvar služieb -  oddelenie komunálnych činností a životného prostredia

Cieľ Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Bohumil Vincúr – referent pre opravu, údržbu a evidenciu DI a prvkov malej architektúry

Merateľný 

ukazovateľ:
Výstup / výsledok Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 

hodnota
7 190 7 796 7 990 8 150

Skutočná 

hodnota
7 185 8 017 8 032 8 189

Merateľný 

ukazovateľ:
Výstup / výsledok Ročná priemerná  spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kWh)

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 

hodnota
521 500 500 500

Skutočná 

hodnota
521 506 496 490

Komentár k podprogramu  :

V rámci podprogramu mesto zabezpečuje údržbu a prevádzku verejného osvetlenia a jeho rozširovanie prípad. 
doplnenie svietidiel.  Túto službu mesto zabezpečuje externe zmluvným vzťahom s firmou ELcomp s.r.o. Nitra.

Realizácia nových stavieb:  Osvetlenie cintorínov Chrenová a Janíkovce.

 verejné osvetlenie - elektrická energia ........................................................................................ 781 280 EUR

 údržba verejného osvetlenia ....................................................................................................... 271 970 EUR

 prekládka verejného osvetlenia  ......................................................................................................... 500 EUR

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

Zaradením do správy verejného osvetlenia obytného súboru „Prameň“ došlo k navýšeniu bodov o 158 svietidiel 
verejného osvetlenia.

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.221/2010-MZ zo dňa 9.09.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie výdavkov prvku  o 81 000 
EUR. Dodávateľ a distribútor elektrickej energie upravuje ceny a podmienky dodávky až po 1. januári. Ušetrené 
finančné prostriedky odrážajú jednak cenu elektrickej energie stanovenú pre rok 2010 a rovnako pružné reagovanie 
prevádzkovateľa verejného osvetlenia, ktorý vybral aktuálne najvýhodnejší produkt na dodávku elektrickej energie 
a prijal opatrenia – výmena ističov v rozvodných skriniach – za účelom zníženia paušálnych poplatkov.

Zároveň uvedeným uznesením mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie výdavkov prvku o čiastku 35 000 EUR. 
Cena za prevádzku sa pre aktuálny rok stanovuje vždy podľa evidovaného počtu svetelných bodov k 31.12. 
predchádzajúceho roka. Úspora odráža aktuálny stav dokončených investícií mesta ku koncu predchádzajúceho 
roka, čo nie je možné presne odhadnúť pri navrhovaní položky v rozpočte.

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.279/2010-MZ zo dňa 28.10.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie výdavkov rozpočtu 
podprogramu o 35 070 EUR na údržbu verejného osvetlenia presunom z výdavkov rozpočtov podprogramu 6.1. Zber 
a odvoz komunálneho odpadu – cyklický vývoz KO a poplatky za uloženie odpadu, podprogramu 12.1. Verejná zeleň 
– závesné kvetinové zostavy a podprogramu 12.5. Detské zariadenia a pieskoviská - monitoring hygieny pieskovísk.



                       PPrrooggrraammoovvýý rroozzppooččeett vvýýddaavvkkoovv mmeessttaa NNiittrryy nnaa rrookkyy 22001100-- 22001122..

190

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

Navýšenie svetelných bodov verejného osvetlenia vzniklo tým, že v roku 2010 bolo prevzaté do správy 
novovybudované verejné osvetlenie v lokalitách Obytná zóna PRAMEŇ, Kmeťova ulica – cintorín Mlynárce, Okružná 
križovatka na Novozámockej ulici v D. Krškanoch, Odbočovací pruh na Chrenovskej ulici. Priemerná ročná spotreba 
energie na jeden svetelný bod mierne poklesla.

Podprogram 12.4: Ochrana prírody a krajiny

Zámer: Život  v zdravom životnom prostredí   

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu 999 970 46 730 81 440 86 250

Rozpočet podprogramu  
upravený 

1 115 440 717 530

Plnenie k 31.12. 711 818 371 321

% plnenia 63,81 % 51,75 %

Prvok 12.4.1:  Regulácia živočíchov  v meste                            

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 68 050 43 140 64 290 68 090

Rozpočet prvku
upravený 

53 420 47 140

Plnenie k 31.12. 52 385 43 691

% plnenia 98,06 % 92,68 %

Zodpovednosť: útvar služieb -  oddelenie komunálnych činností a životného prostredia

Cieľ Podporovať riadený chov  zvierat a regulovať voľné žijúce živočíchy

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Ing. Jozef Stančík – referent pre poľnohospodárstvo

Merateľný 

ukazovateľ:
Výstup / výsledok Počet deratizácií a dezinsekcií na území mesta 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 

hodnota
1 2 4 4 4

Skutočná 

hodnota
1 2 3 3

Merateľný 

ukazovateľ:
Výstup / výsledok Počet psích ihrísk na území mesta
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Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 

hodnota
6 8 6 8 8

Skutočná 

hodnota
6 6 6 6

Merateľný 

ukazovateľ:
Výstup / výsledok Počet chovaných zvierat v mestskom parku – ZOO kútik   

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 

hodnota
20 15 15 15 15

Skutočná 

hodnota
20 20 20 20

Merateľný 

ukazovateľ:
Výstup / výsledok Počet sanovaných holubov v meste ks

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 

hodnota
800 1 000 600 800 800

Skutočná 

hodnota
600 900 694

Komentár k prvku : 

Regulácia chovaných druhov zvierat – o zabezpečenie optimálnych podmienok ich života, ich spolužitie s človekom
redukciu nežiadúcich živočíchov, eliminovať ich množenie, zabrániť prenášaniu chorôb, ochrana detských ihrísk pred 
chorobami prenášanými zvieratami.

Financuje sa budovanie a prevádzka psích ihrísk, chov zvierat v mestskom parku (ovce, muflóny, kozy tela, somár, 
daniele), sanácia holubov, celomestská deratizácia a dezinsekcia, výroba a osadenie zákazových tabuliek a značiek

odchyt túlavých zvierat (Mestské služby) ................................................................................................... 14 930 EUR

zákazové značky a tabuľky .............................................................................................................................. 600 EUR

celomestská deratizácia, dezinsekcia ......................................................................................................... 15 000 EUR

prevádzka ZOO kútika a prevádzka Gazdovského dvora ............................................................................. 8 000 EUR

vrecká na psie exkrementy ............................................................................................................................... 810 EUR

plochy pre voľný pohyb psov ......................................................................................................................... 1 200 EUR

sanácia holubov v meste ............................................................................................................................... 1 600 EUR

Uznesením č. 346/2009-MZ zo dňa 10.12.2009 Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo rozpočet Mesta Nitry na rok
2010 spolu so zaradením výdavkov na zákazové značky a tabuľky vo výške 1 000 EUR.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

Ukazovatele sa plnia priebežne, sanácia holubov bude vykonaná v 2. polroku 2010.

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.279/2010-MZ zo dňa 28.10.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie výdavkov rozpočtu prvku 
o 3 000 EUR na sanáciu holubov v meste presunom z výdavkov rozpočtu prvku 7.4.1. Cestná svetelná signalizácia -
údržba.

Rozpočtové opatrenie: 
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Uznesením č.279/2010-MZ zo dňa 28.10.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie výdavkov rozpočtu prvku 
o 1 000 EUR na nákup vreciek pre psie exkrementy presunom z rozpočtu podprogramu 12.5. Detské zariadenia a 
pieskoviská – monitoring hygieny pieskovísk.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

Deratizácia a dezinsekcia: vykonaná bola 1 celomestská deratizácia a 2 dezinsekcie (komáre +kliešte). 1 
dezinsekciu hradil VUC. 

Psie ihriská (výbehy): počet nezmenený 

Počet zvierat: stav zvýšený o 5 ks - prírastky 

Sanácia holubov: Predpokladaný počet odchytených holubov v podstate zhodný s predpokladom

Prvok 12.4.2: Ochrana životného prostredia

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 930 090 1 760 5 320 5 630

Rozpočet prvku  
upravený 

1 060 190 668 560

Plnenie k 31.12. 657 607 325 806

% plnenia 62,03 % 48,73 %

Zodpovednosť: útvar služieb -  oddelenie komunálnych činností a životného prostredia

Cieľ Zabezpečiť trvalo udržateľnú biodiverzitu zelene v meste

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Ing. Štrba, Ing. Žuffa, Ing. Ľudmila Šterdasová, Ing. Terézia Vencelová

Merateľný 

ukazovateľ:
Výstup / výsledok Počet vyrúbaných stromov za rok v ks

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 

hodnota
250 250 500 500 500

Skutočná 

hodnota
262 1 315 762 776

Merateľný 

ukazovateľ:
Výstup / výsledok Náhradná výsadba zelene v ks

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 

hodnota
100 300 300 350 400

Skutočná 

hodnota
135 133 753 300

Merateľný Výstup / výsledok Počet stromov ošetrených chemicky v ks
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ukazovateľ:

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 

hodnota
400 500 400 400 500

Skutočná 

hodnota
375 350 359 330

Merateľný 

ukazovateľ:
Výstup / výsledok Počet vydaných rozhodnutí na výrub drevín rastúcich na mestských 

plochách  

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 

hodnota
100 100 120 120 120

Skutočná 

hodnota
91 71 125 120

Merateľný 

ukazovateľ:
Výstup / výsledok Počet zamietnutých podnetov na výrub drevín

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 

hodnota
40 40 30 30 30

Skutočná 

hodnota
54 25 37 12

Merateľný 

ukazovateľ:
Výstup / výsledok Plošná výmera vyrúbaných krov v m2

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 

hodnota
250 200 1 000 1 000 1 000

Skutočná 

hodnota
486 8 092 1 369 2779

Merateľný 

ukazovateľ:
Výstup / výsledok Počet vysadených krov v ks

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 

hodnota
800 1 000 500  500 600

Skutočná 

hodnota
646 360 4 432 1690

Komentár k prvku :
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Maximálna starostlivosť o zachovanie trvalo udržateľného rozvoja  zelene a jej druhovej rozmanitosti, skvalitnenie 
enviromentálneho prostredia, zvyšovanie ekologickej zodpovednosti všetkých členov spoločnosti -  náhrada 
vyrúbaných stromov, ošetrovanie napadnutých a chorých jedincov, sledovanie poklesu, prípadne nárastu počtu 
vyrúbaných drevín na mestských pozemkoch, sledovanie ich zdravotného stavu – eliminovanie havarijných situácií 
v súvislosti s výkyvmi počasia, zabezpečenie optimálnych  podmienok života zelene a následne zdravého 
a bezpečného života obyvateľov mesta.

Financuje sa – výrub a opílenie drevín, výsadba za vyrúbané dreviny, súdnoznalecké posudky, chemické ošetrenie 
vzrastlých stromov proti škodcom(pagaštany, platany).

- nutné výruby chorých porastov ................................................................................................................... 1 600 EUR

- údržba Rolfesovej bane ................................................................................................................................. 100 EUR

Záverečný účet – presun nevyčerpaných účelových prostriedkov:

Uznesením č.42/2010-MZ zo dňa 18.03.2010 Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo presun nevyčerpaných 
finančných prostriedkov z roku 2009 vo výške        305 375 EUR  a z roku 2008 vo výške 106 607 EUR –
nevyčerpané náhrady za výrub drevín do rozpočtu výdavkov prvku na rok 2010.

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.147/2010-MZ zo dňa 17.06.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo navýšenie finančných prostriedkov 
v rozpočte prvku určených na realizáciu Námestia Na Vŕšku – nákup mobiliáru vo výške 21 000 EUR.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

Plnenie prvku zodpovedá stanovenému cieľu. Náhradná výsadba zelene a výsadba krov prebehne v mesiaci október 
až november 2010, t.j. vo vhodnom vegetačnom období.

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.279/2010-MZ zo dňa 28.10.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie výdavkov rozpočtu 
podprogramu o 4 000 EUR – transfer pre SPU na prevádzku botanickej záhrady.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

Plnenie prvku zodpovedá stanovenému cieľu. Náhradná výsadba zelene a výsadba krov prebehne v mesiaci október 
až november 2010, t.j. vo vhodnom vegetačnom období.

Prvok 12.4.3: Lesné pozemky v majetku mesta

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 1 830 1 830 11 880 12 530

Rozpočet prvku
upravený 

1 830 1 830

Plnenie k 31.12. 1 826 1 824

% plnenia 99,78 % 99,67 %

Zodpovednosť: útvar služieb -  oddelenie komunálnych činností a životného prostredia

Cieľ Zabezpečiť  revitalizáciu lesných pozemkov v majetku  mesta

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Ing. Ľudmila Šterdasová – referentka pre tvorbu zelene, sad. úpravy a kvetinové záhony 

a evidenciu zelene

Merateľný 

ukazovateľ:
Výstup / výsledok Počet vyrúbaných stromov rastúcich v lese

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
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Plánovaná 

hodnota
150 200 150 150 150

Skutočná 

hodnota
186 157 103 44

Merateľný 

ukazovateľ:
Výstup / výsledok Počet zasadených stromov vrátane údržby

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 

hodnota
250 300 300 300 300

Skutočná 

hodnota
0 100 300 500

Komentár k prvku : 

Zabezpečiť maximálnu starostlivosť o lesy, nezmenšovať ich výmeru, nahrádzať suché a choré stromy, vybavením 
záujmových území označením trás, mobiliárom – altánkami a lavičkami, docieliť zvýšený záujem obyvateľov 
o návštevu lesa. Financuje sa správa mestských lesných pozemkov v majetku mesta 830 EUR a zalesnenie  lesných 
pozemkov v majetku mesta 1 000 EUR. 

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

Plnenie prvku prebehne až v mesiaci október - november 2010, t.j. vo vhodnom vegetačnom období.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

Plnenie prvku zodpovedá stanovenému cieľu. 

      

Podprogram 12.5:  Detské zariadenia a pieskoviská
Zámer:  Bezpečný priestor pre hry detí

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu 113 060 55 350 59 150 62 650

Rozpočet podprogramu  
upravený 

276 370 155 180

Plnenie k 31.12. 169 523 153 646

% plnenia 61,34 % 99,01 % 

Zodpovednosť: útvar služieb -  oddelenie komunálnych činností a životného prostredia + Mestské služby Nitra

Cieľ Zabezpečiť pravidelnú údržbu a hygienu detských ihrísk

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Bohumil Vincúr – referent pre opravu, údržbu a evidenciu DI a prvkov malej architektúry

Blažej Keszeli – Mestské služby

Merateľný 

ukazovateľ:
Výstup / výsledok

Celkový počet udržiavaných kolektívnych športových ihrísk

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 42 42 42 42 42
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hodnota

Skutočná 

hodnota
42 42 42 42

Merateľný 

ukazovateľ:
Výstup / výsledok

Celkový počet udržiavaných pieskovísk a detských ihrísk

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 

hodnota
269 500 500 500

Skutočná 

hodnota

269 269

202 

pieskovísk

50 

detských 

ihrísk

202 

pieskovísk

49 

detských 

ihrísk

Komentár k podprogramu  : 

Zabezpečujú sa zaujímavé voľnočasové aktivity všetkých vekových kategórií detí v najbližšom okolí bydliska. 
Monitorovaním pieskovísk pre najnižšiu vekovú kategóriu ŠZU sa zabraňuje výskytu parazitov prenášaných voľne 
žijúcimi živočíchmi.

- Mestské služby – dotácia na detské zariadenia a pieskoviská ................................................................. 51 150 EUR

- doplnenie jestvujúcich DI............................................................................................................................. 1 200 EUR

- monitoring hygieny pieskovísk ..................................................................................................................... 3 000 EUR

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

Pre zabezpečenie bezpečnej prevádzky hracích prvkov bolo v prvom polroku 2010 zlikvidované detské ihrisko 
„BREZÁČIK“ v Brezovom Háji.

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.221/2010-MZ zo dňa 9.09.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie výdavkov rozpočtu 
podprogramu z dôvodu rozdielu skutočnej a rozpočtovanej sumy výdavkov zrealizovanej a vyfinancovanej akcie –
realizácia parku Borina (chodníky, detské ihriská) -1 970 EUR.

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.279/2010-MZ zo dňa 28.10.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie výdavkov rozpočtu 
podprogramu o 1 000 EUR a ich presun do rozpočtu podprogramu 12.3. Verejné osvetlenie – údržba VO a zároveň 
zníženie výdavkov rozpočtu podprogramu o 1 000 EUR a ich presun do rozpočtu prvku 12.4.1. Regulácia živočíchov 
v meste – vrecká na psie exkrementy.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

Pre zabezpečenie bezpečnej prevádzky hracích prvkov bolo v prvom polroku 2010 zlikvidované detské ihrisko 
„BREZÁČIK“ v Brezovom Háji.

Podprogram 12.6:  Fontány                                         

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu 19 920 19 920 23 920 25 330

Rozpočet podprogramu
upravený 

18 920 19 920

Plnenie k 31.12. 18 920 19 920

% plnenia 100,0 % 100,0  %
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Zodpovednosť: útvar služieb -  oddelenie komunálnych činností a životného prostredia a Mestské služby Nitra

Cieľ Zabezpečiť atraktívnosť oddychových zón mesta

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Blažej Keszeli – Mestské služby

Merateľný 

ukazovateľ:
Výstup / výsledok

Počet dní  prevádzkovania  vodných zariadení za rok

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 

hodnota
184 150 150 150

Skutočná 

hodnota
153 184 168 168

Komentár k podprogramu  : 

Prevádzku a údržbu  fontán zabezpečujú Mestské služby, ktoré ich majú v správe.

Financuje sa čistenie a údržba fontán, výmena vody, opravy potrubných rozvodov a čerpadiel.

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2010:      

Fontány v meste Nitra sú v prevádzke od 1.5.2010 do 15.10.2010.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2010:      

Vodné zariadenia (fontány, pitníky) boli v meste Nitra prevádzkované od 1.mája do 15.októbra 2010.

Podprogram 12.7: Verejné WC

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu 53 110 45 600 53 600 56 770

Rozpočet podprogramu  
upravený

51 470 45 600

Plnenie k 31.12. 47 766 45 600

% plnenia 92,80 % 100,0 %

Zodpovednosť: útvar služieb -  oddelenie komunálnych činností a životného prostredia a Mestské služby Nitra

Cieľ Zabezpečiť hygienickú úroveň  prevádzky verejných WC 

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Jozef Ambrózi – Mestské služby

Merateľný 

ukazovateľ:
Výstup / výsledok

Počet  prevádzkovaných verejných WC spolu
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Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 

hodnota
5 6 6 6 6

Skutočná 

hodnota
5 5 5 3 stále

Komentár k podprogramu  : 

Prevádzku verejných WC  zabezpečujú Mestské služby. Financuje sa prevádzka a údržba verejných WC .

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2010:      

Mestské služby zabezpečujú správu, údržbu a prevádzku 5 verejných WC a majú uzatvorené zmluvy o spolupráci 
s 2 reštauračnými zariadeniami v centre mesta, ktoré v súlade s uvedenou zmluvou poskytujú verejnosti ich sociálne 
zariadenie (kaviareň Múzeum a Keltská pivnica). 

Verejné WC           
stav k 30.06.2010

1. WC Mestská tržnica

2. WC Cintorínska ul.

3. WC Jurkovičova ul.

4. WC Župné námestie

5. WC Jesenského ul.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2010:      

Od začiatku roka 2010 bolo v prevádzke 5 verejných stálych murovaných WC a 1 pojazdné WC určené pre rôzne 
akcie usporiadané v meste počas celého roka.

V priebehu roka 2010 bolo v júli z technických príčin zrušené WC na Jurkovičovej ulici a v októbri 2010 bolo v rámci 
realizácie investičnej akcie pri vstupe do mestského cintorína zbúrané WC na Cintorínskej ulici.

Z uvedeného je zrejmé, že na konci roka 2010 boli prevádzkované 3 stále WC.

Podprogram 12.8:  Verejnoprospešné aktivity   

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu 19 920 16 640 6 640 7 030

Rozpočet podprogramu
upravený 

23 880 23 370

Plnenie k 31.12. 26 593 24 733

% plnenia 111,36 % 105,83 %
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Prvok 12.8.1: Menšie obecné služby

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 6 640 6 640 6 640 7 030

Rozpočet prvku
upravený 

10 600 13 370

Plnenie k 31.12. 13 313 14 733

% plnenia 125,59 % 110,19 %

Zodpovednosť: útvar služieb -  oddelenie komunálnych činností a životného prostredia

Cieľ Dosiahnuť aktívnu účasť nezamestnaných občanov na aktivačných prácach 

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Mária Supeková – referentka pre verejné priestranstvá a aktivačné práce

Merateľný 

ukazovateľ:
Výstup / výsledok Počet hodín odpracovaných aktivačnými pracovníkmi za týždeň 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 

hodnota
16 16 16 16 16

Skutočná 

hodnota
16 16 16 16

Komentár k prvku : 

Financujú sa verejnoprospešné aktivity nezamestnaných občanov, ktorí sa podieľajú na čistení a upratovaní mesta.
Priemerný počet  aktivačných pracovníkov je cca 40. Výdavky na ich  pracovné  pomôcky: 6 640 EUR.

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2010:      

Stanovený cieľ je splnený na 100 %.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2010:      

Stanovený cieľ je splnený na 110 %.

Prvok 12.8.2: Podpora Nitrianskej komunitnej nadácii      

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 13 280 10 000 0 0

Rozpočet prvku
upravený

13 280 10 000

Plnenie k 31.12. 13 280 10 000

% plnenia 100,0 % 100,0  %
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Zodpovednosť: útvar prednostu MsÚ – referát hospodárskej prevádzky  a Nitrianska komunitná nadácia

Cieľ Zabezpečiť podmienky pre  komunitné aktivity  mládeže a seniorov

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre

Merateľný 

ukazovateľ:
Výstup / výsledok  Počet podporených projektov nadáciou za rok 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 

hodnota
30 80 80 80 80

Skutočná 

hodnota 28 29 16 8

Komentár k prvku :

Mesto podporuje aktivity občanov zamerané na činnosť mládeže v jej voľnom čase a podporuje aktivity a kreatívnosť 
seniorov.

Uznesením č. 346/2009-MZ zo dňa 10.12.2009 Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo rozpočet Mesta Nitry na rok 
2010 spolu so zaradením transferu pre Nitriansku komunitnú nadáciu vo výške 10 000 EUR.

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2010:      

V priebehu prvého polroka boli prevedené finančné prostriedky  Nitrianskej komunitnej nadácii na základe zmluvy 
ÚPredn-42/2010 vo výške 5 000 EUR. V prvom otvorenom grantovom kole bolo prihlásených 31 projektov z nich 
Správna rada NKN súhlasila s podporou 11 vo výške 2 598 EUR za finančnej pomoci 2 % (z dane) a BRAMAC-
strešné systémy s.r.o. ( Projekty: Bezpeční predškoláci, Športový deň telesne a mentálne postihnutých detí 
a mládeže, Voľný čas na vode – splavy pre rodiny s deťmi, EKO-Domček, Mamy pre Klokočinu, Detský aguatlon, 
Galaprogram Deti Vám, Galéria FOYER, Hravé tvorenie, Čistenie Zobora, Záchrana matky Zeme). Do druhého 
grantového kola sa prihlásilo o podporu 33 projektov. Správna rada rozhodla  o podpore 12 projektov vo výške od 
Mesta Nitry  3 402 EU so spolufinancovaním BRAMAC-strešné systémy, s.r.o. a InsData, s.r.o. (Projekty: Tie naše 
hrdielka ako organ hrajú, Pohrajme sa deti, keď nám ten čas letí, Klub tvorivej činnosti pre seniorov, Pekné Viničky, 
Tvorivé dielne pre deti zo sídlisk Klokočina a Diely, Mestský denný tábor FAJN, Rodiny rodinám – tvorivé dielne pre 
charitatívny jarmok, Po tanečných chodníkoch, Rozlúčka s prázdninami 2010, Slovenské a české pouličné divadlo, 
Zlatý vek, Moja mama je najkrajšia na svete). 

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2010:      

V priebehu roku 2010 Nitrianska komunitná nadácia z finančného príspevku Mesta Nitry podporila 8 projektov : 
Galéria FOYER, Jarné čistenie Zobora 2010, Mamy pre Klokočinu, Pekné Viničky, Zlatý vek, Pohrajme sa deti, keď 
nám ten čas letí, Rodiny rodinám – tvorivé dielne pre charitatívny jarmok, Slovenské a české pouličné divadlo.

Podprogram 12.9: Vodné toky a plochy                    

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu 6 310 5 820 6 500 6 880

Rozpočet podprogramu
upravený 

3 290 3 520

Plnenie k 31.12. 2 785 3 096

% plnenia 84,65 % 87,96  %
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Zodpovednosť: útvar služieb -  oddelenie komunálnych činností a životného prostredia

Cieľ Zabezpečiť monitoring kvality  prameňov v majetku mesta

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Bohumil Vincúr – referent pre opravu, údržbu a evidenciu DI a prvkov malej architektúry

Merateľný 

ukazovateľ:
Výstup / výsledok Počet odberov vzoriek za rok  

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 

hodnota
20 25 25 25 25

Skutočná 

hodnota
16 12 26 26

Komentár k podprogramu  :

Financuje sa odber a rozbor vzoriek vody z prameňov vyvierajúcich na území mesta a informovanie verejnosti

- rozbor vody ................................................................................................................................................. 3 500 EUR

- dezinfekcia prameňov ................................................................................................................................ 2 320 EUR

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2010:      

V prvom polroku bolo odobratých 5 vzoriek na rozbor vody  v prameňoch, ich počet bol ovplyvnený skutočnosťou, že 
odbery vody boli realizované aj Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Najbližší odber bude vykonaný 
v mesiaci jún 2010.

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.279/2010-MZ zo dňa 28.10.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie výdavkov rozpočtu 
podprogramu o 1 500 EUR a ich presun do výdavkov rozpočtu podprogramu 6.1. Zber a odvoz komunálneho odpadu 
- dočisťovanie stojísk.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2010:      

Na území mesta Nitry sa nachádza 6 prameňov, ktoré sú situované v katastrálnom území Nitra – Zobor ( Svoradov 
prameň, prameň Šindolka, prameň na Pivonkovej ulici, Puškinov prameň na Kláštorskej ulici, prameň na Martinskej 
doline a prameň Buganka).  

V roku  2010 bolo na prameňoch odobratých 26 vzoriek za účelom zistenia vhodnosti používania vody pre ľudskú 
potrebu v zmysle Nariadenia vlády SR číslo 354/2006, z toho 9 vzoriek  vykonal RUVZ v Nitre v rámci výkonu 
štátneho zdravotného dozoru nad zásobovaním obyvateľstva pitnou vodou
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Program 13: Sociálne služby

Zámer: Nitra -  mesto bez sociálnych problémov 

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet programu 1 249 610 1 047 120 2 949 920 2 027 580

Rozpočet programu
upravený 

5 264 231 6 272  680

Plnenie k 31.12. 1 562 893 5 679 835

% plnenia 29,69 % 90,55 %

Komentár k programu: 

V Programe sú zahrnuté  sociálne služby  vyplývajúce  zo zákona o sociálnej pomoci a z ďalších strategických 
dokumentov mesta Nitry. Predstavujú adresné sociálne služby poskytované v sociálnych zariadeniach mesta pre 
tých občanov, mesta, ktorým umožňujú  riešiť  ich zdravotnú a sociálnu situáciu. Mesto poskytuje rôznu sociálnu 
pomoc a podporu  v oblasti  opatrovateľskej služby, stravovania, služieb pre seniorov, prepravnú službu, centrum 
tiesňového volania, služby pre rodiny a deti,  jednorazové dávky a finančné príspevky, podporuje dotáciami subjekty 
pracujúce v zdravotnej a sociálnej oblasti. 

Podprogram 13.1:  Zariadenia sociálnych služieb 

Zámer: Účinná a koordinovaná sieť zariadení sociálnych služieb
www.szss.sk

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu 133 780 85 000 156 650 148 270

Rozpočet podprogramu
upravený 

116 580 101 650

Plnenie k 31.12. 116 581 79 100

% plnenia 100,0 % 77,82 %

Prvok 13.1.1: Útulok pre bezdomovcov a nocľaháreň, Štúrova č.55

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 81 330 30 000 83 650 70 960

Rozpočet prvku
upravený 

64 130 46 650

Plnenie k 31.12. 64 131 27 000

% plnenia 100,0 % 57, 88 %
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Zodpovednosť: Správa zariadení sociálnych služieb

Cieľ Zabezpečiť  základnú pomoc pre bezprístrešných občanov 

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Ing. Peter Heiser – vedúci Útulku pre bezdomovcov

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok
Počet ubytovaných klientov  zariadenia  za rok spolu

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

83 83 100 100 100

Skutočná 
hodnota

137 120 169 160

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok
Využitie kapacity zariadenia v %

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

100 100 100 100 100

Skutočná 
hodnota

165 144,6 203,6 192,7

Komentár k prvku :

Poskytovanie sociálnych služieb v Útulku pre bezdomovcov  vyplýva zo zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 
službách a zo strategických dokumentov mesta Nitry. Súčasné zariadenie poskytuje sociálne služby: ubytovanie, 
zaopatrenie, poradenstvo, sociálnoprávnu ochranu a prevenciu, vyhľadávaciu činnosť a možnosť resocializácie, 
výchovné programy v rámci uplatnenia sa obyvateľov Útulku na pracovnom trhu. 

Rozpočtové opatrenie: 

Mesto Nitra obdržalo zo štátneho rozpočtu kapitálový transfer na zariadenie sociálnych služieb. Uznesením 
č.147/2010-MZ zo dňa 17.06.2010 Mestské zastupiteľstvo schválilo použitie tohto transferu na rekonštrukciu 
nocľahárne pri Útulku pre bezdomovcov.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

Počet klientov, ktorým je poskytovaná sociálna služba v ÚpB a N, má v porovnaní s minulým rokom porovnateľnú 
hodnotu. Vzhľadom k prípravným prácam na plánovanú rekonštrukciu zariadenia, organizácia postupne zabezpečuje 
núdzový režim obmedzenia prevádzky v priestoroch nocľahárne   v kapacite cca 50 lôžok. Ostatným obyvateľom 
zariadenia pomáhame zabezpečovať náhradné bývanie, príp. obnovenie prerušených kontaktov s rodinou.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

Počet ubytovaných klientov v Útulku pre bezdomovcov a Nocľahárni  je porovnateľný s minulým rokom i napriek 
tomu, že v roku 2010 bola plánovaná rekonštrukcia Útulku pre bezdomovcov s navýšením počtu lôžok na 100. Na 
základe uvedeného bol postupne zavádzaný núdzový režim  s tým, že do Útulku sa klienti prijímali iba 
v nevyhnutných situáciách na dobu určitú do začiatku rekonštrukcie.  

Nitriansky samosprávny kraj  zazmluvnil  32 miest pre prijímateľov  sociálnej služby v UpB s finančným príspevkom 
vo výške 27.264,- €  

Z celkového počtu ubytovaných za rok 2010  bolo 91 s trvalým pobytom na území mesta Nitra a 69 s trvalým 
pobytom mimo územia mesta Nitry.    
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Prvok 13.1.2: Zariadenie núdzového bývania , Krčméryho č.22

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 44 150 45 000 63 000 66 720

Rozpočet prvku
upravený 

44 150 45 000

Plnenie k 31.12. 44 150 43 200

% plnenia 100,0 % 96,00 %

Zodpovednosť: Správa zariadení sociálnych služieb

Cieľ Zabezpečiť dočasnú pomoc osamelým rodičom s maloletými  deťmi   

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Mgr. Gabriela Chlebcová  – vedúca  ZNB

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok
Počet ubytovaných klientov  zariadenia  za rok spolu

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

20 35 35 35 35

Skutočná
hodnota

50 15 76 83

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok
Využitie kapacity zariadenia v %

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Skutočná 
hodnota

250,0 80 217,2 237,1

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok
% uspokojených žiadateľov zo všetkých

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Skutočná 
hodnota

75,3 80 100 100

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok
Zrekonštruovaný  domov  pre osamelých rodičov

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná áno áno Áno áno áno
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hodnota

Skutočná 
hodnota

áno áno Áno

Komentár k prvku :

Zariadenie núdzového bývania poskytuje  ubytovanie rodičom s deťmi do 15 rokov,  ktorí sa ocitli v  nepriaznivej   
životnej   situácii, v sociálnej a bytovej  tiesni, rodičom s deťmi bez prístrešia, alebo tým, ktorí boli týraní osobou, 
s ktorou žili v spoločnej domácnosti. Ďalej poskytuje resocializačné a výchovné programy pre matky s deťmi, 
okamžité riešenie krízovej situácie pre ubytovaných v núdzi. Ubytovanie je poskytované na dobu nevyhnutnú – ½ 
roka, v prípade nutnosti i na dlhšie. Rekonštrukcia a prestavba DPOR, realizovaná  od 9/2007 do 7/2008, vyriešila vo 
veľkej miere  dopyt po zabezpečení ubytovania v krízovej životnej situácie  a priestorovo zlepšila možnosti 
v poskytovaní sociálnych služieb pre danú cieľovú skupinu obyvateľov . 

Prostriedky sú určené na krytie mzdových a prevádzkových  nákladov.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

K 30.06.2010 v zrekonštruovaných priestoroch zariadenia využívalo služby 76 rodičov s deťmi. Využitie zariadenia 
bolo naplnené v zmysle stanovenej kapacity. V spolupráci s pracovníkmi MsÚ zariadenie zabezpečovalo  záchytné 
dočasné ubytovanie pre rodiny s deťmi, ktoré sa dostali  do  pozície neplatičov  v iných typoch sociálneho bývania na 
území mesta (ubytovňa Hlboká, Orechov dvor). 

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

Do 31.12.2010 Zariadenie núdzového bývania využívali osamelí rodičia s deťmi v celkom počte 83. Využitie 
zariadenia je na 100, 0 %  stanovenej kapacity.  V spolupráci s MsÚ  útvarom sociálneho úradu zariadenie 
poskytovalo dočasné ubytovanie pre rodiny s deťmi v nepriaznivej sociálnej a hmotnej situácii

Z celkového počtu ubytovaných bolo. 20 rodičov a 26 detí  s trvalým pobytom na území mesta Nitra a 17 rodičov 
a 31 detí s trvalým pobytom mimo územia mesta Nitry. 

Na rok 2010 Nitriansky samosprávny kraj poskytol finančný príspevok vo výške 3.900,- €  na 5 prijímateľov sociálnej 
služby v rámci nitrianskeho kraja. 

Prvok 13.1.3: Podporované bývanie, J.Kráľa č.2

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 8 300 10 000 10 000 10 590

Rozpočet prvku
upravený 

8 300 10 000

Plnenie k 31.12. 8 300 0

% plnenia 100,0 % -

Zodpovednosť: Správa zariadení sociálnych služieb

Cieľ Zabezpečiť chránené bývanie 

Zodpovedný za 
monitorovanie:

PhDr. Silvia Lužáková – sociálna pracovníčka
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Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet klientov za rok spolu  

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

15 15 15 15 15

Skutočná 
hodnota

15 15 15 15

Komentár k prvku :

Zariadenie s denným dohľadom  je prevádzka od 01.03.2007 s kapacitou  15 klientov. Poskytuje pod odborným 
vedením denný dohľad a aktivity občanom so zdravotným postihnutím a občanom s duševnými poruchami. Tento 
druh zariadenia je alternatívou pre zdravotne postihnutých občanov, ktorí by boli odkázaní na celoročný pobyt 
v ústavnej starostlivosti alebo na doživotnú pomoc rodinných príslušníkov. Telesne alebo mentálne postihnutí ľudia 
(nad 18 rokov) majú možnosť aj napriek svojmu obmedzeniu žiť samostatný a plnohodnotný život. V chránenom 
bývaní ide o odborný dohľad – sociálny pracovník, pod dohľadom ktorého sa učia žiť samostatne (nakupovať, 
hygiena, varenie, oddych a relax). 

V súčasnej dobe navštevuje zariadenie denne pravidelne 12 až 15 klientov. S ďalšími sa priebežne pracuje 
v domácnosti. Financie sú určené na mzdové a prevádzkové výdavky.

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2010:      

Zariadenie podporovaného bývania k  30.06.2010 poskytovalo sociálne služby v alternatívnej forme pre 15 klientov. 
Boli uspokojené všetky žiadosti o túto formu sociálnej služby. Poverená pracovníčka okrem skupinovej formy práce 
vychádzala za klientmi do ich bytov, kde vykonávala dohľad nad fungovaním odkázaných klientov v ich domácnosti. 
Zariadenie  využívali  hlavne klienti bývajúci v DOS-och, ale aj občania, bývajúci v súkromných bytoch a domoch na 
území mesta.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2010:      

Podporované bývanie bolo  zriadené za účelom poskytovania sociálnej služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na 
dohľad a nie je schopná viesť samostatný život.  Sociálny pracovník v rámci tejto sociálnej služby poskytuje sociálne 
poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a dohľad pri obslužných a záujmových 
činnostiach klientov. 

Plánovaná hodnota klientov je totožná so skutočnou hodnotou klientov.   

Podprogram 13.2:  Centrum tiesňového volania

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu 48 130 40 000 23 000 24 360

Rozpočet podprogramu
upravený 

46 370 40 000

Plnenie k 31.12. 46 367 39 000

% plnenia 99,99 % 97,50 %

Zodpovednosť: Správa zariadení sociálnych služieb

Cieľ Zabezpečiť akútnu pomoc pre občanov v ohrození zdravia a života  

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Antónia Herdová – vedúca Centra tiesňového volania
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Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet občanov, ktorým bola poskytnutá pomoc za rok  

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

50 50 50 50 50

Skutočná 
hodnota

38 38 53 48

Komentár k podprogramu  :

Centrum tiesňových volaní, poskytuje svoje služby  ako chránené   pracovisko, progresívne (mobilnú asistenciu), 
nepretržite 24 hodín. Služba je určená pre seniorov žijúcich osamotene, osoby s rizikovým ochorením, seniorov, ktorí 
majú skúsenosť s pádom, po infarktoch a cievnych mozgových príhodách, pacientom, ktorí sa zotavujú v domácom 
prostredí, ťažko zdravotne postihnutým osobám. Senior linka so systémom Smart Call pracuje na princípe stlačenia 
prenosného tiesňového tlačidla, ktoré je vodotesné a nárazuvzdorné. Dosah tlačidla je  až  do 40 m od telefonického 
prístroja. Klient má možnosť doplniť službu o ďalšie špeciálne snímače (pohybu, dymu, dverové), ktoré rozširujú 
okamžité informácie v prípade potreby. Služba sa využíva aj ako doplnková opatrovateľská služba k  terénnej 
opatrovateľskej službe v domácnosti.

Prevádzka CTV je zabezpečovaná v priestoroch MsÚ Nitra ako chránené pracovisko pre ŤZP pracovníkov. 

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2010:      

Prevádzka zabezpečila k 30.06.2010 všetkých žiadateľov o tento druh podpornej sociálnej služby. Bola využívaná aj 
ako doplnková služba k opatrovateľskej službe v domácnosti. Vzhľadom k tomu, že ide prechodnú formu udržania 
klienta v domácom prostredí (odchod o pobytových foriem starostlivosti), počet klientov neustále kolíše. Služba je 
kombinovaná s tiesňovou linkou pomoci starším ľuďom a ťažko zdravotne postihnutým občanom.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2010:      

Služba bola využívaná ako doplnková služba k opattrovateľskej službe v domácnosti  Počet klientov neustále kolíše, 
vzhľadom k tomu, že ide o prechodnú formu udržania klienta v domácom prostredí. Služba je kombinovaná s 24 
hodinovou  tiesńovou linkou  pomoci  starším, osamelým alebo ŤZP občanov.  Skutočná hodnota oproti plánu je 
mierne nižšia. 

K 31.12.2010  je   zazmluvnených  23 klientov, celkovo  v prierbehu roka využívalo službu 48 klientov. Plánovaná 
hodnota je viazaná na celkovú kapacitu signalizačnej  techniky (náramky), skutočná hodnota je mierne nižšia ako 
plánovaná. 

Podprogram 13.3:  Prepravná služba, Štefánikova č.60

Zámer:  Mobilita občanov odkázaných na prepravu 

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu 19 920 22 000 21 500 22 770

Rozpočet podprogramu
upravený 

19 920 24 000

Plnenie k 31.12. 19 920 21 500

% plnenia 100,0 % 89,58 %

Zodpovednosť: Správa zariadení sociálnych služieb

Cieľ Zabezpečiť mobilitu ťažko postihnutých občanov a seniorov mesta 

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Antónia Herdová – vedúca Prepravnej služby 
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Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Predpokladaný počet výjazdov za rok spolu 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

1 000 1 500 1 500 1 500 2 000

Skutočná 
hodnota

923 983 2 043 2312

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok % uspokojených žiadateľov o službu 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Skutočná 
hodnota

67 98,3 136,2 154,1

Komentár k podprogramu  :

Prevádzku prepravnej služby a  sociálneho taxíka zabezpečujú od januára 2009 2 vozidlá. Objednávky na prepravu 
a sociálny taxík prijímajú pracovníčky CTV podľa podmienok VZN o prepravnej službe a sociálnom taxíku. 

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

K 30.06.2010 boli uspokojení všetci žiadatelia – občania mesta Nitry o prepravnú službu. Záujem občanov 
o prepravnú službu má stúpajúcu tendenciu. Vzhľadom ku kapacite MV (v počte 2) zatiaľ neprevyšuje dopyt ponuku. 
Klienti využívajú službu na prevoz na ošetrenia, na rehabilitácie, ale aj v kombinácii s inými, napr. so službami 
denného stacionára, denných centier na území mesta a pod.

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.221/2010-MZ zo dňa 9.09.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie transferu pre príspevkovú 
organizáciu mesta Správa zariadení sociálnych služieb na opravu poruchy na vozidle sociálneho taxíka vo výške 
2 000 EUR.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

Prepravná služba eviduje zmluvných 32 klientov. Ostatné výjazdy sa realizujú formou objednávok  na jednorazovú 
prepravu. Bolo vykonaných 1050 jázd. Služby jednorázovo v prepravnej službe využilo 1.262 klientov. Počet 
najazdených kilometrov v zmluvnej prepravnej službe bolo 2.826, v jednorazovej prepravnej službe 7.381 kilometrov. 
Objednávky na prepravu prijímajú pracovníčky CTV podľa podmienok VZN o prepravnej službe. K 31.12.2010 boli 
uspokojení všetci žiadatelia o poskytnutie PS. Plánovaná  hodnota je o polovinu  nižšia ako skutočná ,nakoľko plán 
bol stanovený na poskytovanie služby jedným MV.   V súčasnej dobe je služba poskytovaná dvomi MV na základe 
zvýšeného dopytu zo strany  občanov mesta.  

Podprogram 13.4: Opatrovateľská služba

Zámer: Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mesta

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu 651 270 508 200 566 460 599 930

Rozpočet podprogramu  
upravený 

657 750 718 790

Plnenie k 31.12. 609 944 711 938

% plnenia 92,73 % 99,05 %
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Prvok 13.4.1: Opatrovateľská služba v domácnosti

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 391 690 380 600 461 660 488 940

Rozpočet prvku
upravený 

438 170 382 310

Plnenie k 31.12. 435 975 382 306

% plnenia 99,50 % 100,00 %

Zodpovednosť: Správa zariadení sociálnych služieb

Cieľ Zabezpečiť pomoc pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi  v domácnosti

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Mgr. Helena Šaláteková – vedúca DOS Hollého 9,  Antónia Herdová – vedúca DOS Misionárska 3

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Priemerný počet opatrovaných za  mesiac 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

240 260 280 330 400

Skutočná 
hodnota

196 238 268 278

Komentár k prvku :

Občania mesta, ktorí sú poberateľmi opatrovateľskej služby v domácnosti, sú spravidla starší občania zmyslovo, 
duševne a zdravotne postihnutí. Táto forma sociálnej pomoci umožňuje staršiemu a ťažko zdravotne postihnutému 
občanovi čo najdlhšie zotrvať v rodinnom kruhu, je menej traumatizujúca, nevystavuje ho bezprostredne stresu, 
spôsobenému zmenou prostredia odchodom do zariadení sociálnych služieb a skvalitňuje jeho prežívanie primerane 
k dosiahnutému veku a zdravotnému stavu.

Záverečný účet - presun nevyčerpaných účelových prostriedkov: 

Uznesením č.42/2010-MZ zo dňa 18.03.2010 Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo presun nevyčerpaných 
finančných prostriedkov z roku 2009 vo výške 1 706 EUR - nevyčerpaný transfer na motorové vozidlo pre 
opatrovateľskú službu do rozpočtu výdavkov prvku na rok 2010.

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2010:      

Žiadosti o terénnu opatrovateľskú služby v domácnosti boli vybavované v prvom polroku priebežne, ihneď po 
doručení rozhodnutia o odkázanosti na danú službu a podaní žiadosti o jej poskytovanie.  Vzhľadom k možnosti 
výberu poskytovateľa zo strany klienta v zmysle zákona, nebol v prvom polroku zaznamenaný pokles záujmu o TOS. 
Kapacitne boli TOS zabezpečené pre všetkých  žiadateľov v požadovanom rozsahu odkázanosti. Boli zaznamenané 
zo strany klientov pripomienky k výške platieb za 8 hodinovú TOS a žiadosti o zníženie platieb vzhľadom na výšku 
príjmov/dôchodkov poberateľov TOS. 

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2010:      

V roku 2010 bola TOS priebežne poskytovaná 278 občanom v domácnostiach. Poskytovalo ju 54 opatrovateľov                    
z kmeňových zamestnancov organizácie, 2 pracovníci zamestnaní na základe projektu regionálneho rozvoja 
zamestnanosti v spolupráci s ÚPSVaR a 5 opatrovateliek vykonávalo donášku stravy do domácnosti klientov.

Podľa skutočnej hodnoty k 31.12.2010 je plánovaná hodnota mierne vyššia.    
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Prvok 13.4.2: Zariadenie opatrovateľskej služby, J. Kráľa č.2

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 99 580 0 - -

Rozpočet prvku 
upravený 

116 490 201 910

Plnenie k 31.12. 99 583 201 894

% plnenia 85,49 % 99,99 %

Zodpovednosť: Správa zariadení sociálnych služieb

Cieľ Zabezpečiť intenzívnu celoročnú pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Bc. Libuša Martišová – vedúca ZOS J.Kráľa 2

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Priemerný počet opatrovaných za  mesiac 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

35 35 35 50 50

Skutočná 
hodnota

35 45 100 98

Komentár k prvku :

Zariadenie opatrovateľskej služby je  určené starším a zdravotne postihnutým občanom, ktorí sú odkázaní na 
respitnú opatrovateľskú starostlivosť a nie je možné poskytovať im ju v prirodzenom domácom prostredí. V zariadení 
je k dispozícii samostatná izba s dvomi lôžkami  pre chorých v poslednom štádiu života, ktorým je poskytovaná 
paliatívna starostlivosť. V roku 2007 bol v zariadení doinštalovaný pohotovostný signalizačný systém pre 
opatrovaných priamo na obytných jednotkách, bol sprístupnený bezbariérový vchod do zariadenia opatrovateľskej 
služby,  vymenené postele pre klientov ZOS, prebehla čiastočná výmena okien v ZOS, ktorá bude pokračovať 
i v roku 2010, bolo dobudované únikové požiarne schodisko v celom komplexe. Kapacita lôžok v zariadení 
opatrovateľskej služby je dlhodobo nedostačujúca, preto zariadenie nemôže vyhovieť všetkým žiadateľom 
o umiestnenie v plnom rozsahu. Priemerná dĺžka pobytu v zariadení na jedného klienta bola 23,70 týždňa. 

Záverečný účet - presun nevyčerpaných účelových prostriedkov: 

Uznesením č.42/2010-MZ zo dňa 18.03.2010 Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo presun nevyčerpaných 
finančných prostriedkov z roku 2009 vo výške 16 210 EUR - nevyčerpaný transfer na sociálne zariadenia a zároveň 
presun nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2008 vo výške 700 EUR do rozpočtu výdavkov prvku na rok 
2010.

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2010:      

Zariadenie opatrovateľskej služby je dlhodobo plne kapacitne využívané zariadenie. K 30.06.2010, z celkového počtu 
61 umiestnených  klientov v prvom polroku, využívalo služby ZOS 37 klientov, z toho 35 klientov na oddelení, 2 
klienti v izbe paliatívnej starostlivosti. Celkový počet žiadateľov o sociálne služby v ZOS k 30.06.2010 bol v počte 52.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2010:      

Za rok  2010 bolo v zariadení   98  klientov, novoprijatých bolo 67 klientov, z toho 45 žien a 22 mužov.  Ukončený 
pobyt bol u 62 klientov, z toho v zariadení zomreli 10  klientov (4 muži, 6 žien), do ZSS odišlo 25  ( 7 mužov, 18 
žien),  do nemocnice odišlo 9 klientov  (5 mužov, 4 ženy)  a do domácej ošetrovateľskej starostlivosti 18 klientov (7 
mužov, 11 žien). Priemerná dĺžka pobytu jedného klienta je  31,32 týždňa. K 31.12.2010 bolo v ZOS 36 klientov.

Skutočnosť v porovnaní s plánovanou hodnotou je prekročená.
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Prvok 13.4.3: Podpora subjektom opatrovateľskej služby

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 101 240 55 000 55 000 58 250

Rozpočet prvku
upravený 

51 740 74 000

Plnenie k 31.12. 45 840 72 365

% plnenia 88,60 % 97,79 %

Zodpovednosť: útvar sociálneho úradu 

Cieľ Zabezpečiť pomoc  pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi v domácnosti
tretími subjektmi

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Lýdia Mlyneková – referentka pre ekonomickú činnosť útvaru

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet  podporených subjektov spolu za rok 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

6 4 1 2 2

Skutočná 
hodnota

4 6 1 1

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Priemerný počet opatrovaných za  mesiac 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

150 150 30 40 50

Skutočná 
hodnota

90 83 26 26

Komentár k prvku :

Mesto Nitra poskytuje opatrovateľskú službu prostredníctvom svojej príspevkovej organizácie Správa zariadení 
sociálnych služieb, ale tiež finančne podporuje  aj iných neverejných poskytovateľov, ktorí pre odkázaných občanov 
mesta Nitry zabezpečujú opatrovateľskú službu v domácnosti klienta v zmysle zákona č.448/2008 o sociálnych 
službách. Mesto Nitra pre všetkých odkázaných klientov vydá posudok o odkázanosti klienta na sociálnu službu 
a rozhodnutie o odkázanosti na danú sociálnu službu. Klient má právo výberu poskytovateľa sociálnej služby. 
V meste Nitra je neverejným poskytovateľom, ktorý zabezpečuje opatrovateľskú službu pre odkázaných klientov, 
Diecézna Charita Nitra.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:     

Počet klientov, ktorým je poskytovaná opatrovateľská služba neverejným poskytovateľom, má oproti minulému roku 
narastajúcu tendenciu. Zaznamenali sme aj nárast počtu hodín pre poskytovanie opatrovateľskej služby neverejným 
poskytovateľom, čo však bolo spôsobené vyšším stupňom odkázanosti.

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.221/2010-MZ zo dňa 9.09.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie výdavkov prvku 13.4.3. 
Podpora subjektom opatrovateľskej služby vo výške 18 000 EUR presunom finančných prostriedkov z rozpočtu prvku 
13.4.5. Odľahčovacia služba - 3 000 EUR a z rozpočtu prvku 13.5.7. Zariadenia pre seniorov – externí poskytovatelia 
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služby -15 000 EUR z dôvodu dočerpania finančných prostriedkov na zabezpečovanie opatrovateľskej služby cestou 
Diecéznej charity, nakoľko sa zvýšil počet hodín terénnej opatrovateľskej služby, ktorú v zmysle zákona č. 448/2008 
o sociálnych službách a zmene živnostenského zákona. Mesto Nitra objednáva pre občanov s trvalým pobytom 
v meste Nitra poskytuje Diecézna charita Nitra.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:     

Mesto Nitra poskytlo finančný príspevok  Diecézna Charita v Nitre, ktorá poskytuje opatrovateľskú službu občanom  
s trvalým pobytom v meste  Nitra. Diecézna Charita Nitra je zatiaľ jediným neverejným poskytovateľom, u ktorého si 
Mesto Nitra objednalo poskytovanie opatrovateľskej služby v domácnosti klientov odkázaných v zmysle zákona č. 
448/2008.

Skutočná hodnota počtu podporených subjektov spolu za sledované obdobie bola splnená s plánovanou hodnotou 
na 100%.

Prvok 13.4.4: Denný stacionár pre seniorov a ŤZP  občanov, Baničova 12

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 19 920 40 000 30 000 31 770

Rozpočet prvku
upravený 

22 700 40 000

Plnenie k 31.12. 22 289 39 000

% plnenia 98,19 % 97,50 %

Zodpovednosť: Správa zariadení sociálnych služieb

Cieľ Zabezpečiť  pomoc pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov 

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Mgr. Emília Svetlíková, Mgr. Zuzana Tancíková – sociálne pracovníčky

Mgr. Anna Krenická, PaedDr. Alena Čepeláková - sociálno-výchovné pracovníčky

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Priemerný počet opatrovaných za  mesiac 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

16 35 35 40 40

Skutočná 
hodnota

16 16 33 33

Komentár k prvku :

Denný stacionár je zariadenie opatrovateľskej služby s denným pobytom pre seniorov, ktorí sú osamelí, alebo ich 
príbuzní nechcú umiestniť v zariadeniach sociálnych služieb s celoročným pobytom, nakoľko ich chcú čo najdlhšie 
zachovať v prirodzenom rodinnom prostredí. Ďalej poskytuje sociálne služby ťažko zdravotne postihnutým 
a mentálne postihnutým občanom.

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2010:      

Prevádzka v prvom polroku 2010 pracovala v plnej kapacite. Zabezpečovala činnosti pre všetkých klientov, ktorí 
o službu požiadali. Boli to klienti mesta Nitry, ale aj klienti z okolia Nitry, čo zákon o sociálnych službách umožňuje. 
Komunikácia medzi s obcami, ktoré  požiadali o danú službu pre svojich občanom prebieha v zmysle dikcie prísl. 
zákona v spolupráci s MsÚ.
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Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2010:      

Kapacita prevádzky je 35 klientov /15 klientov DS pre seniorov a  20 klientov.  V priebehu roka 2010 bola  v zariadení 
poskytnutá sociálna služba 8 seniorom a 25 občanom s ŤZP. K 31.12.2010 bola služba  poskytovaná 7 seniorom (6 
občanom s trvalým pobytom v Nitre, 1 s trvalým pobytom mimo Nitry), 23 občanom s ŤZP (15 občanom s trvalým 
pobytom v Nitre, 8 s trvalým pobytom mimo Nitry) 

Prvok 13.4.5:  Odľahčovacia služba

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 38 840 20 000 10 000 10 590

Rozpočet prvku
upravený 

18 650 11 600

Plnenie k 31.12. - 9000

% plnenia - 77,59 %

Zodpovednosť: útvar sociálneho úradu – Správa zariadení sociálnych služieb

Cieľ Zabezpečiť  nevyhnutný odpočinok osobám vykonávajúcim starostlivosť o  ŤZP 
klientov

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Mgr. Marcela Brezinová – referentka opatrovateľskej služby

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet klientov o zabezpečenie odľahčovacej služby 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

0 650 200 250 300

Skutočná 
hodnota

0 1 8

Komentár k prvku :

Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým  
zdravotným postihnutím, ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím 
sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie a starostlivosť o túto 
osobu vykonávať.  Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku.

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2010:      

K 30.06.2010 bola podaná 1 žiadosť  o poskytovanie odľahčovacej služby a 7 žiadostí okolitých obcí o zabezpečenie 
odľahčovacej služby pre ich obyvateľov. Najčastejším druhom sociálnej služby , ktorá sa bude poskytovať 
opatrovanej osobe počas čerpania odľahčovacj služby je sociálna služba v dennom stacionári pre deti a mládež 
postihnuté autizmom. Vzhľadom k tomu, že nie je ešte spustená prevádzka uvedeného zariadenia, nie je možné 
momentálne zabezpečiť tento druh sociálnej služby. Mesto Nitra eviduje minimálny záujem o poskytovanie tohto typu 
služby, čo môže byť aj naďalej spôsobené slabou informovanosťou občanov, ktorí majú nárok na odľahčovaciu 
službu.    

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.221/2010-MZ zo dňa 9.09.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie výdavkov prvku 13.4.3. 
Podpora subjektom opatrovateľskej služby vo výške 18 000 EUR presunom finančných prostriedkov z rozpočtu prvku 
13.4.5. Odľahčovacia služba - 3 000 EUR a z rozpočtu prvku 13.5.7. Zariadenia pre seniorov – externí poskytovatelia 
služby -15 000 EUR z dôvodu dočerpania finančných prostriedkov na zabezpečovanie opatrovateľskej služby cestou 
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Diecéznej charity, nakoľko sa zvýšil počet hodín terénnej opatrovateľskej služby, ktorú v zmysle zákona č. 448/2008 
o sociálnych službách a zmene živnostenského zákona. Mesto Nitra objednáva pre občanov s trvalým pobytom 
v meste Nitra poskytuje Diecézna charita Nitra.

Rozpočtový presun: 

V zmysle Rozpočtových pravidiel mesta Nitry, § 8 bod 6, písm. a) bol v mesiaci november 2010 vykonaný rozpočtový 
presun 

▼ zníženie výdavkov prvku 13.5.7. Zariadenia pre seniorov - externí poskytovatelia služieb, sociálna služba 
v zariadení pre seniorov ................................................................................................................................. - 400 EUR

▼ zníženie výdavkov prvku 13.4.5. Odľahčovacia služba, činnosť  odľahčovacej  služby ........................... - 500 EUR

▲ zvýšenie výdavkov prvku 13.8.1. Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre jednotlivcov ......................... + 900 EUR 

z dôvodu dočerpania finančných prostriedkov vo výdavkoch prvku, nakoľko stúpol počet schválených žiadostí 
o vyplatenie jednorazových dávok v hmotnej núdzi pre jednotlivcov.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2010:      

K 31.12.2010 požiadalo 8 klientov o zabezpečenie odľahčovacej služby.   Mesto Nitra  zriadilo Denný stacionár pre 
deti a mládež postihnuté autizmom, ktorého prevádzka  bola začatá  v septembri v roku 2010 a väčšina žiadateľov 
žiadala o zabezpečenie práve tohto druhu sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať opatrovanej osobe počas 
čerpania odľahčovacej služby.

Zabezpečovanie odľahčovacej služby nebolo v roku 2010 dostatočne využívané, potreby cieľovej skupiny  boli 
napĺňané iným spôsobom. 

Jedným z faktorov je aj skutočnosť že táto sociálna služba je nová, mnoho ľudí nie je informovaných o jej fungovaní 
a možností jej využívania, ľudia ktorí opatrujú blízku osobu si zabezpečujú odpočinok pri starostlivosti o fyzickú 
osobu zatiaľ iným spôsobom (zabezpečenie pomoci zo strany rodinných príslušníkov či iných blízkych osôb). Na 
základe zvýšenia informovanosti o tomto druhu sociálnej služby sa predpokladá nárast trendu merateľných 
ukazovateľov.

Prvok 13.4.6:  Lekárska posudková činnosť

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 0 12 600 9 800 10 380

Rozpočet prvku 
upravený 

10 000 8 970

Plnenie k 31.12. 6 257 7 373

% plnenia 62,57 % 85, 20 %

Zodpovednosť: útvar sociálneho úradu

Cieľ Zabezpečiť  posúdenie odkázanosti klientov na sociálnu službu

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Mgr. Marcela Brezinová – referentka poskytovania sociálnych služieb, 

Ing. Anna Čagalová – referentka starostlivosti o seniorov a ŤZP osoby

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet vydaných lekárskych posudkov za rok

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

0 250 1500 2500 3 000

Skutočná 
hodnota

0 499 517
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Komentár k prvku :

Lekársku posudkovú činnosť je obec povinná zabezpečiť v zmysle zákona o sociálnych službách. Posudzujúci lekár 
obce vykonáva lekársku posudkovú činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej 
osoby. Na základe komplexného posudku o odkázanosti na sociálnu službu obec rozhodne o druhu poskytovanej 
sociálnej služby. 

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2010:      

Uvedený počet lekárskych posudkov vychádza z potrieb občanov, ktorí si podali v prvom polroku príslušné žiadosti 
o poskytovanie sociálnej služby. Najvyšší počet vydaných lekárskych posudkov bol v rámci poskytovania 
opatrovateľskej služby vzhľadom k tomu, že táto sociálna služba je poskytovaná v domácnosti a žiadateľ teda 
zotrváva naďalej vo svojom domácom prostredí. 

Počet vydaných lekárskych posudkov v rámci posudzovania odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov 
má oproti roku 2009 narastajúcu tendenciu. Dôvody vysokého počtu vydaných lekárskych posudkov sa prakticky 
opakujú ako v posledných rokoch a to sú zdravotné dôvody seniorov spojené s pocitom osamelosti a zamestnania 
rodinných príslušníkov.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2010:      

K 31.12.2010 bolo vydaných 517 lekárskych posudkov. Skutočná hodnota vydaných lekárskych posudkov v roku 
2010 bola vyššia ako skutočná hodnota vydaných lekárskych posudkov v roku 2009.

Uvedený počet vychádza z potrieb obyvateľov, ktorí si podali v tomto roku príslušné žiadosti

o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.  Najvyšší počet vydaných lekárskych posudkov bol v rámci posúdenia 
odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov (274 vydaných lekárskych posudkov). Mesto Nitra bolo 
povinné v zmysle § 106 ods. 8 Zákona č.448/2008 o sociálnych službách vydať rozhodnutie o odkázanosti na 
sociálnu službu v zariadení pre seniorov pre fyzické osoby, ktorým sa poskytuje starostlivosť v zariadení pre seniorov 
podľa zákona účinného do 31.12.2008 (94 vydaných lekárskych posudkov z 274).

Podprogram 13.5: Služby pre seniorov  a ťažko zdravotne 
postihnutých občanov
Zámer:  Aktívny život  seniorov a ŤZP občanov 

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu 93 610 102 900 1 768 500 823 100

Rozpočet podprogramu  
upravený 

3 713 080 3 909 420

Plnenie k 31.12. 123 798 3 422 765

% plnenia 3,33 % 87,55 %

Prvok 13.5.1: Centrum pre seniorov, Baničova č. 12

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 28 880 28 900 27 000 28 600

Rozpočet prvku
upravený 

25 860 28 900

Plnenie k 31.12. 25 862 27 000

% plnenia 100,01 % 93,43 %
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Zodpovednosť: Správa zariadení sociálnych služieb

Cieľ Zabezpečiť  možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Ing. Anna Pavlíková – vedúca Centra pre seniorov a občanov s ŤZP

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok
Počet  členov Centra  pre seniorov spolu  za rok 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

600 650 675 700 750

Skutočná 
hodnota

621 753 681 686

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok
Počet  druhov  organizovaných aktivít  spolu  za rok  

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

15 20 25 25 30

Skutočná 
hodnota

13 32 35 42

Komentár k prvku :

Cieľovú skupinu tvoria seniori a ťažko zdravotne postihnutí občania. Zariadenie  podstatne prispieva k zvyšovaniu 
kvality života seniorov, predchádza a zamedzuje vzniku spoločenskej izolácie tejto skupiny občanov, vytvára 
podmienky a zdravé prostredie pre bezproblémovú pracovnú realizáciu pre blízkych a príbuzných a rodiny seniorov. 
Zariadenie pre seniorov ďalej poskytuje služby pri odkázanosti na pomoc inej osoby, stravovanie, obslužné činnosti 
a poradenstvo, sociálnu, rehabilitačnú a pohybovú činnosť, zabezpečuje preventívnu, výchovnú a zdravotnú osvetu 
pre seniorov, vytvára podmienky pre aktivizáciu intelektuálnych a fyzických schopností seniorov, ich kultúrne, 
spoločenské a zábavné vyžitie.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

K 30.06.2010 boli poskytované a vytvárané podmienky pre záujmovú činnosť a rozvoj spoločenských kontaktov 
v Denných centrách na území mesta. Boli organizované podujatia pre tento účel, zariadenia poskytujú priestor aj pre 
individuálne aktivity občanov po športovo-pohybovej, záujmovo-činnostnej a vzdelávacej stránke. Seniori a ŤZP DC 
využívajú v kombinácii  aj s inými službami, napr.  s poskytovaním stravovania v týchto priestoroch. Záujmové 
aktivity boli organizované pracovníkmi SZSS  v spolupráci s dobrovoľníkmi a inými neštátnymi organizáciami, 
venujúcimi sa danej problematike (napr. Jednota dôchodcov a pod.)

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

Kultúrno-spoločenské akcie boli zamerané na zvýšenie  informovanosti o zdraví, zdravom stravovaní, zdravom 
životnom štýle a telesnom pohybe,  besedy o prírodnej liečbe, výstavy kníh a ručných prác, počítačové kurzy, 
klubové stretnutia. 

Skutočná hodnota počtu  klientov CpS stúpla o 11 členov. Skutočná hodnota  organizovaných aktivít  oproti 
plánovanej je vyššia o 17. 
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Prvok 13.5.2: Denné centrá

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 39 830 25 000 23 500 24 890

Rozpočet prvku
upravený 

38 280 25 000

Plnenie k 31.12. 38 285 24 000

% plnenia 100,01 % 96,00 %

Zodpovednosť: Správa zariadení sociálnych služieb

Cieľ Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie 
dôchodcov

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Oľga Ritschlová – vedúca Denného centra

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok
Počet členov v Denných centrách  spolu 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

600 620 650 700 750

Skutočná 
hodnota

626 586 743 701

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok
Počet podporených Denných centier  za rok spolu 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

5 5 5 5 5

Skutočná 
hodnota 6 5 5

5

Komentár k prvku :

Vo všetkých  kluboch dôchodcov v meste Nitra (KD Staré mesto, Baničova, Čermáň, Krškany, Ľ. Okánika) sú 
vytvárané podmienky  na spoločenskú, záujmovú  a kultúrnu činnosť a na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity 
seniorov. V KD boli organizované kurzy práce s PC a internetom, venovali sa organizovane a individuálne 
kondičnému telocviku, čítaniu dennej tlače a časopisov, spoločenským hrám, organizovali posedenia s priateľmi, 
prebiehali krsty kníh TZP, boli zapožičiavané knihy. Ďalej sa členovia KD zúčastňujú spoločenských akcií a podujatí, 
zdravotných prednášok, rekreácií, výletov a poznávacích zájazdov v rámci Slovenska i v zahraničí a prezentačných 
akcií.  

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

K 30.06.2010 boli poskytované a vytvárané podmienky pre záujmovú činnosť a rozvoj spoločenských kontaktov 
v Denných centrách na území mesta. Boli organizované podujatia pre tento účel, zariadenia poskytujú priestor aj pre 
individuálne aktivity občanov po športovo-pohybovej, záujmovo-činnostnej a vzdelávacej stránke. Seniori a ŤZP DC 
využívajú aj v kombinácii inými sociálnymi službami, napr. s poskytovaním stravovania v týchto priestoroch.  
Záujmové aktivity boli organizované pracovníkmi SZSS v spolupráci s dobrovoľníkmi a inými neštátnymi 
organizáciami, venujúcimi sa danej problematike (napr. Jednota dôchodcov a pod.)
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Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

K 31.12.2010 skutočná hodnota v počte členov denných centier je oproti plánovanej hodnote vyšiia o 51 členov. Vo 
všetkých  denných centrách  v meste Nitra (DC Staré mesto, Baničova, Čermáň, Krškany,  Ľ. Okánika) sú  vytvárané 
podmienky v zmysle zákona na spoločenskú, záujmovú  a kultúrnu činnosť a na udržiavanie fyzickej a psychickej 
aktivity seniorov a sociálne poradenstvo. V DC boli organizované kurzy práce s PC a internetom, venovali sa 
organizovane a individuálne kondičnému telocviku, čítaniu dennej tlače a časopisov, spoločenským hrám, 
organizovali posedenia s priateľmi, prebiehali krsty kníh TZP, boli zapožičiavané knihy. Ďalej sa členovia DC 
zúčastňujú spoločenských akcií a podujatí, zdravotných prednášok, rekreácií, výletov a poznávacích zájazdov 
v rámci Slovenska i v zahraničí a prezentačných akcií.  

K 31.12.2010 plánovaná hodnota v počte podporených denných centier  je totožná so skutočnou hodnotou, počet 
členov je mierne vyšší.

Prvok 13.5.3: Príspevok pri odchode na dôchodok 

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 16 600 16 000 29 750 31 510

Rozpočet prvku
upravený 

16 100 36 460

Plnenie k 31.12. 15 782 36 614

% plnenia 98,02 % 100,42 %

Zodpovednosť: útvar sociálneho úradu

Cieľ Zabezpečiť  dôstojný odchod seniorov do dôchodku  

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Kristína Nichtová – referentka pre poskytovanie dávok

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok
Počet podporených  občanov  za rok spolu

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

800 200 250 250 350

Skutočná 
hodnota

126 113 190 439

Komentár k prvku :

Mesto Nitra poskytuje finančný príspevok vo výške 85 EUR pre občanov s trvalým pobytom na území mesta Nitra pri 
odchode na starobný dôchodok. Príspevok sa poskytuje v hotovosti alebo na účet  žiadateľa,  a to  na základe
žiadosti  za splnenia požadovaných kritérií: priznaný starobný dôchodok  po 1. apríli 2007, trvalý pobyt na území 
mesta Nitra minimálne 25 rokov, prípadne mu chýba najviac 5 mesiacov a občan nesmie mať  žiadne nesplnené 
finančné záväzky voči mestu. 

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2010:      

Počet žiadateľov o príspevok v tomto roku neúmerne prekračuje plán. Za 1.polrok  2010 bol prekročený celoročný 
plán. Predpokladáme, že dôvodom zvýšeného záujmu o tento príspevok je dostatočná informovanosť občanov, ktorí 
odchádzajú do starobného alebo predčasného starobného dôchodku. Bude nevyhnutné navýšiť rozpočet na 
uvedenú položku, aby sme dokázali uspokojiť oprávnených žiadateľov o príspevok.

Rozpočtové opatrenie: 
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Uznesením č.221/2010-MZ zo dňa 9.09.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie výdavkov prvku 13.5.3. 
Príspevok pri odchode na dôchodok vo výške 10 000 EUR presunom finančných prostriedkov z rozpočtu prvku 
13.14.1. Fond ekonomickej pomoci z dôvodu neúmerného nárastu žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pri 
odchode na dôchodok oproti roku 2009 s cieľom poskytovať tento príspevok aj naďalej. 

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2010:      

Počet žiadateľov, ktorým bol v sledovanom roku vyplatený príspevok, je takmer dvojnásobný ako plánovaná 
hodnota. Predpokladáme, že je to spôsobené medializáciou, prípadne priznaním väčšieho počtu starobného 
dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku. V priebehu roka bolo Mesto Nitra nútené trikrát navýšiť  
rozpočet  pre nedostatok finančných prostriedkov na poskytnutie daného finančného príspevku v porovnaní 
s pôvodným návrhom.

Prvok 13.5.4: Požičovňa kompenzačných pomôcok

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 8 300 3 000 31 700 33 570

Rozpočet prvku
upravený 

5 700 3 000

Plnenie k 31.12. 5 702 2 400

% plnenia 100,04 % 80,00 %

Zodpovednosť: Správa zariadení sociálnych služieb

Cieľ Skvalitniť život  seniorov a zdravotne postihnutých občanov 

Zodpovedný za 
monitorovanie:

PhDr. Silvia Lužáková ,sociálna pracovníčka, 

Mária Kováčiková – referentka pre hospodársku agendu

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok
Počet uspokojených občanov za rok spolu 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

60 60 70 80 100

Skutočná 
hodnota

45 61 48 43

Komentár k prvku :

Občanom s ťažkým zdravotným postihnutím a občanom zotavujúcim sa po úrazoch a operáciách  SZSS  dlhodobo 
ponúka k dispozícii mestskú požičovňu kompenzačných pomôcok, ktorá zapožičiava zdravotné pomôcky : 
hygienické stoličky, francúzske barly, chodítka, invalidné vozíky, antidekubitné pomôcky a ďalšie pomôcky bezplatne 
na dobu 3 mesiacov, v nutných prípadoch i dlhšie.

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2010:      

Využívanie požičovne kompenzačných pomôcok zo strany občanov je hlavne v prípadoch, kedy títo prechodne 
čakajú na pridelenie kompenzačnej pomôcky z poisťovne alebo túto potrebujú nárazovo, na krátky čas. Pomôcky sú 
vypožičiavané na 3 mesiace, na požiadanie je táto doba predĺžená. Pre nedostatok invalidných vozíkov, vzhľadom k 
dopytu, oganizácia do budúcnosti plánuje doplniť tento druh KP do požičovne. Dopĺňanie KP je vykonávané 
priebežne.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2010:      

Počas roka 2010 bolo uzatvorených 43 zmlúv o výpôžičke kompenzačných pomôcok (KP) medzi organizáciou 
a klientmi, k 31.12.2010 bolo aktuálnych 15 uzatvorených zmlúv. Služba je bezplatná. V prípade vyššej hodnoty 
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kompenzačnej pomôcky klient poskytne finančnú zálohu, ktorá mu je po odovzdaní  nepoškodenej  KP organizáciou 
vrátená. V prípade poškodenia KP je oprava  financovaná z poskytnutej finančnej zálohy od klienta.

Plánovaná hodnota počtu klientov bola vyššia ako skutočná. 

Prvok 13.5.5: Zariadenie pre seniorov ZOBOR, Jánskeho ul.  

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 0 0 1 589 150 637 380 

Rozpočet prvku 
upravený 

3 619 490 3 770 080 

Plnenie k 31.12. 34 517 3 296 012

% plnenia 0,95 % 87,43 %

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a rozvoja

Cieľ Zriadiť zariadenie pre seniorov so zariadením opatrovateľskej služby na 
zabezpečenie dôstojnej staroby obyvateľov mesta

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Ing. Vladimír Oslej – vedúci oddelenia výstavby a rozvoja

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok
Zrekonštruovaná časť objektu  na zariadenie pre seniorov

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

- áno áno áno áno

Skutočná 
hodnota

- nie áno

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok
Zrekonštruovaná časť objektu  na zariadenie opatrovateľskej služby

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

- - áno áno áno

Skutočná 
hodnota

- - áno

Komentár k prvku :

Mesto Nitra plánuje v objekte bývalej detskej nemocnice na Jánskeho ulici v Nitre zriadiť zariadenie pre seniorov 
(domov dôchodcov), ktorý bude slúžiť pre seniorov mesta Nitra na zabezpečenie dôstojnej staroby. Navrhované 
zariadenie má kapacitu 164 lôžok v jedno, dvoj a trojlôžkových izbách, ponúkne komplex služieb zdravotníckych, 
rehabilitačných aj voľno-časových. Schválené finančné prostriedky sú vyčlenené na rekonštrukciu uvedeného 
objektu a naplnenie schváleného zámeru. Súčasťou tohto zariadenia bude zariadenie opatrovateľskej služby, ktoré 
poskytuje celodennú starostlivosť o odkázaných klientov na takúto sociálnu službu a sú posúdení v zmysle zákona 
o sociálnych službách. V súčasnosti toto zariadenie funguje na ul. J. Kráľa 2 s kapacitou 35 lôžok, čo je dlhodobo 
nepostačujúce pre potreby krajského mesta. V novo zrekonštruovaných priestoroch bude 50 lôžok pre zariadenie 
opatrovateľskej služby a 114 pre zariadenie pre seniorov, spolu 164 lôžok.
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Záverečný účet - presun nevyčerpaných účelových prostriedkov: 

Uznesením č.42/2010-MZ zo dňa 18.03.2010 Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo presun nevyčerpaných 
finančných prostriedkov z roku 2009 vo výške 405 EUR - nevyčerpaný transfer na keramickú dieľňu do rozpočtu 
výdavkov prvku na rok 2010.

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č. 93/2010-MZ zo dňa 6.05.2010 Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo zriadenie príspevkovej 
organizácie Zariadenie pre seniorov ZOBOR. Uznesením č.147/2010-MZ zo dňa 17.06.2010 Mestské zastupiteľstvo 
schválilo transfer pre novozriadenú príspevkovú organizáciu z rozpočtu mesta vo výške 178 330 EUR na pokrytie jej 
výdavkov od 1.07.2010 do 31.12.2010. 

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.147/2010-MZ zo dňa 17.06.2010 Mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie výdavkov rozpočtu prvku 
vo výške 7 000 EUR určených na nákup meračov energií, ktoré budú nainštalované do priestorov určených na 
prenájom.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

K 30.06.2010 prebieha rekonštrukcia objektu bývalej Detskej nemocnice na Zariadenie pre seniorov Zobor 
s plánovaným termínom ukončenia stavebných prác a odovzdaním objektu do 15.11.2010.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

Investičná  akcia : „Rekonštrukcia objektu bývalej Detskej nemocnice na domov dôchodcov“ -stavebné práce boli 
zrealizované  v termíne – od  11/2010 prebieha kolaudačné konanie.

Prvok 13.5.6: Sociálne služby pre autistické deti                   

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 0 0 4 000 0

Rozpočet prvku 
upravený 

7 650 4 000

Plnenie k 31.12. 3 650 -

% plnenia 47,71 % %

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a rozvoja

Cieľ Vytvoriť vhodné podmienky pre zabezpečenie  starostlivosti  o deti s autizmom 

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Ing. Vladimír Oslej – vedúci oddelenia výstavby a rozvoja

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok
Zrekonštruovaná bezpodnetová miestnosť pre deti s autizmom

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

- áno áno

Skutočná 
hodnota

- nie nie

Komentár k prvku :

Mesto Nitra vytvorilo v roku 2009 schválenou finančnou čiastkou vhodné priestorové podmienky pre zabezpečenie 
starostlivosti o deti s autizmom. V meste Nitra deti s autizmom navštevujú Špeciálnu základnú školu na Kollárovej 
ulici. Pre prácu s takto postihnutými deťmi a vhodnú terapiu je nevyhnutné vytvoriť bezpodnetovú miestnosť, ktorá 
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vyžaduje špeciálnu úpravu miestnosti (bezpečnostná podlaha, nerozbitné okno, atď.). Mesto Nitra chce schválenými 
finančnými prostriedkami zriadiť bezpodnetovú miestnosť v uvedenej špeciálnej škole.

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.147/2010-MZ zo dňa 17.06.2010 Mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie výdavkov rozpočtu prvku 
vo výške 1 980 EUR určených na spolufinancovanie projektu „Denný stacionár pre deti postihnuté autizmom je ich 
druhým domovom“- nákup interiérového vybavenia.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2010:      

Investičná akcia „ Úprava miestnosti v budove býv. MŠ Kollárová pre potreby autistov“  nebola zrealizovaná v r. 2010
pre pripomienkovanie  projektovej dokumentácie zo strany špeciálnych pedagógov, z toho dôvodu bola uzn. č. 
358/2010-MZ, zo dňa 16.12.2010 schválená do presunu  inv. akcií schválených v rozpočte Mesta Nitra v r.2010 do 
rozpočtu mesta Nitra na r.2011.         

Prvok 13.5.7: Zariadenia pre seniorov – externí poskytovatelia služby

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku - 20 000 0 0

Rozpočet prvku 
upravený 

- 3 600

Plnenie k 31.12. - -

% plnenia - %

Zodpovednosť: útvar sociálneho úradu

Cieľ Zabezpečenie sociálnej služby v zariadení pre seniorov.

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Ing. Anna Čagalová – referentka starostlivosti o seniorov a ŤZP osoby

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok
Počet finančné podporených zariadení pre seniorov

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

- - 5 5 5

Skutočná 
hodnota

- - -

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok
Počet umiestnených klientov

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

- - 20 30 30

Skutočná 
hodnota

- - -

Komentár k prvku :
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V zmysle nového zákona č.448/2008 o sociálnych službách mesto Nitra ako obec je správnym orgánom v konaniach 
o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov. Vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu 
v zariadení pre seniorov fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, 
alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie tejto sociálnej služby potrebuje z iných vážnych 
dôvodov. Mesto Nitra zatiaľ nie je zriaďovateľom žiadneho zariadenia pre seniorov, a preto zabezpečenie tejto služby 
si objednáva u iných, externých poskytovateľov.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

Tri zariadenia pre seniorov v meste Nitra, patriacich do zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho 
kraja, ktorým boli odoslané žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov, 
vrátane príloh a právoplatné rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov pre uvedených 
žiadateľov, nám nezaradilo žiadateľov do poradovníka čakateľov o poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre 
seniorov v týchto zariadeniach ani neposkytli žiadnemu klientovi sociálnu službu v zariadení pre seniorov. Uvedené 
žiadosti vrátili Mestu Nitra z dôvodu rozšírenia poskytovania sociálnych služieb v  domove sociálnych služieb 
a v špecializovaných zariadeniach.

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.221/2010-MZ zo dňa 9.09.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie výdavkov prvku 13.4.3. 
Podpora subjektom opatrovateľskej služby vo výške 18 000 EUR presunom finančných prostriedkov z rozpočtu prvku 
13.4.5. Odľahčovacia služba - 3 000 EUR a z rozpočtu prvku 13.5.7. Zariadenia pre seniorov – externí poskytovatelia 
služby -15 000 EUR z dôvodu dočerpania finančných prostriedkov na zabezpečovanie opatrovateľskej služby cestou 
Diecéznej charity, nakoľko sa zvýšil počet hodín terénnej opatrovateľskej služby, ktorú v zmysle zákona č. 448/2008 
o sociálnych službách a zmene živnostenského zákona. Mesto Nitra objednáva pre občanov s trvalým pobytom 
v meste Nitra poskytuje Diecézna charita Nitra.

Rozpočtový presun: 

V zmysle Rozpočtových pravidiel mesta Nitry, § 8 bod 6, písm. a) bol v mesiaci november 2010 vykonaný rozpočtový 
presun 

▼ zníženie výdavkov prvku 13.5.7. Zariadenia pre seniorov - externí poskytovatelia služieb, sociálna služba 
v zariadení pre seniorov ................................................................................................................................. - 400 EUR

▼ zníženie výdavkov prvku 13.4.5. Odľahčovacia služba, činnosť  odľahčovacej  služby ........................... - 500 EUR

▲ zvýšenie výdavkov prvku 13.8.1. Jednorázové dávky v hmotnej núdzi pre jednotlivcov ......................... + 900 EUR 

z dôvodu dočerpania finančných prostriedkov vo výdavkoch prvku, nakoľko stúpol počet schválených žiadostí 
o vyplatenie jednorázových dávok v hmotnej núdzi pre jednotlivcov.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

V zmysle zákona č.448/2008 o sociálnych službách mesto Nitra zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb. V 
prípade, že si klient vyberie iného poskytovateľa, Mesto Nitra si zabezpečenie tejto sociálnej služby pre odkázaného 
klienta zabezpečí u iného poskytovateľa, ktorému je povinné uhradiť ekonomicky oprávnené náklady alebo finančný 
príspevok na prevádzku a príspevok pri odkázanosti. Jedná sa najmä o sociálnu službu v zariadení pre seniorov 
poskytovanú u iného verejného alebo neverejného poskytovateľa. V roku 2010 nebola zabezpečená sociálna služba 
v zariadení pre seniorov ani pre jedného občana mesta Nitry v ani v jednom zariadení prevádzkovanom iným 
verejným alebo neverejným poskytovateľom.

Prvok 13.5.8: Práčovňa, Hollého ul.

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku - 5 000 3 200 3 390

Rozpočet prvku 
upravený 

- 5 000

Plnenie k 31.12. - 5 000

% plnenia - 100,00 %
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Zodpovednosť: Správa zariadení sociálnych služieb

Cieľ Zabezpečiť podpornú službu pre občanov, ktorí ju nevyhnutne potrebujú

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Mgr. Helena Šaláteková – vedúca DOS Hollého 9

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok
Počet klientov práčovne za rok spolu

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

- - 50 50 50

Skutočná 
hodnota

- 9 9

Komentár k prvku :

Poskytovanie sociálnej služby v práčovni je podporná služba v zmysle zákona o sociálnych službách. V práčovni sa 
zabezpečuje pranie a žehlenie bielizne a šatstva fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na 
uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo 
dovŕšila dôchodkový vek. V meste Nitra sa zabezpečuje táto podporná služba v Dome s opatrovateľskou službou na 
Hollého ul. a využívajú ju najmä obyvatelia tohto domu.

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2010:      

Vzhľadom k znižovaniu počtu nájomníkov v DOS na Hollého v Nitre, ktorí boli hlavnými užívateľmi tejto služby, klesol 
aj priebežný počet užívateľov práčovne. Službu dočasne, pre tých občanov, ktorí stratili bývanie, nahrádza ÚpB s N. 
Do budúcnosti je plánované presťahovanie služby do priestorov DOS na J. Kráľa v Nitre alebo zrekonštruovaného 
ÚpB, nakoľko túto službu využívajú hlavne nízkoprahové sociálne skupiny, odkázané na pomoc pri zabezpečovaní 
základných  životných potrieb a hygieny.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2010:      

Počas roka 2010 bola služba poskytovaná 9 obyvateľom DOSu 2 na Hollého 9 v Nitre,  opakovane v priemere 2x 
mesačne, t. j. spolu 264x. 

K 31.12.2010 skutočná hodnota počtu klientov  bola oproti plánovanej hodnote klesajúca vzhľadom k tomu, že 
v DOS na Hollého ul.  sa znižuje aj počet obyvateľov odkázaných na túto službu, keďže ich podstatná časť bola 
postupne presťahovaná do iných zariadení, napr. v DOS-och  na Janka Kráľ a na Misionárskej ul., kde už sú byty 
vybavené sociálnymi a hygienickými zariadeniami. Do budúcnosti je plánované presťahovanie tejto služby           do 
zrekonštruovaného Útulku pre bezdomovcov, kde je väčšia cieľová skupina obyvateľov  odkázaných              na 
poskytovanie  tohto druhu sociálnej služby.

Objekt DOS 2 bol mestom Nitra odpredaný, nahradený bude BDS na Krčméryho v Nitre.

Prvok 13.5.9: Stredisko osobnej hygieny, Hollého ul.

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku - 5 000 3 200 3 390

Rozpočet prvku 
upravený 

- 5 000

Plnenie k 31.12. - 4 500

% plnenia - 90,0  %
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Zodpovednosť: Správa zariadení sociálnych služieb

Cieľ Zabezpečiť podpornú službu pre občanov, ktorí ju nevyhnutne potrebujú

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Mgr. Helena Šaláteková – vedúca DOS Hollého 9

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok
Počet klientov strediska osobnej hygieny za rok spolu

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

- - 50 50 50

Skutočná 
hodnota

- - 24

Komentár k prvku :

Poskytovanie sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny je podporná služba v zmysle zákona o sociálnych 
službách. V stredisku osobnej hygieny sa utvárajú podmienky na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej 
hygieny fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných 
potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšila dôchodkový vek. V meste 
Nitra sa zabezpečuje táto podporná služba v Dome s opatrovateľskou službou na Hollého ul. a využívajú ju najmä 
obyvatelia tohto domu.

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2010:      

Hlavnými užívateľmi tejto služby boli obyvatelia DOS-u  2, kde sú ubytovaní aj občania - neplatiči, ktorým mesto 
v týchto priestoroch dočasne riešilo bytovú otázku. SOH pre občanov, ktorí stratili bývanie, supluje aj ÚpB s N. Do 
budúcnosti je plánované presťahovanie služby do priestorov DOS na J. Kráľa v Nitre alebo zrekonštruovaného ÚpB, 
nakoľko túto službu využívajú hlavne nízkoprahové sociálne skupiny, odkázané na pomoc pri zabezpečovaní 
základných  životných potrieb a hygieny.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2010:      

Počas roka 2010 bola služba poskytovaná 24 obyvateľom DOSu 2 na Hollého 9 v Nitre,  opakovane využili službu 4x 
mesačne (482 x hygiena).

K 31.12.2010 skutočná hodnota počtu klientov  bola oproti plánovanej hodnote klesajúca vzhľadom k tomu, že 
v DOS na Hollého ul.  sa znižuje aj počet obyvateľov odkázaných na túto službu, keďže ich podstatná časť bola 
postupne presťahovaná do iných zariadení, napr. v DOS-och  na Janka Kráľ a na Misionárskej ul., kde už sú byty 
vybavené sociálnymi a hygienickými zariadeniami. Do budúcnosti je plánované presťahovanie tejto služby           do 
zrekonštruovaného Útulku pre bezdomovcov, kde je väčšia cieľová skupina obyvateľov  odkázaných              na 
poskytovanie  tohto druhu sociálnej služby.

Prvok 13.5.10: Bytový dom Senior, Krčméryho ul.

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku - 0 0 0

Rozpočet prvku 
upravený 

- 0

Plnenie k 31.12. - 0

% plnenia - -
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Zodpovednosť: útvar sociálneho úradu

Cieľ Zabezpečiť dôstojné bývanie pre seniorov a ŤZP občanov mesta

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Ing. Anna Čagalová – referentka starostlivosti o seniorov a ŤZP osoby

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok
Novopostavený bytový dom

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

- - áno áno

Skutočná 
hodnota

- -
prebieha 
výstavba

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup/výsledok
Počet seniorov – nájomníkov bytového domu

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

- - 53 53 53

Skutočná 
hodnota

- - 0

Komentár k prvku :

Mesto Nitra vymení Dom s opatrovateľskou službou na Hollého ul. v Nitre za novopostavený bytový dom SENIOR na 
Krčméryho ul. Novopostavený objekt bude mať 53 bytových jednotiek (garsóniek a 1-izbových bytov), ktoré budú 
poskytovať nájomné bývanie pre seniorov a osoby ŤZP. Bezbariérový objekt bude ponúkať komplexné služby pre 
dôstojné prežitie staroby (opatrovateľská služba, stravovanie, voľnočasové aktivity, lekárske služby).

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

Dňa 08.07.2010 nadobudol účinnosť Dodatok č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č.8/2004 
o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Nitry v znení dodatkov č.1,2,3,4 a 5, kde v  § 18 boli stanovené 
podmienky prideľovania nájomných bytov v Bytovom dome Senior. V súčasnosti prebieha iba vydávanie žiadostí 
o pridelenie nájomného bytu v Bytovom dome Senior.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

Mesto Nitra vymení Dom s opatrovateľskou službou na Hollého ul. v Nitre za novopostavený bytový dom SENIOR na 
Krčméryho ul. Novopostavený objekt bude mať 53 bytových jednotiek (garsóniek a 1--izbových bytov), ktoré budú 
poskytovať nájomné bývanie pre seniorov a osoby ŤZP. Bezbariérový objekt bude ponúkať komplexné služby pre 
dôstojné prežitie staroby (opatrovateľská služba, stravovanie, voľnočasové aktivity, lekárske služby). Predpoklad 
ukončenia výstavby je naplánovaný na marec 2011, kedy mesto pristúpi k výmene objektu a presťahovaniu 
obyvateľov do nového bytového domu. 

Prvok 13.5.11: Sociálne integračné centrum, Baničova 14

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku - - 57 0000 60 370 

Rozpočet prvku
upravený 

- 28 380

Plnenie k 31.12. - 27 239

% plnenia - 95,98 %
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Zodpovednosť: Správa zariadení sociálnych služieb

Cieľ Rozšíriť sieť zariadení sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím 
a vytvoriť pracovné miesta pre danú cieľovú skupinu

Zodpovedný za 

monitorovanie:
Bc. Gabriel Földy – sociálny pracovník SIC

Merateľný 

ukazovateľ:
Výstup / výsledok Počet klientov DS pre deti a mládež postihnutých autizmom  

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 

hodnota
- 15 20 20

Skutočná 

hodnota
- 4

Merateľný 

ukazovateľ:
Výstup / výsledok Počet klientov Integračného centra

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 

hodnota
-

30 50 80

Skutočná 

hodnota
- 0

Merateľný 

ukazovateľ:
Výstup / výsledok Počet osôb so zdravotným postihnutím pracujúcich v chránenej dielni 

zriadenej v Sociálnom integračnom centre

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 

hodnota
-

1 3 6

Skutočná 

hodnota
- 0

Komentár k prvku  :

Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznesením č. 94/2010-MZ zo dňa 6.05.2010 schválilo zriadenie Sociálneho 
integračného centra v časti objektu na Baničovej 14 v Nitre, ktorý je vo vlastníctve mesta Nitra. 

Zriadením takéhoto typu zariadenia sa doplní absentujúci priestor pre získanie pracovných zručností a vytvorenie 
pracovných miest pre zdravotne postihnutých ako aj priestor pre poskytovanie pracovnej terapie a získavanie 
pracovných zručností pre osoby so zdravotným postihnutím. Sociálne integračné centrum poskytne odbornú pomoc 
a sociálne služby pre osoby so zdravotným postihnutím. V objekte sa bude nachádzať integračné centrum, denný 
stacionár pre deti a mládež postihnuté autizmom a chránené dielne, ktoré vytvoria pracovné príležitosti pre osoby so 
zdravotným postihnutím.

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.147/2010-MZ zo dňa 17.06.2010 Mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie dotácie z rozpočtu mesta 
na prevádzku Sociálneho integračného centra vo výške 24 300 EUR.
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Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

Sociálne integračné centrum, zriadené mestom Nitra, začne svoju činnosť vykonávať od 01.09.2010 otvorením DS 
pre deti a mládež postihnuté autizmom. Postupne, po dokončení čiastočnej rekonštrukcie priestorov bude vykonávať 
pre občanov mesta aktivity Integračné denné centrum a chránená dielňa.

K 30.06.2010 je budova v rekonštrukcii.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

K 31.12.2010 v  Dennom stacionári  pre deti a mládež postihnutých autizmom   boli evidovaní 3 klienti, počas celého 
sledovaného obdobia 4 klienti (2 s trvalým pobytom v Nitre, 2 s trvalým pobytom mimo Nitry). Vzhľadom k závažnosti 
a špecifickosti tohto postihu s klientmi  pracujú 2 odborné sociálne pracovníčky. 

Poskytovanie služieb  integračného centra prevádzka chránenej dielne  nebolo v roku 2010 zabezpečovaná , 
nakoľko priestory objektu neboli v roku 2010 skolaudované. 

Podprogram 13.6: Stravovanie 

Zámer: Dostupné možnosti pre stravovanie   

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu 142 730 90 500 137 500 145 630

Rozpočet podprogramu
upravený 

113 430 92 670

Plnenie k 31.12. 106 874 87 213

% plnenia 94,22 % 94,11 %

Prvok 13.6.1: Stravovanie pre občanov sociálnej núdzi 

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 92 940 55 500 102 500 108 560

Rozpočet prvku
upravený 

83 640 55 500

Plnenie k 31.12. 83 637 52 500

% plnenia 100,0 % 94, 59 %

Zodpovednosť: Správa zariadení sociálnych služieb

Cieľ Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný 
dôchodok

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Zuzana Vykoukalová – vedúca Jedálne s kuchyňou   Senior                                 

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok
Počet  poberateľov služby za rok  spolu

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

350 400 450 500 500

Skutočná 
hodnota

379 362 387 428



                       PPrrooggrraammoovvýý rroozzppooččeett vvýýddaavvkkoovv mmeessttaa NNiittrryy nnaa rrookkyy 22001100-- 22001122..

229

Komentár k prvku :

Mesto Nitra  poskytuje svoje služby klientom – seniorom mesta Nitry a ťažko zdravotne postihnutým občanom 
prostredníctvom príspevkovej organizácie Správy zariadení sociálnych služieb.  Klienti majú možnosť stravovať sa 
priamo v jedálni na Baničovej 12, príp. si odniesť stravu v obedári domov, alebo v prípade nevládnosti organizácia 
zabezpečí dovoz stravy občanovi do domácnosti. Stravná jednotka je 2,16 EUR, za dovoz stravy platí občan 0,33 
EUR/1 obed. Denne prevádzka poskytuje 3 druhy jedál racionálnej stravy + diétu šetriacu a diabetickú.

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2010:      

K 30.06.2010 boli uspokojení všetci žiadatelia, ktorí požiadali  o poskytovanie stravovania zo strany mesta. Je 
poskytovaných 5 druhov jedál. 3 druhy – racionálna strava, 1druh – šetriaca diéta, 1 druh – diabetická diéta. 

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

Za rok 2010 plánovaná hodnota počtu poberateľov podpornej sociálnej služby stravovanie je mierne  vyššia ako  
dosiahnutá skutočná hodnota. Donášku stravy vykonáva organizácia v priemere denne 233 klientom. 

  

Prvok 13.6.2 : Príspevok na stravovanie 

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 49 790 35 000 35 000 37 070

Rozpočet prvku
upravený 

29 790 37 170

Plnenie k 31.12. 23 237 34 713

% plnenia 78,0 % 93,39 %

Zodpovednosť: útvar  sociálneho úradu

Cieľ Zabezpečiť podporu stravovania pre občanov 

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Ing. Anna Čagalová – referentka pre prideľovanie bytov v DOS

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok
Počet  poberateľov príspevku za mesiac

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

300 350 400 450 500

Skutočná 
hodnota

285 320 351 319

Komentár k prvku :

Mesto Nitra organizuje a poskytuje stravovanie pre občanov s trvalým pobytom na území mesta Nitry, ktorí nemajú 
zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, majú ťažké zdravotné 
postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav a dovŕšili vek potrebný na vznik nároku na starobný dôchodok. 
Príspevok sa poskytuje v zmysle VZN č.24/2008 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za 
sociálne služby.

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2010:      

Počet poberateľov príspevku na stravovanie má oproti roku 2009 narastajúcu tendenciu, z dôvodu nárastu počtu 
občanov, ktorým sa poskytuje služba stravovanie. Úmerne k uvedenému počtu narastá i hodnota počtu poberateľov 
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príspevku. Počet poberateľov značne narastá hlavne z dôvodu, že okrem seniorov je stravovanie umožnené aj 
fyzickým osobám, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných 
potrieb, majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav. 

Rozpočtový presun: 

V zmysle Rozpočtových pravidiel mesta Nitry, § 8 bod 6, písm. a) bol v mesiaci september 2010 vykonaný 
rozpočtový presun výdavkov z prvku 13.6.2. Príspevok na stravovanie vo výške 1 530 EUR do rozpočtu výdavkov 
podprogramu 13.16. Sociálna výdajňa z dôvodu nevyhnutného vybavenia sociálnej výdajne technickým vybavením 
a softvérom.

Rozpočtový presun: 

V zmysle Rozpočtových pravidiel mesta Nitry, § 8 bod 6, písm. a) bol v mesiaci október vykonaný rozpočtový 
presunu výdavkov z prvku 13.14.1. Fond ekonomickej pomoci do rozpočtu výdavkov prvku 13.6.2. Príspevok na 
stravovanie vo výške 200 EUR z dôvodu dočerpania finančných prostriedkov na príspevok na stravu dôchodcom.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2010:      

Napriek k narastajúcemu počtu občanov, ktorí využívajú poskytovanie sociálnej služby v jedálni, poklesol počet tých 
stravníkov, ktorým bol priznaný príspevok mesta na stravný lístok a to najmä z dôvodu zvýšenia ich príjmu. Mesto 
Nitra organizuje a poskytuje sociálnu službu v jedálni pre občanov s trvalým pobytom na území mesta Nitry, ktorí 
nemajú zabezpečené nevyhnuté podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, majú ťažké zdravotné 
postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav a dovŕšili vek potrebný na vznik nároku na starobný dôchodok. 
Príspevok sa poskytuje v zmysle VZN č.24/2008 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za 
sociálne služby v znení neskorších zmien.

Podprogram 13.7: Služby pre rodiny a deti

Zámer: Lepšia ekonomická situácia rodín v hmotnej núdzi

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu 88 460 94 300 76 740 81 270

Rozpočet podprogramu
upravený 

201 241 166 570

Plnenie k 31.12. 195 923 158 575

% plnenia 97,36 % 95,20 %

Prvok 13.7.1: Príspevok pri narodení dieťaťa

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 70 870 72 000 51 000 54 010

Rozpočet prvku
upravený

70 870 72 000

Plnenie k 31.12. 69 417 68 351

% plnenia 97,95 % 94,93 %
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Zodpovednosť: útvar sociálneho úradu

Cieľ Podporiť zvýšenie počtu obyvateľov mesta

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Mariana Krajmerová – referentka pre kultúru

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Predpokladaný počet príspevkov  za rok spolu

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

640 680 850 880 880

Skutočná 
hodnota

530 792 823 813

Komentár k prvku :

Mesto Nitra poskytuje jednorazový finančný príspevok vo výške 85,- EUR pri narodení dieťaťa. Hlavným účelom 
poskytnutia príspevku je hmotná podpora a pomoc pri výkone rodičovských práv a povinností manželom ako rodičom 
dieťaťa, matkám žijúcim v partnerskom vzťahu bez uzatvorenia manželstva, osamelým matkám a ovdovelým 
matkám alebo otcom. jednorazový príspevok patrí za splnenia podmienok: a) narodenie dieťaťa, b) trvalý pobyt 
dieťaťa na území mesta, c) pri manželoch trvalý pobyt aspoň jedného z manželov na území mesta, d) pri matkách 
žijúcich v partnerskom vzťahu bez uzatvorenia manželstva a osamelých matkách trvalý pobyt na území mesta, f) 
dieťa po pôrode nebolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov alebo dieťaťu nebola nariadená 
ústavná starostlivosť podľa osobitných predpisov, g) v prípade, ak manželia alebo jeden z manželov, ďalej pri 
matkách žijúcich v partnerskom vzťahu bez uzatvorenia manželstva matka alebo jej partner ako otec dieťaťa a ďalej 
pri ovdovelých matkách alebo otcoch matka alebo otec majú záväzok voči Mestu Nitra, bude jednorazový príspevok 
započítaný proti hodnote záväzku v príslušnej výške, o čom budú vyhotovené pokladničné doklady v pokladni MsÚ. 

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2010:      

Počet poskytnutých príspevkov pri narodení dieťaťa za splnenia stanovených podmienok Smernicou primátora 
k 30.6.2010 je primeraný k plánu na dané  obdobie.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2010:      

V roku 2010 bol poskytnutý finančný príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 85 € pre 813 narodených detí s trvalým 
pobytom v meste Nitra. Plánovaná hodnota korešponduje s predpokladaným počtom novorodencov v danom  roku.  

Prvok 13.7.2: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre rodiny

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 8 800 10 000 7 500 7 940

Rozpočet prvku
upravený 

127 571 84 150

Plnenie k 31.12. 124 505 82 501 

% plnenia 97,60 % 98,04 %
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Zodpovednosť: útvar  sociálneho úradu

Cieľ Zabezpečiť účinnú pomoc rodinám na zmiernenie hmotnej núdze

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Kristína Nichtová – referentka pre poskytovanie dávok

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet poberateľov dávky  pre rodiny  s deťmi  za rok spolu 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

150 150 150 150 150

Skutočná 
hodnota

48 45 74 93

Komentár k prvku :

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje rodinám s deťmi, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi na 
zabezpečenie základných životných podmienok.. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje na úhradu 
mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie a obuv, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských 
potrieb pre nezaopatrené dieťa, na mimoriadne liečebné náklady, na úhradu cestovného na MHD pre dieťa do školy, 
s kúpou výbavičky pre novorodenca, atď. O výške jednorazovej dávky  rozhoduje primátor mesta a hranica 
poskytnutej dávky sa poskytuje maximálne do výšky 165 EUR v závislosti od výdavku. 

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2010:      

Počet žiadateľov, ktorým bola poskytnutá jednorázová dávka v hmotnej núdzi v sledovanom období korešponduje 
s plánom na 1. polrok 2010. Záujem zo strany žiadateľov je najmä o pomoc pri zakúpení obuvi a ošatenia pre členov 
rodiny, základné vybavenie do domácnosti ale aj výdavky spojené s vymaľovaním bytu.

Rozpočtový presun: 

V zmysle Rozpočtových pravidiel mesta Nitry, § 8 bod 6, písm. a) bol v mesiaci december 2010 vykonaný 
rozpočtový presunu výdavkov z prvku 13.7.2. Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre rodiny vo výške 100 EUR 
a z prvku 13.7.3. Podpora na úpravu rodinných pomerov dieťaťa – úprava a obnova rodinných pomerov dieťaťa vo 
výške 200 EUR do výdavkov prvku 13.8.1. Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre jednotlivcov vo výške 300 EUR  
z dôvodu dočerpania finančných prostriedkov určených na vyplácanie jednorazových dávok pre jednotlivcov.   

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2010:      

Mesto Nitra poskytlo v roku 2010 jednorazovú dávku v hmotnej núdzi pre 93 rodín, ktoré splnili podmienky pre 
poskytnutie tohto príspevku. Predpokladaný počet žiadateľov bol o niečo vyšší ako v predchádzajúcich rokoch. 
Predpokladáme, že to mohlo byť spôsobené pretrvávajúcou hospodárskou a finančnou krízou ako aj nedostatkom 
ponuky práce v meste Nitra.  

Prvok 13.7.3: Podpora na úpravu rodinných pomerov dieťaťa

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 8 800 7 300 3 240 3 430

Rozpočet prvku
upravený 

2 800 5 420

Plnenie k 31.12. 2 001 2 723

% plnenia 71,46 % 50,24 %
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Zodpovednosť: útvar  sociálneho úradu

Cieľ Zabezpečiť podporu na cestovanie za deťmi do detského domova 

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Mgr. Soňa Labovská – referentka pre sociálnu kuratelu detí a mládeže

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet poberateľov príspevku na cestovanie  za rok spolu 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

10 10 10 10 10

Skutočná 
hodnota

0 0 0 0

Zodpovednosť: útvar  sociálneho úradu

Cieľ Zabezpečiť pomoc rodinám na úpravu a obnovu rodinných pomerov

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Mgr. Soňa Labovská – referentka pre sociálnu kuratelu detí a mládeže

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Predpokladaný počet poberateľov dávok za rok spolu

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

10 10 7 10 10

Skutočná 
hodnota

2 3 2 3

Komentár k prvku :

Finančný príspevok na dopravu rodičov do detského domova sa poskytuje rodičovi alebo inej osobe, ktorej bolo 
dieťa zverené do starostlivosti pred jeho umiestnením, na dopravu za dieťaťom do detského domova. O príspevok na 
dopravu  môžu  požiadať  tí rodičia, ktorých dieťa bolo umiestnené do zariadenia po 1. januári 2006 s cieľom 
zabezpečiť a podporiť kontakt rodičov s maloletým dieťaťom. O príspevku rozhodne primátor mesta na základe 
odporúčania útvaru sociálneho úradu. Príspevok sa neposkytuje rodičom, ktorých dieťa bolo umiestnené v detskom 
domove v mieste ich pobytu. 

Mesto Nitra poskytuje aj finančný príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov rodičom, ktorých dieťa bolo 
umiestnené do detského domova po 1. januári 2006 a u ktorých je pravdepodobnosť návratu maloletých detí do 
prirodzeného rodinného prostredia. V prípade, že dieťa zostáva v detskom domove a je rozhodnutím súdu nariadená 
ústavná starostlivosť nad maloletým dieťaťom, rok po nariadení starostlivosti je obec povinná tvoriť úspory tomuto 
dieťaťu na osobný účet dieťaťa, ktorý mu zriadi detský domov .Pre rok 2009 bola Ústredím práce, sociálnych vecí 
a rodiny   vypočítaná výška  príspevku 80,06 EUR. S nasporenými financiami je možné manipulovať iba so súhlasom 
súdu, dieťaťu budú poskytnuté po dosiahnutí plnoletosti  pri odchode z detského domova.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:   

Na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktorým 
bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu a umiestnené do zariadenia na výkon rozhodnutia súdu Mesto 
Nitra poskytne príspevok na dopravu do zariadenia, v ktorom je dieťa umiestnené v súlade s § 64 ods.1, písm. a) 
zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. K 30.06.2010 nebola podaná ani jedna 
žiadosť o finančný príspevok na dopravu do detského domova. Predpokladaným dôvodom je snaha kompetentných 
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orgánov umiestňovať maloleté deti do detských domov v mieste ich bydliska. Na základe uvedených skutočností 
neboli plánované hodnoty ani na roky 2010 a 2011 vyššie ako v roku 2009.

Mesto Nitra poskytne dieťaťu finančné prostriedky na uľahčenie a podporu budúceho osamostatnenia sa („príspevok 
na tvorbu úspor“), ak sa do jedného roka od umiestnenia dieťaťa do detského domova neupravili rodinné pomery 
dieťaťa alebo neobnovili rodinné pomery dieťaťa, pričom musí byť splnená podmienka, aby dieťa malo preukázateľne 
pred umiestnením do zariadenia najmenej jeden rok obvyklý pobyt na území mesta Nitry. K 30.06.2010 sa poskytujú 
finančné prostriedky na tvorbu úspor pre tri maloleté deti nakoľko od mája 2010 vznikol nárok a poskytovanie 
príspevku pre ďalšie dieťa, ktoré spĺňalo podmienky v zmysle § 65 ods. 1 zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej 
ochrane detí a sociálnej kuratele.

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.221/2010-MZ zo dňa 9.09.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie výdavkov prvku 13.8.1. 
Jednorázové dávky v hmotnej núdzi pre jednotlivcov vo výške 1 000 EUR presunom finančných prostriedkov 
z rozpočtu prvku 13.7.3. Podpora na úpravu rodinných pomerov dieťaťa z dôvodu dočerpania finančných 
prostriedkov, nakoľko oproti roku 2009 počet žiadostí o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi pre jednotlivcov výrazne 
stúpol.  

Rozpočtový presun: 

V zmysle Rozpočtových pravidiel mesta Nitry, § 8 bod 6, písm. a) bol v mesiaci december 2010 vykonaný 
rozpočtový presunu výdavkov z prvku 13.7.2. Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre rodiny vo výške 100 EUR 
a z prvku 13.7.3. Podpora na úpravu rodinných pomerov dieťaťa – úprava a obnova rodinných pomerov dieťaťa vo 
výške 200 EUR do výdavkov prvku 13.8.1. Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre jednotlivcov vo výške 300 EUR  
z dôvodu dočerpania finančných prostriedkov určených na vyplácanie jednorazových dávok pre jednotlivcov.   

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:   

   Na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktorým 
bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu a umiestnené do zariadenia na výkon rozhodnutia súdu Mesto 
Nitra poskytne príspevok na dopravu do zariadenia, v ktorom je dieťa umiestnené v súlade s § 64 ods.1, písm. a) 
zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. K 31.12.2010 nebola podaná ani jedna 
žiadosť o finančný príspevok na dopravu do detského domova.  Počet poberateľov je merateľným ukazovateľom 
toho, že v roku 2010 oproti plánovanej hodnote o finančný príspevok nepožiadal nikto. Predpokladaným dôvodom je 
snaha kompetentných orgánov umiestňovať  mal. deti do detských domov v mieste ich bydliska. Na základe 
uvedených skutočností nie sú plánované hodnoty ani na roky 2011 a 2012 vyššie ako v roku 2010.

Mesto Nitra poskytne dieťaťu finančné prostriedky na uľahčenie a podporu budúceho osamostatnenia sa („príspevok 
na tvorbu úspor“), ak sa do jedného roka od umiestnenia dieťaťa do detského domova neupravili rodinné pomery 
dieťaťa alebo neobnovili rodinné pomery dieťaťa, pričom musí byť splnená podmienka, aby dieťa malo preukázateľne 
pred umiestnením do zariadenia najmenej jeden rok obvyklý pobyt na území mesta Nitry. K 31.12.2010 sa 
poskytovali finančné prostriedky na tvorbu úspor pre tri maloleté deti. Počet poberateľov je merateľným 
ukazovateľom toho, že v roku 2010 bol počet poberateľov v porovnaní s rokom 2009 vyšší, nakoľko od mája 2010 
vznikol nárok na poskytovanie príspevku pre ďalšie dieťa, ktoré spĺňalo podmienky v zmysle § 65 ods. 1 zákona č. 
305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. 

Prvok 13.7.4: Nízkoprahové centrum pre rodinu a deti, Hlboká ul.

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku - 5 000 15 000 15 890

Rozpočet prvku
upravený 

- 5 000

Plnenie k 31.12. - 5 000

% plnenia - 100,0 %
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Zodpovednosť: útvar sociálneho úradu

Cieľ Zvýšiť kvalitu sociálnej práce s rodinami v kríze so zámerom pozitívnej zmeny 
v kvalite života rizikových rodín a prevencie pred sociálnym vylúčením

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Ing. Štefan Bórik – referent Mestskej ubytovne Hlboká 9

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Zriadenie nízkoprahového centra

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

- - áno áno áno

Skutočná 
hodnota

- - áno

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet riešených rodín za rok spolu

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

- - 15 20 30

Skutočná 
hodnota

- - 15

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok
Počet detí, ktoré navštevujú záujmové aktivity v nízkoprahovom centre za rok 
spolu

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

- - 15 25 40

Skutočná 
hodnota

- - 30

Komentár k prvku :

V nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe alebo 
rodine, ktorá je ohrozená sociálnym vylúčením alebo má obmedzenú schopnosť sa spoločensky začleniť 
a samostatne riešiť svoje problémy pre svoje životné návyky a spôsob života. Počet rodín v Nitre, ktoré sa ocitli v 
kríze a potrebujú pomoc, každoročne narastá. Z dôvodu skvalitnenia terénnej sociálnej práce s rodinami v kríze 
a prevencie pred sociálnym vylúčením sa v spolupráci s krízovým strediskom Slniečko zriadilo intervenčné centrum 
v objekte Mestskej ubytovne na Hlbokej ulici. 
V samostatných priestoroch budú poskytované poradenské a terapeutické služby a utvorené podmienky na 
záujmovú činnosť, teda pre zmysluplné trávenie voľného času detí.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu pôsobí v priestoroch Mestskej ubytovne na Hlbokej ulici a prevádzku 
zabezpečuje mimovládna nezisková organizácia Centrum Slniečko. Zariadenie funguje v dňoch: pondelok, utorok 
a štvrtok od 10:00 do 18:00 hodiny a prácu v ňom vykonávajú kvalifikované sociálne pracovníčky. Počet klientov 
centra je v súlade s plánom na dané obdobie, nakoľko získanie dôvery obyvateľov ubytovne vyžadoval určitý čas. 
Záujem detí  a mládeže bývajúcich v ubytovni o aktivity nízkoprahového centra je značný.



                       PPrrooggrraammoovvýý rroozzppooččeett vvýýddaavvkkoovv mmeessttaa NNiittrryy nnaa rrookkyy 22001100-- 22001122..

236

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

Nízkoprahové centrum pre deti a rodinu prevádzkuje Centrum Slniečko n. o., u ktorého si Mesto Nitra objednáva 
poskytovanie tejto sociálnej služby.  Za rok 2010  splnili plánovanú hodnotu riešených rodín počtom 15. Z toho so 
siedmymi rodinami vedú dlhodobé intenzívne, špecializované poradenstvo a s ôsmymi rodinami krátkodobé 
informatívne poradenstvo. Deti, ktoré navštevujú záujmové aktivity v nízkoprahovom centre za rok spolu je počtom 
30, merateľná hodnota má v porovnaní s plánovanou hodnotou 15 stúpajúci charakter. V súčasnosti sa úspešne darí 
znižovať sociálne riziká rodín, ktoré vyplývajú zo spôsobu ich života. Obyvatelia Mestskej ubytovne postupne 
primeraným spôsobom riešia svoje problémy, prijímajú zodpovednosť za svoj život a rozhodnutia. 

Cieľom je naďalej poskytovať rodinám kvalitné sociálne služby so zámerom riešenia ich sociálnych, ekonomických a 
životných problémov,  zabezpečovať aktivity pre zmysluplné využívanie voľného času detí a mládeže a podieľať sa 
na zlepšení povedomia verejnosti vo vzťahu k marginalizovaným skupinám populácie.

Podprogram 13.8: Jednorazové dávky a finančné príspevky
Zámer:  Adresná a okamžitá pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu 8 630 11 500 9 610 10 180

Rozpočet podprogramu
upravený 

87 900 13 900

Plnenie k 31.12. 83 618 11 689

% plnenia 95,13 % 51,06 %

Prvok 13.8.1: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre jednotlivcov

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 4 980 6 000 7 110 7 530

Rozpočet prvku
upravený 

4 980 8 350

Plnenie k 31.12. 4 122 8 081

% plnenia 82,77 % 96,77 %

Zodpovednosť: útvar  sociálneho úradu

Cieľ Zabezpečiť finančnú pomoc občanovi na zmiernenie  hmotnej núdze

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Kristína Nichtová – referentka pre poskytovanie dávok

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Predpokladaný počet  poberateľov  dávok za rok spolu

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

150 150 120 120 120

Skutočná 
hodnota

46 63 64 115
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Komentár k prvku :

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje fyzickým osobami, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi na 
zabezpečenie základných životných podmienok.. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje na úhradu 
mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie a obuv, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských 
potrieb pre nezaopatrené dieťa, na mimoriadne liečebné náklady, na úhradu cestovného na MHD pre dieťa do školy, 
s kúpou výbavičky pre novorodenca, atď. O výške jednorazovej dávky  rozhoduje primátor mesta a hranica 
poskytnutej dávky sa poskytuje maximálne do výšky 165 EUR v závislosti od výdavku. 

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2010:      

V 1. polroku 2010 bola poskytnutá jednorázová dávka v hmotnej núdzi o niečo vyššiemu počtu žiadateľov, ako bol 
predpoklad na toto obdobie. Predpokladáme, že dôvodom nárastu žiadostí o jednorazovú dávku mohla spôsobiť aj 
pretrvávajúca finančná kríza a zvýšený počet nezamestnaných občanov mesta. 

Rozpočtový presun: 

V zmysle Rozpočtových pravidiel mesta Nitry, § 8 bod 6, písm. a) bol v mesiaci september 2010 vykonaný 
rozpočtový presun výdavkov z prvku 13.8.1. Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre jednotlivcov vo výške 150 EUR 
do rozpočtu výdavkov podprogramu 13.16. Sociálna výdajňa z dôvodu nevyhnutného vybavenia sociálnej výdajne 
technickým vybavením a softvérom.

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.221/2010-MZ zo dňa 9.09.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie výdavkov prvku 13.8.1. 
Jednorázové dávky v hmotnej núdzi pre jednotlivcov vo výške 1 000 EUR presunom finančných prostriedkov 
z rozpočtu prvku 13.7.3. Podpora na úpravu rodinných pomerov dieťaťa z dôvodu dočerpania finančných 
prostriedkov, nakoľko oproti roku 2009 počet žiadostí o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi pre jednotlivcov výrazne 
stúpol. 

Rozpočtový presun: 

V zmysle Rozpočtových pravidiel mesta Nitry, § 8 bod 6, písm. a) bol v mesiaci november 2010 vykonaný rozpočtový 
presun 

▼ zníženie výdavkov prvku 13.5.7. Zariadenia pre seniorov - externí poskytovatelia služieb, sociálna služba 
v zariadení pre seniorov ................................................................................................................................. - 400 EUR

▼ zníženie výdavkov prvku 13.4.5. Odľahčovacia služba, činnosť  odľahčovacej  služby ........................... - 500 EUR

▲ zvýšenie výdavkov prvku 13.8.1. Jednorázové dávky v hmotnej núdzi pre jednotlivcov ......................... + 900 EUR 

z dôvodu dočerpania finančných prostriedkov vo výdavkoch prvku, nakoľko stúpol počet schválených žiadostí 
o vyplatenie jednorázových dávok v hmotnej núdzi pre jednotlivcov.

Rozpočtový presun: 

V zmysle Rozpočtových pravidiel mesta Nitry, § 8 bod 6, písm. a) bol v mesiaci november 2010 vykonaný rozpočtový 
presun 

▼ zníženie výdavkov podprogramu 13.15. Komunitný plán sociálnych služieb, propagácia ........................ - 200 EUR

▲ zvýšenie výdavkov prvku 13.8.1. Jednorázové dávky v hmotnej núdzi pre jednotlivcov, príspevok na riešenie 
zreteľahodných situácií ................................................................................................................................. + 200 EUR 

z dôvodu dočerpania finančných prostriedkov vo výdavkoch prvku, nakoľko stúpol počet schválených žiadostí 
o vyplatenie príspevku na riešenie zreteľahodných sitácií.

Rozpočtový presun: 

V zmysle Rozpočtových pravidiel mesta Nitry, § 8 bod 6, písm. a) bol v mesiaci december 2010 vykonaný 
rozpočtový presunu výdavkov z prvku 13.7.2. Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre rodiny vo výške 100 EUR 
a z prvku 13.7.3. Podpora na úpravu rodinných pomerov dieťaťa – úprava a obnova rodinných pomerov dieťaťa vo 
výške 200 EUR do výdavkov prvku 13.8.1. Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre jednotlivcov vo výške 300 EUR  
z dôvodu dočerpania finančných prostriedkov určených na vyplácanie jednorazových dávok pre jednotlivcov.   

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2010:      

Mesto Nitra poskytlo v roku 2010 jednorazovú dávku v hmotnej núdzi pre 115 jednotlivcov, ktorí splnili podmienky pre 
poskytnutie tohto príspevku. Predpokladaný počet žiadateľov je takmer súhlasný s plánovanou hodnotou pre rok 
2010.  Oproti roku 2009 sa merateľný ukazovateľ takmer zdvojnásobil.  Predpokladáme, že to mohlo byť spôsobené 
pretrvávajúcou hospodárskou a finančnou krízou ako aj nedostatkom ponuky práce v meste Nitra.  
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Prvok 13.8.2: Príspevok na riešenie zreteľahodných situácií občanov

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 1 990 3 000 0 0

Rozpočet prvku
upravený 

2 990 3 050

Plnenie k 31.12. 2 768 2 886

% plnenia 92,58 % 94,62  %

Zodpovednosť: útvar sociálneho úradu

Cieľ Zabezpečiť finančnú pomoc občanovi na zmiernenie ťažkej životnej situácie

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Kristína Nichtová – referentka pre poskytovanie dávok

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Predpokladaný počet poberateľov  príspevkov  za rok spolu

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

20 20 25 25 25

Skutočná 
hodnota

14 11 23 25

Komentár k prvku :

Finančný príspevok na riešenie zreteľahodnej situácie poskytuje mesto Nitra občanom s trvalým pobytom na území 
mesta Nitra na prekonanie zreteľahodnej  situácie. Za zreteľa hodnú situáciu na účely poskytovania príspevku sa 
považujú výdavky spojené s úhradou opráv a služieb po požiari, po povodni, po živelných pohromách, s úhradou  
služieb v zdravotníckom zariadení, za lieky na základe lekárskeho predpisu, s bývaním, kedy sa občan náhle a len 
dočasne dostal do situácie bez dostatočných finančných prostriedkov, s úhradou nákladov na vystrojenie pohrebu 
blízkej osoby, atď. Finančný príspevok sa poskytuje na základe žiadosti.

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2010:      

Štatistický počet poskytnutých príspevkov na riešenie zreteľahodnej situácie je v súlade s plánom na 1. polrok 2010.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2010:      

Mesto Nitra v roku 2010 poskytlo 25 finančných príspevkov na riešenie zreteľahodnej situácie. Hodnota 
predpokladaného počtu poskytnutých príspevkov a skutočnej pomoci občanom, ktorí sa ocitli v zreteľahodnej situácii 
je 100 %.  V roku 2011 vzhľadom na obmedzený rozpočet mesta nie sú schválené finančné prostriedky na uvedený 
účel.

Prvok 13.8.3: Pochovanie bezprístrešných občanov

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 1 660 2 500 2 500 2 760

Rozpočet prvku
upravený

2 430 2 500

Plnenie k 31.12. 2 328 722

% plnenia 95,80 % 28,88 %



                       PPrrooggrraammoovvýý rroozzppooččeett vvýýddaavvkkoovv mmeessttaa NNiittrryy nnaa rrookkyy 22001100-- 22001122..

239

Zodpovednosť: útvar  sociálneho úradu

Cieľ Zabezpečiť dôstojné pochovanie bezprístrešných občanov mesta 

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Bc. Katarína Lehoťáková – referentka pre sociálnu kuratelu dospelých

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok
 Počet  pohrebov  bezprístrešných občanov za rok

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

20 10 14 18 22

Skutočná 
hodnota

6 9 14 4

Komentár k prvku :

Mesto Nitra zabezpečuje pochovanie bezprístrešných občanov, ktorých mŕtve telo sa našlo  na jeho  území, bez 
rozdielu trvalého pobytu občana a ktorí nemajú žiadnych príbuzných, príp. ich nie je možné sa dopátrať 
a skontaktovať sa s nimi. V takom prípade je mesto  povinné zorganizovať poslednú rozlúčku so zosnulým a jeho 
kremáciu.  

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2010:      

Mestu Nitra bolo nahlásené úmrtie piatich osôb, ktorých telo sa našlo na území mesta Nitry počas 1. polroka 2010. 
Pohreb a kremáciu mesto zabezpečilo trom občanom, u ostatných boli zistení a oslovení ich príbuzní, ktorí pohreb 
zabezpečili na vlastné náklady. 

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12 .2010:      

Mesto Nitra zabezpečilo pochovanie 4 občanov, ktorých mŕtve telo sa našlo na území mesta Nitry.

U ďalších troch osôb boli zistení a oslovení ich pozostalí  príbuzní, ktorí pohreb zabezpečili.

Podprogram 13.9: Podpora pre subjekty v sociálnej  oblasti

Zámer:  Účinný systém pomoci občanom v sociálnej oblasti 

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu 59 750 28 600 59 400 33 790

Rozpočet podprogramu 
upravený 

98 820 68 500

Plnenie k 31.12. 98 766 43 094

% plnenia 99,95 % 62,91 %
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Zodpovednosť: útvar sociálneho úradu

Cieľ Podporiť  sociálne a humanitárne  aktivity v meste

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Bc. Katarína Lehoťáková – referentka pre sociálnu kuratelu dospelých

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok
Počet podporených  subjektov  v sociálnej oblasti za rok

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

15 20 10 10 10

Skutočná 
hodnota

8 6 13 4

Komentár k podprogramu  :

Mesto Nitra má vypracovaný dotačný program, na základe ktorého každoročne vyhlasuje výzvy na možnosť požiadať 
o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Nitry. V zmysle VZN č. 1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry  
na rok 2010 v cieľovej oblasti „sociálna oblasť“  žiadosť na poskytnutie dotácie podalo 6 subjektov. Mesto Nitra 
poskytuje finančné prostriedky pre subjekty pôsobiace v sociálnej oblasti, prostredníctvom ktorých podporuje ich 
odbornú činnosť. V roku 2010 sa jedná o nasledovné subjekty:  Krízové stredisko Centrum Slniečko n. o., 
Nízkoprahové centrum pre rodinu a deti na Hlbokej ul., DSS s denným pobytom pre ŤZP deti – SOCIA Nitra .

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2010:    

Možnosť požiadať o dotáciu z rozpočtu Mesta Nitry v cieľovej oblasti „Sociálna oblasť“ využilo 6 subjektov. 
Podporené boli 4 projekty mimovládnych neziskových organizácií: Misijná kongregácia Ducha Svätého, Centrum 
Slniečko, Materské centrum KLOKANČEK, OZ Centrum pre rodinu Nitra.

Mesto Nitra taktiež finančne prispieva aj ďalším organizáciám pôsobiacim v sociálnej oblasti: 

Socia Nitra – prevádzkuje Denný stacionár pre deti ŤZP - príspevok na úhradu energií v zmysle Smernice primátora

Diecézna Charita Nitra – prevádzkuje Dom sv. Rafaela – nocľaháreň a denné azylové centrum – príspevok na 
zabezpečenie  sociálnych služieb pre ľudí bez domova

Centrum Slniečko – prevádzkuje Krízové centrum pre deti v Nitrianskych Hrnčiarovciach – príspevok na 
zabezpečenie umiestnenia pre 3 deti.

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.221/2010-MZ zo dňa 9.09.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo navýšenie finančných prostriedkov 
v rozpočte prvku na vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie bývalej ZŠ Svätourbanská ulica so
zámerom jej využitia pre občianske združenia a aktivity v sociálnej oblasti.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2010:     

Možnosť požiadať o dotáciu z rozpočtu Mesta Nitry v cieľovej oblasti „Sociálna oblasť“ využilo 6 subjektov. Boli 
podporené 4 projekty mimovládnych neziskových organizácií:

Misijná kongregácia Ducha Svätého,

 Centrum Slniečko, 

Materské centrum Klokanček, 

OZ Centrum pre rodinu Nitra.

Mesto Nitra finančne prispelo aj ďalším  organizáciám pôsobiacim v sociálnej oblasti:

Socia Nitra – denný stacionár pre deti ZŤP.
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Podprogram 13.10: Podpora pre subjekty v zdravotnej oblasti

Zámer:  Účinný systém pomoci občanom v zdravotnej  oblasti

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu 3 320 6 000 2 200 2 330

Rozpočet podprogramu
upravený 

3 320 6 000

Plnenie k 31.12. 2 688 6 000

% plnenia 80,96 % 100,0 %

Zodpovednosť: útvar sociálneho úradu

Cieľ Podporiť  zdravotné aktivity v meste

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Bc. Katarína Lehoťáková – referentka pre sociálnu kuratelu dospelých

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok
Počet podporených  subjektov  v zdravotnej oblasti za rok

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

15 15 12 15 15

Skutočná hodnota 5 10 4 7

Komentár k podprogramu  :

Mesto Nitra má vypracovaný dotačný program, na základe ktorého každoročne vyhlasuje výzvy na možnosť požiadať 
o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Nitry . V zmysle VZN č. 1/2001o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry  
na rok 2010 v cieľovej oblasti „ochrana a podpora zdravia, pomoc zdravotne postihnutých ľuďom“  žiadosť na 
poskytnutie dotácie podalo 12 subjektov.

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2010:      

Možnosť požiadať o dotáciu z rozpočtu Mesta Nitry v cieľovej oblasti „Ochrana a podpora zdravia, pomoc zdravotne 
postihnutým ľuďom“ využilo 12 subjektov. Podporených bolo 7 mimovládnych neziskových organizácií: Združenie 
kresťanských seniorov Nitra-Kalvária, Jednota dôchodcov na Slovensku - mestská organizácia I Nitra, Klub sclerosis 
multiplex Nitra, Benefičné združenie pri Detskom integračnom centre, Budúcnosť n.o. Nitra, Nitrianska galéria, 
Združenie STORM Nitra.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2010:      

Možnosť požiadať o dotáciu z rozpočtu Mesta Nitry v cieľovej oblasti „Ochrana a podpora zdravia, pomoc

Zdravotne postihnutým ľuďom“ využilo 12 subjektov. Podporených bolo 7 mimovládnych neziskových organizácií: 

Združenie kresťanských seniorov Nitra-Kalvária, 

Jednota dôchodcov na Slovensku – Mestská organizácia 1 Nitra, 

Klub sclerosis multiplex Nitra, 

Benefičné združenie pri Detskom integračnom centre, 

Budúcnosť n. o. Nitra,

 Nitrianska galéria, 

Združenie Storm Nitra.
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Podprogram 13.11: Inštitút osobitného príjemcu  

Zámer:  Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu 0 0 0 0

Rozpočet podprogramu 
upravený 

0 20 050

Plnenie k 31.12. 7 567 27 591

% plnenia - 137,61 %

Zodpovednosť: útvar  sociálneho úradu

Cieľ Zabezpečiť podporu vzdelávania pre deti zo sociálne slabých rodín

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Bc. Katarína Lehoťáková – referentka pre sociálnu kuratelu dospelých

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok
Počet riešených prípadov prídavkov na dieťa  za rok

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

200 180 130 110 90

Skutočná 
hodnota

162 133 133 80

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok
Počet riešených prípadov dávok v hmotnej núdzi za rok

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

15 30 30 30 30

Skutočná 
hodnota

16 12 22 29

Komentár k podprogramu  :

Mesto Nitra je určené vykonávať osobitného príjemcu v prípade, že prídavok na dieťa a dávky v hmotnej núdzi nie sú 
poberateľmi účelne využívané. Finančné prostriedky poskytuje ÚPSVaR a budú zaradené do rozpočtu na základe 
skutočnosti.

 Mesto Nitra je osobitným príjemcom tých prídavkov na deti, u ktorých dieťa na základe oznámenia  základnej  školy 
zanedbáva povinnú školskú dochádzku. Rodič si prídavok na dieťa môže prevziať v pokladni MsÚ na základe 
riadneho vydokladovania účelu  použitých finančných prostriedkov. Najčastejšie sú to potraviny, oblečenie a obuv 
pre dieťa, školské potreby pre dieťa, náklady na cestovanie do školy.

Rovnako je mesto Nitra osobitným príjemcom dávok v hmotnej núdzi tých občanov mesta, ktorí si neplnia povinnosť 
uhrádzať náklady spojené s bývaním a úhrady s užívaním bytu. Z poskytnutej dávky sa uhradí dlh v dohodnutej 
mesačnej splátke a nájom na účet spoločnosti Službyt Nitra s. r. o. a časť dávky v hmotnej núdzi je vyplatená 
poberateľovi v pokladni MsÚ.  

Záverečný účet - presun nevyčerpaných účelových prostriedkov: 



                       PPrrooggrraammoovvýý rroozzppooččeett vvýýddaavvkkoovv mmeessttaa NNiittrryy nnaa rrookkyy 22001100-- 22001122..

243

Uznesením č.42/2010-MZ zo dňa 18.03.2010 Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo presun nevyčerpaných 
finančných prostriedkov z roku 2009 vo výške 2 160 EUR - nevyčerpané príspevky ÚPSVaR do rozpočtu výdavkov 
prvku na rok 2010.

Úprava rozpoču: 

K 30.06.2010 bol rozpočet prvku upravený o sumu finančných prostriedkov poukázaných z ÚPSVaR – náhrady –
rodinné prídavky vo výške 12 155 EUR.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

Od novembra 2009 Mesto Nitra pristúpilo k vyplácaniu vyplácania prídavku na dieťa prostredníctvom peňažných 
poukážok, ktoré možno využiť na kúpu vybraných tovarov v dohodnutých obchodných prevádzkach. Za 1. polrok 
2010 evidujeme 95 poberateľov prídavkov na dieťa prostredníctvom inštitútu osobitného príjemcu. Uvedený spôsob 
vyplácania prídavku na dieťa postupne znižuje počet záškolákov - rodičia sú nútení poukážkami nakupovať len 
vybrané druhy tovarov pre deti. 

Mesto Nitra vykonáva osobitného príjemcu u 24 rodín z dôvodu predchádzania problémov pri platení za bývanie a za 
služby spojené s bývaním v nájomných bytoch v lokalite Orechov Dvor. 

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

Mesto Nitra je osobitným príjemcom prídavku na dieťa u tých detí, ktoré na základe oznámenia základnej školy 
zanedbávajú povinnú školskú dochádzku. Mesto vypláca prídavok na dieťa prostredníctvom poukážok, ktoré možno 
použiť na kúpu vybraných druhov tovarov v dohodnutých obchodných prevádzkach. Skutočná hodnota je podstatne 
nižšia ako plánovaná. predpokladáme, že je to vzhľadom na obmedzenosť použitia poukážok, sa rodičia detí viac 
snažia zabezpečovať účasť detí vo vyučovacom procese, preto riešenie prípadov prídavkov na dieťa postupne klesá.

Mesto Nitra je taktiež osobitným príjemcom dávok v hmotnej núdzi u obyvateľov – nájomníkov bytov nižšieho 
štandardu na Orechovom Dvore, ktorí nerešpektujú platobnú disciplínu platenia nájomného a úhrad spojených 
s užívaním bytu.  Plánovaná hodnota takmer korešponduje so skutočnou hodnotou, ktorá sa  oproti minulému roku 
mierne zvýšila najmä z dôvodu novonasťahovaných nájomníkov, u ktorých sme inštitút osobitného príjemcu nastavili 
hneď od pridelenia nájomného bytu.

Podprogram 13.12:   Rozvoj lokality Orechov dvor
Zámer:   Zvýšenie sociálnej inklúzie obyvateľov Orechov Dvor

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu 0 1 000 0 0

Rozpočet podprogramu
upravený

102 450 13 010

Plnenie k 31.12. 108 574 7 318

% plnenia 105,98 % 56,25 %

Prvok 13.12.1: Multifunkčný objekt pre kultúrne aktivity - Orechov Dvor

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 0 0 0 0

Rozpočet prvku
upravený 

83 040 1030

Plnenie k 31.12. 83 769 552

% plnenia 100,88 % 0
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Zodpovednosť: útvar sociálneho úradu

Cieľ Kúpa nehnuteľnosti v lokalite Orechov Dvor s cieľom vytvoriť multifunkčný objekt 
pre kultúrne aktivity

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Bc. Drahoslava Račková – terénna sociálna pracovníčka, Ing. Vladimír Szabó – asistent terénneho 
sociálneho pracovníka

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok
Kúpa nehnuteľnosti Orechov Dvor

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

- áno - - -

Skutočná 
hodnota

- áno -

Komentár k podprogramu :

Finančné prostriedky boli použité na odkúpenie dvoch objektov od firmy FARM-co na Orechovom Dvore v zmysle 
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 313/2008 – MZ. Dôvodom odkúpenia danej nehnuteľnosti je
vytvorenie multifunkčného strediska, ktoré bude slúžiť pre sociálny a kultúrny rozvoj danej komunity.  Mesto Nitra sa 
v spolupráci s občianskym združením a parlamentom olašských Rómov bude uchádzať o možnosť čerpať finančné 
prostriedky na rekonštrukciu z grantovej schémy Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Objekt bude 
slúžiť pre vzdelávacie, výchovné, voľnočasové a kultúrne aktivity obyvateľov danej lokality ohrozených sociálnou 
exklúziou.  V roku 2010 sa občianske združenie v spolupráci s mestom Nitra bude uchádzať o čerpanie finančných 
prostriedkov na rekonštrukciu danej nehnuteľnosti.

Prvok 13.12.2: Komunitné centrum Orechov Dvor

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 0 1 000 0 0

Rozpočet prvku
upravený 

19 410 11 980

Plnenie k 31.12. 24 805 6 766

% plnenia 127,79 % 56,48 %

Zodpovednosť: útvar sociálneho úradu

Cieľ Prostredníctvom terénnej a komunitnej sociálnej práce zamedziť sociálnemu 
vylúčeniu obyvateľov  lokality Orechov Dvor

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Bc. Drahoslava Račková – terénna sociálna pracovníčka, Ing. Vladimír Szabó – asistent terénneho 
sociálneho pracovníka

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet klientov za rok spolu

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná hodnota 183 183 230 230 230

Skutočná hodnota 183 264 287
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Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet detí navštevujúcich aktivity Komunitného centra za rok spolu

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná hodnota 30 50 60 60

Skutočná hodnota 60

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet aktivít Komunitného centra za rok spolu

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná hodnota - 24 36 36

Skutočná hodnota 26

Komentár k prvku :

Mesto Nitra zabezpečuje prevádzku Komunitného centra Orechov Dvor za účelom  podpory odbornej pomoci pre 
všetkých obyvateľov v lokalite, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii a nie sú schopní nájsť sami primerané 
riešenie  svojho problému. Dôraz je kladený  na výchovu a vzdelávanie rómskych detí a mládeže, ale i dospelých  v 
danej lokalite, ktorým by sa vytvoril priestor pre prácu terénnych a komunitných sociálnych pracovníkov, rehoľné 
sestričky a dobrovoľníkov, ktorí svojou sociálnou prácou chcú prispieť k rozvoju danej lokality, a tým zabrániť 
segregácii obyvateľstva lokality Orechov Dvor.   

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

Mesto Nitra realizuje v lokalite Orechov Dvor  projekt financovaný z Fondu sociálneho rozvoja, ktorým je 
zabezpečovaná terénna sociálna práca v lokalite Orechov Dvor. Terénny sociálny pracovník a jeho asistent v tejto 
lokalite vykonávajú činnosť a aktivity zamerané na zlepšenie životných podmienok a zabránenie sociálneho 
vylúčenia týchto obyvateľov, prevažne Rómov.  Plán činnosti je v súlade s plánom na rok 2010.

Rozpočtý presun: 

V zmysle Rozpočtových pravidiel mesta Nitry, § 8 bod 6, písm. a) bol v mesiaci september 2010 vykonaný 
rozpočtový presun výdavkov z prvku 13.12.2. Komunitné centrum Orechov dvor vo výške 100 EUR do rozpočtu 
výdavkov podprogramu 13.16. Sociálna výdajňa z dôvodu nevyhnutného vybavenia sociálnej výdajne technickým 
vybavením a softvérom.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

V roku 2010 sa zvýšil počet klientov navštevujúcich Komunitné centrum, v ktorom terénny pracovník a jeho asistent 
vykonávali svoju činnosť. Zvýšenie je najmä z dôvodu nárastu obyvateľov danej lokality, nakoľko pri prideľovaní 
bytov boli uprednostňované najmä viacpočetné rodiny. To spôsobilo aj nárast  počtu detí a mládeže využívajúce 
aktivity, ktoré ponúka Komunitné centrum v popoludňajších hodinách.  Podarilo sa splniť aj počet naplánovaných 
aktivít s jednotlivými cieľovými skupinami bývajúcimi v danej lokalite.

Podprogram 13.13:   Sociálne bývanie v meste Nitra

Zámer:  Poskytnúť dočasné ubytovanie pre ľudí v krízovej bytovej situácii

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu 0 30 000 45 000 47 660

Rozpočet podprogramu 
upravený

0 931 380

Plnenie k 31.12. 0 931 164

% plnenia - 99,98 %
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Prvok 13.13.1: Mestská ubytovňa, Hlboká ul. 9 v Nitre

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 0 0 0 0

Rozpočet prvku
upravený

0 0

Plnenie k 31.12. 0 0

% plnenia - -

Zodpovednosť: útvar sociálneho úradu

Cieľ Poskytnutie dočasného ubytovania obyvateľom Mesta Nitra – v prípade vážnej 
náhlej bytovej a sociálnej núdze 

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Ing. Štefan Bórik – vedúci Mestskej ubytovne Hlboká 9

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok
Celkový počet ubytovaných k 31.12.

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

- 140 168 168 168 168

Skutočná 
hodnota

- 152 234 194

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok
Počet ubytovaných rodín

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

- 45 56 56 56 56

Skutočná 
hodnota

- 47 53 54

Komentár k prvku :

Prevádzku Mestskej ubytovne zabezpečuje referent útvaru sociálneho úradu Mestského úradu v Nitre, správu 
a údržbu zabezpečuje spoločnosť Službyt Nitra, s.r.o.

Ubytovanie v Mestskej ubytovni sa poskytuje v zmysle Smernice primátora č.20/2007: 

a) osamelým rodičom s deťmi, 

b) a v prípade vážnej náhlej bytovej a sociálnej núdze obyvateľom mesta Nitra

Ubytovanie v Mestskej ubytovni schvaľuje primátor na základe odporúčania Poradnej komisie primátora. 

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

Mesto Nitra poskytuje dočasné  bývanie v Mestskej ubytovni na Hlbokej ulici pre obyvateľov mesta, ktorí sa dostanú 
do ťažkej bytovej situácie. Je náročné predpokladať koľkým ľuďom bude poskytnuté ubytovanie, závisí to aj od počtu 
členov rodiny a samozrejme je to v závislosti aj od toho, ako rýchlo si dokážu už ubytované rodiny svoju situáciu 
riešiť iným spôsobom. Naďalej však pretrváva značný záujem o ubytovanie v ubytovni zo strany obyvateľov mesta, 
keď sa dostanú do krízovej situácie a kým sa im podarí svoju situáciu úspešne vyriešiť. 

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      
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V priebehu roku 2010 sa odsťahovalo 15 rodín  a 14 rodín sa nasťahovalo. Z uvedeného vyplýva, že o ubytovanie 
v Mestskej ubytovni je veľký záujem,  avšak kapacita ubytovne nepostačuje záujmu žiadateľov.  Z uvedených počtov 
ubytovaných  vyplýva rastúci trend záujmu ako aj požiadavka na prípadné ďalšie zariadenie obdobného charakteru.

Cieľom by malo byť neustále znižovanie záujmu o tento druh bývania, nakoľko sa jedná len o krátkodobé riešenie 
bývania, čiže len na prekonanie krízovej situácie a stabilizácie rodiny.  Skúsenosti však ukazujú, že z dôvodu 
neustále sa zhoršujúcich životných podmienok občanov – aj v dôsledku celosvetovej krízy – bude o bývanie 
podobného charakteru, ktoré rieši krízovú bytovú situáciu stále väčší záujem.

Prvok 13.13.3: Dom sv. Rafaela – nízkoprahová nocľaháreň a denné 

azylové centrum, Štúrova ul.

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku - 30 000 45 000 47 660

Rozpočet prvku
upravený 

- 49 040

Plnenie k 31.12. - 49 040

% plnenia - 100,0 %

Zodpovednosť: útvar sociálneho úradu

Cieľ Vyhľadávať a poskytovať prvú sociálnu pomoc bezprístrešným občanom 
a ľuďom v kríze

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Ing. Vladimír Bebjak – referent sociálneho bývania

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet bezprístrešných občanov v nízko prahovej nocľahárni za rok

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

- - 140 150 150

Skutočná 
hodnota

- - 163

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet klientov v dennom azylovom centre za rok

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

- - 50 60 70

Skutočná 
hodnota

- - 220

Komentár k prvku :

Poskytovanie sociálnych služieb v Dome Charity sv. Rafaela vyplýva zo zákona č. 448/2008  Z. z. o sociálnych 
službách. Súčasné zariadenie poskytuje sociálne služby: prenocovanie pre bezprístrešných občanov, vytvorenie 
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podmienok pre vykonávanie základnej osobnej hygieny, sociálne poradenstvo, poskytuje nevyhnutné ošatenie 
a obuv, utvára podmienky na výdaj stravy, realizuje resocializáciu ľudí z okrajových sociálnych skupín obyvateľstva. 
Kapacita nízko prahovej nocľahárne je 24 lôžok, kapacita denného azylového centra je 25 miest. Mesto Nitra je 
vlastníkom uvedenej nehnuteľnosti, prevádzku zariadenia zabezpečuje Diecézna Charita Nitra, u ktorej si danú 
sociálnu službu Mesto Nitra objednáva.

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.147/2010-MZ zo dňa 17.06.2010 Mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie transferu z rozpočtu mesta 
na prevádzku nízkoprahovej nocľahárne a denného azylového centra vo výške 19 040 EUR z dôvodu zabezpečenia 
sociálnych služieb, nakoľko pri poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sa vychádzalo zo skutočne 
dosiahnutých príjmov za rok 2009 a túto čiastku bolo možné vyčísliť až na základe predložených údajov z účtovnej 
evidencie poskytovateľa. 

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

Ku dňu 30.06.2010 bolo v nízkoprahovej nocľahárni ubytovaných 131 klientov, za toto obdobie Dom sv. Rafaela 
poskytol 5094 nocľahov a  priemerná využiteľnosť zariadenia je 28 lôžok denne. V dennom azylovom centre bola 
poskytnutá služba pre 209 klientov a priemerná denná obsadenosť bola 24,36. Skutočný počet klientov využívajúcich 
služby uvedeného zariadenia zodpovedajú plánu na rok 2010.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

Počet klientov, ktorí využívajú sociálnu službu v nízkoprahovej nocľahárni a v dennom azylovom centre Dome charity 
sv. Rafaela sa zvyšuje. V zariadení pribúda počet bezprístrešných občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt v Nitre a ktorí 
do Nitry prichádzajú najmä z dôvodu, že mesto Nitra má zabezpečenú starostlivosť o túto cieľovú skupinu.

Prvok 13.13.4: Slobodáreň, Dvorčianska ul. 63                  

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku - - - -

Rozpočet prvku
upravený 

- 882 340

Plnenie k 31.12. - 882 124 

% plnenia - 99,98 %

Zodpovednosť: útvar sociálneho úradu

Cieľ Poskytnúť nájomné bývanie pre obyvateľov mesta Nitra

Zodpovedný za 

monitorovanie:
Mgr. Hana Horková – referentka pre sociálne bývanie

Merateľný 

ukazovateľ:
Výstup / výsledok Počet pridelených nájomných bytov spolu za rok

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 

hodnota
- 0

Skutočná 

hodnota
- 101
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Merateľný 

ukazovateľ:
Výstup / výsledok Počet žiadostí o pridelenie nájomného bytu na Dvorčianskej ulici

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 

hodnota
-

100

Skutočná 

hodnota
- 289

Komentár k prvku  : 

Mesto Nitra získalo od Ministerstva obrany SR dve bytovky na Dvorčianskej ulici. Spolu 120 bytov plánuje využiť ako 
nájomné bývanie pre obyvateľov mesta Nitra s trvalým pobytom v meste Nitra, pre osoby pracujúce vo verejnom 
záujme, napr. učiteľov, policajtov, zamestnancov nemocnice či hercov alebo pre mladých dospelých po skončení 
ústavnej starostlivosti. Podmienky prideľovania nájomných bytov na Dvorčianskej ulici a postup prideľovania 
upravuje dodatok k VZN č. 8/2004.

V súčasnosti Mesto Nitra eviduje zhruba 300 žiadateľov o nájomné byty. Väčšina bytov sú garsónky, okrem toho je 
tu 30 jednoizbových a päť trojizbových bytov. Po menších rekonštrukčných úpravách v budovách je odovzdávanie 
bytov naplánované už od júla 2010.

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.96/2010-MZ zo dňa 6.05.2010 Mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie kapitálových výdavkov prvku 
o finančné prostriedky určené na rekonštrukciu budovy slobodárne na Dvorčianskej ulici č.63 za účelom prestavby 
na byty vo výške 200 000 EUR.

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.96/2010-MZ zo dňa 6.05.2010 Mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie bežných výdavkov prvku 
o finančné prostriedky určené na úhradu nájomného na obdobie 5 mesiacov za objekt slobodárne na Dvorčianskej 
ulici č. 63 v majetku Ministerstva obrany SR.

Rozpočtové opatrenie: 

 Uznesením č.147/2010-MZ zo dňa 17.06.2010 Mestské zastupiteľstvo schválilo použitie finančných prostriedkov 
z Fondu rozvoja bývania na nákup budov slobodárne na Dvorčianskej ulici č.63 vo výške 663 880 EUR.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

Ku dňu 30.06.2010 bolo zaevidovaných 190 žiadostí o pridelenie nájomného bytu v lokalite Dvorčianska 63 v Nitre.  
Mesto Nitra bude rozdeľovať pridelenie nájomných bytov v počte 5-trojizbových bytov, 30-jednoizbových bytov, 48 
garsóniek, 16-dvojgarsóniek a 1-dvojizbový byt.  Nájomné byty budú pridelené občanom, ktorí spĺňajú  podmienky 
v zmysle VZN 8/2004 vrátane dodatkov 1-6. Pridelenie nájomných bytov odporúča Poradná komisia primátora, ktorá 
dá svoje stanovisko na schválenie primátorovi  mesta Nitry.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

Mesto Nitra získalo od Ministerstva obrany SR dve bytovky na Dvorčanskej ulici. Byty sa využívajú ako nájomné 
bývanie pre obyvateľov s trvalým pobytom v meste Nitra, pre osoby pracujúce vo verejnom záujme v meste Nitra, 
obyvateľom, ktorí pracujú v Nitre 5 rokov, alebo pre mladých dospelých po skončení ústavnej starostlivosti. 
Podmienky prideľovania nájomných bytov na Dvorčanskej ulici a postup prideľovania upravuje dodatok k VZN č. 
8/2004 v znení neskorších predpisov.
 Po menších rekonštrukčných úpravách v budovách Mesto Nitra pridelilo v júli t.r. 101nájomných bytov. Byty si 
museli obyvatelia upraviť i na vlastné náklady. Bolo pridelených 48 garsóniek,17 dvojgarsóniek, 31 jednoizbových  a 
5 trojizbových nájomných bytov.    
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Podprogram 13.14:   Solidarita s občanom                    

Zámer:  Pomoc obyvateľom Mesta Nitry prekonať krízové obdobie spôsobené stratou 
zamestnania v dôsledku hospodárskej krízy

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu 0 22 120 83 360 88 290

Rozpočet podprogramu 
upravený 

103 370 163 900

Plnenie k 31.12. 42 273 130 630

% plnenia 40,89 % 79,70 %

Prvok 13.14.1: Fond ekonomickej pomoci

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 0 15 000 0 0

Rozpočet prvku 
upravený 

51 720 3 840

Plnenie k 31.12. 1 919 2 062

% plnenia 3,71 % 53,70 %

Zodpovednosť: útvar  sociálneho úradu

Cieľ Poskytnúť finančnú pomoc rodinám, ktoré v dôsledku hospodárskej krízy prišli 
o zamestnanie

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Ing. Vladimír Bebjak – referent sociálneho bývania

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok
 Počet ľudí, ktorým bola poskytnutá finančná pomoc 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

- 2 400 125 200 250

Skutočná 
hodnota

- 16 16

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok
 Počet rodín, ktorým bola poskytnutá finančná pomoc 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

- 700 40 70 80

Skutočná 
hodnota

- 6 5

Komentár k prvku :
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Mesto Nitra v zmysle projektu Solidarita s občanom chce poskytnúť finančnú pomoc pre rodiny s nezaopatrenými 
deťmi, ktoré v dôsledku ekonomickej a hospodárskej krízy prišli o zamestnanie, alebo ich príjem na domácnosť je 
znížený v dôsledku krízy. Finančná pomoc je poskytovaná z Fondu ekonomickej pomoci, ktorý bol zriadený na 
uvedený účel a podmienky poskytnutia finančnej pomoci sú upravené vo Vykonávacom predpise Fondu ekonomickej 
pomoci.

Fond ekonomickej pomoci bol vytvorený na základe schváleného uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre 
č.44/2009-MZ zo dňa 19.03.2009 presunom finančných prostriedkov získaných znížením výdavkov v programoch  
Programového rozpočtu výdavkov mesta Nitry na rok 2009 vo výške 294 750 EUR.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

Ku dňu 30.6.2010 čerpanie z Fondu ekonomickej pomoci v rámci projektu Solidarita s občanom využili 3 rodiny, 
celkovo 7 osôb. Suma čerpaných prostriedkov z tohto fondu dosiahla 840 EUR. Nízky záujem o tento druh finančnej 
pomoci zo strany Mesta je jednak z dôvodu nízkej propagácie a informovanosti obyvateľov mesta. 

Rozpočtový presun: 

V zmysle Rozpočtových pravidiel mesta Nitry, § 8 bod 6, písm. a) bol v mesiaci september 2010 vykonaný 
rozpočtový presun výdavkov z prvku 13.14.1. Fond ekonomickej pomoci vo výške 210 EUR do rozpočtu výdavkov 
podprogramu 13.16. Sociálna výdajňa z dôvodu nevyhnutného vybavenia sociálnej výdajne technickým vybavením 
a softvérom.

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.221/2010-MZ zo dňa 9.09.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie výdavkov prvku 13.5.3. 
Príspevok pri odchode na dôchodok vo výške 10 000 EUR presunom finančných prostriedkov z rozpočtu prvku 
13.14.1. Fond ekonomickej pomoci z dôvodu neúmerného nárastu žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pri 
odchode na dôchodok oproti roku 2009 s cieľom poskytovať tento príspevok aj naďalej. 

Rozpočtový presun: 

V zmysle Rozpočtových pravidiel mesta Nitry, § 8 bod 6, písm. a) bol v mesiaci október vykonaný rozpočtový 
presunu výdavkov z prvku 13.14.1. Fond ekonomickej pomoci do rozpočtu výdavkov prvku 13.6.2. Príspevok na 
stravovanie vo výške 200 EUR z dôvodu dočerpania finančných prostriedkov na príspevok na stravu dôchodcom.

Rozpočtový presun: 

V zmysle Rozpočtových pravidiel mesta Nitry, § 8 bod 6, písm. a) bol v mesiaci november 2010 vykonaný rozpočtový 
presun 

▼ zníženie výdavkov prvku 13.14.1. Fond ekonomickej pomoci .................................................................... - 50 EUR

▲ zvýšenie výdavkov prvku 13.16. Sociálna výdajňa .................................................................................... + 50 EUR 

z dôvodu zabezpečenia finančných prostriedkov nevyhnutných pre zahájenie činnosti Sociálnej výdajne.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

Fond ekonomickej pomoci, ktorý bol vytvorený v rámci projektu Solidarita s občanom, využilo len málo občanov. 
Príčinou môže byť slabá informovanosť o pomoci Mesta Nitry pre občanov, ktorí v dôsledku finančnej krízy stratili 
zamestnanie od roku 2009. Mesto Nitra vyplatilo v roku 2010 sumu 1 920 € piatim rodinám. Aj vzhľadom k nízkemu 
záujmu o tento druh pomoci sa mesto Nitra rozhodlo v roku 2011 nepokračovať v projekte Fond ekonomickej pomoci. 

Prvok 13.14.2: Mestský sociálny podnik

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet prvku 0 7 120 83 360 88 290

Rozpočet prvku 
upravený 

51 650 160 060

Plnenie k 31.12. 40 336 128 568

% plnenia 78,09 % 80,32 %
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Zodpovednosť: útvar sociálneho úradu

Cieľ Pomoc uplatniť sa uchádzačom o zamestnanie  na otvorenom trhu práce

Zodpovedný za 
monitorovanie:

PhDr. Naďa Šimová - vedúca ÚSÚ

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok
 Počet ľudí zamestnaných v Mestskom sociálnom podniku 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

- 16 16 16

Skutočná 
hodnota

- 15 16

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok
 Počet ľudí uplatnených na otvorenom trhu práce 

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

- 8 16 16

Skutočná 
hodnota

- 0 4

Komentár k prvku :

Jedným z pilierov projektu „Solidarita s občanom“ je vytvoriť Mestský sociálny podnik (ďalej len MSP), ktorý vytvorí 
pracovné príležitosti pre ľudí, ktorí prišli o zamestnanie v dôsledku hospodárskej a finančnej krízy a ktorý zabezpečí 
verejnoprospešnú činnosť pre rozvoj mesta Nitry a uspokojí potreby obyvateľov mesta. Mestský sociálny podnik 
bude vytvorený ako samostatné oddelenie Mestského úradu v Nitre a ponúka pracovné príležitosti pre 16 
uchádzačov o zamestnanie: 

- správca multifunkčných ihrísk (5 pracovných miest)

- asistent učiteľa (2 pracovné miesta)

- prevádzkar Amfiteátra (1 pracovné miesto)

- údržbár (1 pracovné miesto)

- opatrovateľka (3 pracovné miesta)

- operatívno-technický pracovník na údržbu verejných priestranstiev (2 pracovné miesta)

- strážca verejného poriadku (2 pracovné miesta)

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.11/2009-MZ zo dňa 28.01.2010 Mestské zastupiteľstvo schválilo zaradenie výdavkov do rozpočtu 
prvku v celkovej výške 79 780 EUR. Finančné prostriedky sú potrebné na krytie výdavkov zamestnancov Mestského 
sociálneho podniku, nakoľko v pôvodne schválenom rozpočte na rok 2010 nie je s nimi uvažované. Konkrétne sa 
jedná o výdavky vo výške 50 % z ceny práce ( zvyšných 50 % uhrádza ÚPSVaR) a 100 % výdavky na stravovanie 
zamestnancov a zákonný prídel do sociálneho fondu. 

Štruktúra výdavkov na zamestnancov MSP :

- mzdy .......................................................................................................................................................... 52 080 EUR

- odvody ....................................................................................................................................................... 18 190 EUR

- stravovanie .................................................................................................................................................. 7 950 EUR

- prídel do sociálneho fondu .......................................................................................................................... 1 560 EUR

Rozpočtové opatrenie: 
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V zmysle Rozpočtových pravidiel mesta Nitry, § 8 bod 6, písm. a) bol vykonaný rozpočtový presun výdavkov v rámci 
príslušných položiek rozpočtu prvku z nasledovného dôvodu:

Pre potreby Mestského sociálneho podniku boli zakúpené technické pomôcky – motorová píla a krovinorez. Nakoľko 
na tieto technické pomôcky neboli v rozpočte prvku plánované výdavky na nákup pohonných hmôt, bolo potrebné 
vykonať presun finančných prostriedkov v v rámci výdavkov prvku. 

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

Mestský sociálny podnik zamestnáva 16 uchádzačov o zamestnanie na rôznych pozíciách. Všetky pracovné pozície 
sú zamerané na verejnoprospešnú činnosť v prospech obyvateľov a v prospech mesta. 4 zamestnancom sa podarilo 
úspešne uplatniť na otvorenom trhu práce, traja z nich presvedčili o svojich schopnostiach a našli zamestnanie na 
Mestskom úrade a mestských organizáciách. 

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

Mestský sociálny podnik pokračuje druhým rokom vo svojej činnosti. Ku dňu 31.12.2010 bolo v Mestskom sociálnom 
podniku zamestnaných 16 ľudí, z toho 14 pracovných pozícií je finančne podporovaných z Úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny v Nitre.  Pracovné pozície sú dohodnuté na dobu určitú, do 30.09.2011. Dovtedy je snahou Mesta Nitry 
pomôcť zamestnancom tohto podniku uplatniť sa na otvorenom trhu práce. 

Počas roka 2010 našli  na otvorenom trhu práce  uplatnenie 4 zamestnanci, traja z nich v organizáciách zriadených 
mestom Nitra.

Podprogram 13.15: Komunitný plán sociálnych služieb                      
Zámer:  Koncepčne pristupovať k riešeniu sociálnych problémov v meste Nitra

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu - 5 000 0 0

Rozpočet podprogramu 
upravený 

- 550

Plnenie k 31.12. - 0

% plnenia - 0

Zodpovednosť: útvar sociálneho úradu

Cieľ Zabezpečiť propagáciu Komunitného plánu sociálnych služieb v meste Nitra

Zodpovedný za 
monitorovanie:

PhDr. Naďa Šimová - vedúca ÚSÚ

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok
Počet distribuovaných výtlačkov Komunitného plánu

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

- - 50 - -

Skutočná hodnota - - 0

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok
Počet distribuovaných Adresárov poskytovateľov sociálnych služieb 

v meste Nitra
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Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

- - 2 500 1 500 1 000

Skutočná hodnota - - 0

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok
Počet distribuovaných Info kartičiek pre občanov mesta

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

- - 4 000 4 000 4 000

Skutočná hodnota - - 0

Komentár k podprogramu:

Mesto Nitra pracuje na tvorbe strategického dokumentu Komunitný plán sociálnych služieb v meste Nitra, ktorého 
povinnosť pre každú obec upravuje aj zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Po jeho pripomienkovaní 
občanmi mesta a následnom schválení Mestským zastupiteľstvom v Nitre je nutné zabezpečiť jeho vytlačenie pre 
potreby ďalšej práce a následnom plnení jednotlivých opatrení a aktivít. Súčasťou Komunitného plánu bude Adresár 
poskytovateľov sociálnych služieb v meste Nitra a Info kartičky pre jednotlivé cieľové skupiny, ktoré občanom 
poskytnú základné informácie a kontaktné údaje v prípade hľadania nevyhnutnej pomoci. Taktiež je nevyhnutné 
zabezpečiť tlač a propagáciu tak Adresára ako aj Info kartičiek pre potreby distribúcie medzi budúcich klientov 
sociálnych služieb.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

Tlač a distribúcia jednotlivých materiálov ku Komunitnému plánu sociálnych služieb v meste Nitra je reálna až po 
schválení tohto záväzného a strategického dokumentu na zasadnutí MZ v Nitre. Komunitný plán sociálnych služieb 
je rozpracovaný a jeho predloženie na rokovanie MZ predpokladáme v priebehu 2. polroka 2010. 

Rozpočtový presun: 

V zmysle Rozpočtových pravidiel mesta Nitry, § 8 bod 6, písm. a) bol v mesiaci september 2010 vykonaný 
rozpočtový presun výdavkov z podprogramu 13.15. Komunitný plán sociálnych služieb vo výške 250 EUR do 
rozpočtu výdavkov podprogramu 13.16. Sociálna výdajňa z dôvodu nevyhnutného vybavenia sociálnej výdajne 
technickým vybavením a softvérom.

Rozpočtový presun: 

V zmysle Rozpočtových pravidiel mesta Nitry, § 8 bod 6, písm. a) bol v mesiaci november 2010 vykonaný rozpočtový 
presun 

▼ zníženie výdavkov podprogramu 13.15. Komunitný plán sociálnych služieb, propagácia ........................ - 200 EUR

▲ zvýšenie výdavkov prvku 13.8.1. Jednorázové dávky v hmotnej núdzi pre jednotlivcov, príspevok na riešenie 
zreteľahodných situácií ................................................................................................................................. + 200 EUR 

z dôvodu dočerpania finančných prostriedkov vo výdavkoch prvku, nakoľko stúpol počet schválených žiadostí 
o vyplatenie príspevku na riešenie zreteľahodných sitácií.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

Z dôvodu neukončenia práce na tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb v meste Nitra nebolo potrebné 
zabezpečovať propagáciu uvedeného dokumentu. Tvorba strategického dokumentu ako povinnosť obce vyplýva aj 
zo zákona o sociálnych službách a zostáva ako dôležitá úloha Mestského úradu pre rok 2011
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Prvok 13.16: Sociálna výdajňa

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu - 0 0 0

Rozpočet podprogramu 
upravený 

- 2 290

Plnenie k 31.12. - 2 258

% plnenia - 98,60 %

Zodpovednosť: Správa zariadení sociálnych služieb

Cieľ Poskytnúť potravinovú pomoc pre sociálne odkázaných obyvateľov mesta Nitry

Zodpovedný za 

monitorovanie:
Ing. Vladimír Bebjak – referent sociálneho bývania

Merateľný 

ukazovateľ:
Výstup / výsledok Počet klientov, ktorým bola vydaná čipová karta spolu za rok

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 

hodnota
- 0

Skutočná 

hodnota
- 29

Merateľný 

ukazovateľ:
Výstup / výsledok Priemerný počet klientov využívajúcich služby výdajne mesačne

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 

hodnota
-

0

Skutočná 

hodnota -
20

Komentár k prvku  :

Mesto Nitra uznesením č. 205/2010-MZ zo dňa 18.08.2010 deklarovalo záujem zriadiť a prevádzkovať sociálnu 
výdajňu potravín, potravinárskych výrobkov a iného rozličného tovaru osobnej spotreby pre sociálne odkázaných 
obyvateľov mesta Nitry. 

Prispievatelia (výrobcovia a obchodníci) by tento tovar darovali bez jeho fakturácie a nákladov spojených s jeho 
likvidáciou. Ponúkaný tovar v sociálnej výdajni bude užívateľom odovzdaný pred vypršaním doby jeho minimálnej 
trvanlivosti.

Celé sprostredkovanie darovaného tovaru bude zabezpečovať Potravinová banka Slovenska (PBS). 

Sortiment výdajne by okrem PBS zabezpečovali a prispievali aj obchodníci a výrobcovia v regióne, napríklad výrobky 
z múky a mlieka (najmä chlieb, pečivo, mlieko, jogurty, maslo a pod.) 

Sortiment sociálnej výdajne nebude stabilný, ale bude závisieť od ponuky poskytovateľov.  
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Platba vo výdajni je navrhnutá formou čipových kariet. Čipovú kartu mesto vystaví na meno osoby, ktorá o ňu 
požiada, nebude teda prenosná. Bude mať obmedzený limit na obdobie šiestich mesiacov a bude na nej určitý počet 
bodov. 

Plánovaný termín zahájenia činnosti sociálnej výdajne bol stanovený na mesiac október 2010 s využitím vhodného 
priestoru v prízemnej časti Mestskej tržnice. Prevádzkovanie výdajne bude zabezpečovať Správa zariadení 
sociálnych služieb v Nitre.

Mesto Nitra uznesením č.235/2010 zo dňa 9.09.2010 schválilo smernicu primátora v sociálnej výdajni, v ktorej budú 
môcť ľudia v hmotnej núdzi získať vyradený tovar s poškodeným obalom či tesne pred ukončením doby trvanlivosti.

Sociálna výdajňa bude zriadená v priestoroch mestskej tržnice a prevádzkovať ju bude Správa zariadení sociálnych 
služieb v Nitre pod gesciou Potravinovej banky Slovenska. Mesto chce pomocou sociálnej výdajne pomôcť 
obyvateľom Nitry, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi.

Jej účelom však nie je zabezpečovať základné životné a stravovacie potreby obyvateľov v plnom rozsahu. 
Bezplatnou pomocou poskytnutou v sociálnej výdajni sa rozumie poskytnutie tovaru, ktorý sa nachádza v sociálnej 
výdajni a ktorý je bezplatne darovaný oprávnenému prijímateľovi. Sortiment výdajne budú tvoriť potraviny, 
potravinárske výrobky a iný rozličný tovar, ktorý do sociálnej výdajne darujú hlavne prostredníctvom Potravinovej 
banky SR podnikatelia, veľkosklady, obchodné potravinové reťazce či výrobcovia potravín.

Služby sociálnej výdajne budú môcť využívať invalidní alebo starobní dôchodcovia a rodiny s tromi a viac maloletými 
deťmi. Prijímateľ musí mať trvalý pobyt na území mesta Nitry, je v hmotnej núdzi, má uhradené finančné záväzky 
voči mestu Nitra a maloleté deti prijímateľa počas povinnej školskej dochádzky nie sú evidované ako záškoláci.
Tovar v sociálnej výdajni bude vydávaný na čipovú kartu, ktorú si prijímatelia kúpia za päť eur na obdobie šiestich 
mesiacov. Po tomto období budú musieť opätovne zdokladovať, že sa nachádzajú v hmotnej núdzi. Na karte bude 
istý počet bodov, ktoré sa budú dať vymeniť za tovar. Invalidný alebo starobný dôchodca s príjmom do 201,01 eura 
získa 35 bodov, dôchodca s vyšším príjmom dostane 25 bodov. V rodinách získa každý rodič 15 bodov, každý 
nezaopatrený dospelý člen rodiny do 25 rokov osem bodov a každé nezaopatrené dieťa do 18 rokov päť bodov.

Každý, kto spĺňa podmienky uvedené v smernici a chce využívať pomoc sociálnej výdajne, musí predložiť na 
mestskom úrade žiadosť na predpísanom tlačive. Po jej preskúmaní primátor vydá súhlas na poskytovanie tejto 
bezplatnej pomoci.

Rozpočtový presun: 

V zmysle Rozpočtových pravidiel mesta Nitry, § 8 bod 6, písm. a) bol v mesiaci september 2010 vykonaný 
rozpočtový presun výdavkov z programovej štruktúry výdavkov:

- prvku 13.8.1. Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre jednotlivcov .............................................................. 150 EUR

- prvku 13.14.1. Fond ekonomickej pomoci ...................................................................................................... 210 EUR

- podprogramu 13.15. Komunitný plán sociálnych služieb ............................................................................... 250 EUR

- prvku 13.6.2. Príspevok na stravovanie ...................................................................................................... 1 530 EUR

- prvku 13.12.2. Komunitné centrum Orechov Dvor ......................................................................................... 100 EUR

Spolu ............................................................................................................................................................. 2 240 EUR

do rozpočtu výdavkov podprogramu 13.16. Sociálna výdajňa z dôvodu nevyhnutného vybavenia sociálnej výdajne 
technickým vybavením a softvérom.

Rozpočtový presun: 

V zmysle Rozpočtových pravidiel mesta Nitry, § 8 bod 6, písm. a) bol v mesiaci november 2010 vykonaný rozpočtový 
presun 

▼ zníženie výdavkov prvku 13.14.1. Fond ekonomickej pomoci .................................................................... - 50 EUR

▲ zvýšenie výdavkov podprogramu 13.16. Sociálna výdajňa ...................................................................... +  50 EUR 

z dôvodu zabezpečenia finančných prostriedkov nevyhnutných pre zahájenie činnosti Sociálnej výdajne.

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

Sociálna výdajňa potravín Mesta Nitry bola zriadená rozhodnutím MZ v Nitre dňa 18.08.2010, otvorená bola 
16.11.2010. Poskytovanie pomoci občanom Mesta Nitry sa riadi Smernicou primátora č. 8/2010 zo dňa 15.11.2010. 
Sociálna výdajňa bola zriadená v priestoroch Mestskej tržnice. Je prevádzkovaná Správou zariadení sociálnych 
služieb. V r. 2010 bolo vydaných 29 čipových kariet. Priemerný počet klientov, ktorí využívajú službu v Sociálnej 
výdajni bol v r. 2010 asi 20.
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Program 14: Bývanie

Zámer: Dostupný bytový fond mesta.

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet programu 661 190 406 250 2 421 100 549 280

Rozpočet programu  
upravený 

1 981 390 5 315 170

Plnenie k 31.12. 1 261 778 3 403 205

% plnenia 63,68 % 64,03 %

Komentár k programu: 

V programe je financovaná  výstavba nových nájomných bytov s podporou štátu.

Podprogram 14.1:  Výstavba bytov   

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu 619 200 366 790 2 378 640 504 310

Rozpočet podprogramu  
upravený 

1 571 680 5 274 880

Plnenie k 31.12. 849 016 3 363 668

% plnenia 54,02 % 63,77 %

Zodpovednosť: útvar  rozvoja mesta a stavebného poriadku - oddelenie výstavby a rozvoja

Cieľ Zvýšiť  bytovú vybavenosť v meste do roku 2013

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Ing. Vladimír Oslej – vedúci oddelenia výstavby a rozvoja

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet nových bytov ročne

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

107 0 100 100

Skutočná 
hodnota

82 0 105

Komentár k podprogramu  :
Podprogram sleduje financovanie výstavby nájomných bytov v meste Nitra. V podprograme sú zahrnuté finančné 
prostriedky na splátky úverov ŠFRB vo výške 207 790 EUR a splátky úrokov z úverov ŠFRB vo výške 159 000 EUR.    

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č. 11/2009-MZ zo dňa 28.01.2010 Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo zvýšenie výdavkov rozpočtu 
podprogramu vo výške 700 930 EUR  - technické objekty (inžinierske siete a technická vybavenosť) a 12 EUR -
výstavba bytových domov. Financovanie výstavby obytného súboru Nitra - Diely IV bytové domy A,B,C,D bolo 
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schválené uznesením MZ č. 349/2009-MZ. Tieto čiastky z Fondu rozvoja bývania predstavujú vlastné zdroje 
financovania. Na vykrytie financovania celého obytného súboru mesto podalo žiadosť o poskytnutie dotácie 
z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja a poskytnutie pôžičky zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.147/2010-MZ zo dňa 17.06.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie výdavkov rozpočtu prvku 
určených na realizáciu prác naviac pre nájomné byty nižšieho štandardu – Orechov dvor (prístrešok pre palivo, 
hydrantové skrine, miestna komunikácia zo štrkodrviny, nové skrine pre elektromery)

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2010:      

Výstavba nájomných bytov obytného súboru Diely IV – bytové domy A, B, C, D – dohodnutý zmluvný termín začatia 
výstavby: 30.06.2010, plánovaná doba výstavby je 13 mesiacov. 

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.279/2010-MZ zo dňa 28.10.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie výdavkov rozpočtu 
podprogramu o 61 320 EUR, z toho na splátky úrokov z úveru ŠFRB prijatého v roku 2010 13 620 EUR a na splátky 
istiny z úveru ŠFRB prijatého v roku 2010 47 700 EUR. Splátky úveru zo ŠFRB prijatého v roku 2010 vyplývajú 
z nových úverových podmienok, ktoré ukladajú povinnosť splácať úver hneď po podpísaní zmluvy t.j. ešte pred
čerpaním úveru.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2010:      

V roku 2010  mesto začalo výstavbu 92 nájomných bytov - Obytný súbor Diely IV. bytové domy A,B,C,D  s podporou 
štátu. Predpokladaný termín ukončenia realizácie: 09/2011

 Rekonštrukcia slobodárne  na Dvorčianskej  ul.č.63 a následná zmena účelu užívania zo slobodárne na nájomné 
byty (105 b.j.) – investičná akcia bola schválená do rozpočtu Mesta Nitra uzn. č. 96/2010-MZ, zo dňa 06.05.2010

Podprogram 14.2: Správa a evidencia bytov v majetku mesta

www.sluzbyt-nitra.sk

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu 9 460 9 460 9 460 10 020

Rozpočet podprogramu
upravený 

9 460 9 020

Plnenie k 31.12. 8 265 8 265

% plnenia 87,37 % 91,63 %

Zodpovednosť: Službyt Nitra, s.r.o.

Cieľ Zabezpečiť efektívnu správu  a aktuálnu evidenciu bytov vo vlastníctve mesta

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Ing. Tatiana Valentová – Službyt Nitra, s.r.o.

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet bytov v správe Službytu Nitra s.r.o.

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

1 012 1 000 980 1081 1080 1075

Skutočná 
hodnota

951 1 089 1 099 1081
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Komentár k podprogramu  :

Službyt Nitra s.r.o. na základe Komisionárskej zmluvy  vykonáva pre mesto nájom bytov a s nimi súvisiace práva -
výkon a obstaranie všetkých činností súvisiacich s nájmom bytov a údržbou bytov, ktoré sú vo vlastníctve mesta 
Nitra. Finančné prostriedky predstavujú odmenu pre komisionára.

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2010:      

Evidencia bytov – predpokladá sa postupný  odpredaj bytov do vlastníctva jednotlivým užívateľom bytov, ale zároveň 
pribudnú nájomné byty, ktoré by mali byť odovzdané na výkon správy spoločnosti Službyt Nitra s.r.o.. Mesto Nitra sa 
stalo vlastníkom uvedených nehnuteľností na základe KZ č.j. 1153/2010/OM, SR – Bytová agentúra rezortu 
ministerstva obrany.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2010:      

Mierne zvýšenie skutočnej hodnoty súvisí s odovzdaním nájomných bytov na výkon správy v spoločnosti Službyt 
Nitra s.r.o. Predpokladá sa postupný odpredaj bytov pôvodným nájomcom, resp. novým vlastníkom.

Podprogram 14.3 Agenda štátneho fondu rozvoja  bývania 

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet podprogramu 32 530 30 000 33 000 34 950

Rozpočet podprogramu 
upravený 

400 250 31 270

Plnenie k 31.12. 404 497 31 272

% plnenia 101,06 % 100,01 %

Zodpovednosť: útvar rozvoja mesta a stavebného poriadku – oddelenie stavebného poriadku

Cieľ Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného 
bývania

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Ing. Gabriela Ballayová – referentka pre ŠFRB

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok
Počet  vybavených žiadostí , ktoré spĺňali podmienky  pridelenia štátnej  
pôžičky spolu za rok  

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

107 108 110 115

Skutočná 
hodnota

105 102 80 56

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok
Počet  bytových  jednotiek, ktorým bola pridelená štátna pôžička spolu  za 
rok  

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

250 210 225 227

Skutočná 
hodnota

372 412 670 412
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Zodpovednosť: útvar rozvoja mesta a stavebného poriadku – oddelenie stavebného poriadku

Cieľ Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Ing. Gabriela Ballayová – referentka pre ŠFRB

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok   

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

13 000 13 070 13 100 13 150

Skutočná 
hodnota

12 750 13 050 13 100 13 120

Komentár k podprogramu :

Štátny fond rozvoja bývania poskytuje pomoc štátu pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu pre fyzické osoby, 
právnické osoby – na výstavbu nájomných  bytov a na odstránenie systémových  porúch bytových domov. Žiadatelia 
musia  spĺňať podmienky poskytnutia pôžičky, pričom časť úrokovej sadzby dotuje štát.

Zo štátnej účelovej dotácie na prenesený výkon štátnej správy pre mesto sa financujú  výdavky na mzdy, odvody, 
poistné do poisťovní, tovary a služby.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2010:      

Počet žiadostí, ktoré spĺňajú kritériá na pridelenie pôžičky stanovenej zákonom je rovnaký v porovnaní s takým istým 
obdobím, ale počet bytových jednotiek, ktorým bola pridelená pôžička je vyšší oproti plánovanej hodnote o 5 
bytových jednotiek. 

Je to spôsobené tým, že bolo viac žiadostí právnických osôb (starostovia obcí a primátori miest), ako  
v predchádzajúcom období.  

Počet žiadateľov, ktorí sa informujú o možnosť získať pôžičku je v porovnaní s predchádzajúcim obdobím vyšší. 

Mení sa aj počet žiadostí na účel – žiadatelia fyzické osoby  -  majú záujem o pôžičku hlavne na výstavbu nového 
rodinného domu – U 240.  

Právnické osoby - správcovia bytov - majú záujem o pôžičky na komplexnú obnovu bytových budov. Tento program 
na obnovu bytových budov U - 501 bol najrýchlejšie vyčerpaný. Žiadosti o tento program boli vyčerpané už  28. 1.
2010.  Pre veľký záujem správcov  bytov a bytových spoločenstiev  o tento program by bolo veľmi prospešné navýšiť  
finančné prostriedky na tento účel. 

Hodnotenie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2010:      

roku 2010, boli zabezpečené finančné prostriedky zo ŠFRB pre :

- právnické osoby PO – 5.426.985,00 €

- fyzické osoby      FO – 1.227.200,00 €

                     Spolu:         6.654.185,00 €

                                    200.463.970,00 SK

Počet kontrol stavieb v priebehu čerpania finančných prostriedkov bol  - 44 kontrol
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Program 15: Priemyselné  parky 

Zámer: Nitra - hospodárske centrum Slovenska.

v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet programu 918 140 734 180 1 252 790 748 560

Rozpočet programu 
upravený 

1 623 360 6 136 660

Plnenie k 31.12. 1 119 450 759 542

% plnenia 68,96 % 12,38 %

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a rozvoja 

Cieľ Zabezpečiť infraštruktúru v Priemyselných parkoch 

Zodpovedný za 
monitorovanie:

Ing. Vladimír Oslej – vedúci oddelenia výstavby a rozvoja

Merateľný 
ukazovateľ:

Výstup / výsledok Vypracovanie  projektovej dokumentácie

Rok R-3 R-2 R-1 R= 2010 R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná 
hodnota

- áno áno -

Skutočná 
hodnota

- - áno

Komentár k programu: 

V programe sú zahrnuté  finančné prostriedky na splátky úverov vo výške 641 000 EUR a splátky úrokov z úverov 
vo výške 93 180 EUR, ktoré boli  prijaté  v rokoch 2006 a 2007 na výstavbu „Priemyselného parku Nitra – Sever“.

Záverečný účet - presun nevyčerpaných účelových prostriedkov:

Uznesením č.42/2010-MZ zo dňa 18.03.2010 Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo presun nevyčerpaných 
finančných prostriedkov z roku 2008 vo výške 546 000 EUR - nevyčerpaný kapitálový transfer na dopravnú 
infraštruktúru do rozpočtu výdavkov programu na rok 2010.

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.11/2009-MZ zo dňa 28.01.2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo transfer vo výške 22 020 EUR pre 
Nitriansku investičnú spoločnosť, s.r.o.

Monitorovanie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 30.06.2010:      

„Priemyselná zóna Mlynárce“ – termín dodania vypracovanej projektovej dokumentácie: 30.09.2010.

„Priemyselná zóna Juh pre malých a stredných podnikateľov Nitra - Dolné Krškany“ – Zmluva o poskytnutí 
finančných prostriedkov zo ŠR na financovanie dopravnej a technickej infraštruktúry súvisiacej s regionálnym 
rozvojom na rok 2010, zo dňa 18.05.2010 uzatvorená medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Mestom Nitra na 
čiastku 1 183 156,12 EUR k 30.06.2010 bez čerpania finančných prostriedkov.

Hodnotenie výkonnosti merateľného ukazovateľa k 31.12.2010:      

„Priemyselná zóna Mlynárce“ – projektová dokumentácia sa nachádza v 1. stupni EIA – posudzovanie vplyvov na 
životné prostredie.

„Priemyselná zóna Juh pre malých a stredných podnikateľov Nitra - Dolné Krškany“ – Zmluva o poskytnutí 
finančných prostriedkov zo ŠR na financovanie dopravnej a technickej infraštruktúry súvisiacej s regionálnym 
rozvojom na rok 2010, zo dňa 18.05.2010 uzatvorená medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Mestom Nitra na 
čiastku 1 183 156,12 EUR k 31.12.2010 bez čerpania finančných prostriedkov.
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Program 16: Administratíva
v EUR 2009 2010 2011 2012

Rozpočet programu 3 576 580 3 288 030 3 219 220 3 409 470

Rozpočet programu  
upravený 

3 520 350 3 300 210

Plnenie k 31.12. 3 391 795 3 214 271

% plnenia 96,35 % 97,40 %

Komentár k podprogramu  : 

Program predstavuje výdavky na administratívne činnosti a agendu Mestského úradu v Nitre, ktoré sú  zahrnuté                           
v jednotlivých v programoch 1-15  na  mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby -  stravovanie 
zamestnancov, sociálny fond, cestovné náhrady, všeobecný materiál, knihy, časopisy, pracovné odevy, bankové 
poplatky, ostatné osobné náklady, splácanie úverov a úrokov z prijatých úverov v minulých rokoch na investičné 
akcie mesta.

Rozpočtový presun: 

V zmysle Rozpočtových pravidiel mesta Nitry, § 8 bod 6, písm. a) bol v mesiaci september 2010 vykonaný 
rozpočtový presunu výdavkov z prvku 3.6.2. Telekomunikačný a doručovací systém vo výške 4 500 EUR do 
výdavkov programu 16. Administratíva vo výške 1 500 EUR – cestovné náhrady zahraničné a do výdavkov 
podprogramu 3.1. Zmluvné a špeciálne služby, posudky vo výške 3 000 EUR – požiarno-asistenčné služby z dôvodu 
prečerpania finančných prostriedkov.   

Rozpočtové opatrenie: 

Uznesením č.279/2010-MZ zo dňa 28.10.2010 mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie výdavkov rozpočtu 
programu o 109 780 EUR, z toho na mzdy 81 320 EUR a na odvody 28 460 EUR.
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Zmeny v programovej štruktúre Programového rozpočtu 30.6.2010
K 30.06.2010 na základe potreby zaradenia nových a upresnenia pôvodných cieľov a zámerov programov 

boli uskutočnené nasledovné zmeny a doplnenia programovej štruktúry Programového rozpočtu mesta Nitry 
s formulovaním adekvátneho zámeru, s merateľnými ukazovateľmi a s príslušnými finančnými prostriedkami na 
splnenie cieľov:

Január

Program 10 Šport

- zaradenie nového prvku 10.2.15. Tenisový areál Chrenová – TK SPU AX odčlenením od prvku 10.2.11. 
s pôvodným názvom Tenisové kurty, ktorý bol doplnený o názov ulice - Jesenského ul.. Obidva tenisové areály sú vo 
vlastníctve mesta Nitry v správe SŠaRZ. Odčlenením a doplnením názvu v programovej štruktúre bolo vyriešené 
sprehľadnenie sledovania výdavkov na prevádzku týchto objektov s upresnením sledovania plnenia stanovených 
cieľov a merateľných ukazovateľov. 

- zaradenie nového prvku 10.3.4. Podpora vrcholového športu odčlenením od prvku 10.3.3. s pôvodným názvom 
Podpora mládežníckeho a vrcholového športu, ktorého názov bol upravený na: Podpora mládežníckeho športu. 
Týmto odčlenením bolo v programovej štruktúre vyriešené zosúladenie názvov a obsahov jednotlivých prvkov  
podprogramu 10.3. Podpora športu a voľnočasových aktivít s členením príslušných fondov v oblasti dotácií pre 
športové kluby na území mesta v zmysle VZN č.1/2001 v znení dodatkov č. 1 - 5.  

Program 11 Kultúra

- podprogram 11.4. Kultúrne zariadenia mesta bol doplnený o tri prvky:

▪ 11.4.1. Synagóga - vytvorený presunom z pôvodného podprogramu 11.3. Synagóga, ktorý bol týmto presunom  

                           ukončený

▪ 11.4.2. Amfiteáter - novozaradený prvok

▪ 11.4.3. Kultúrne domy a kultúrno-spoločenské centrá - odčlenený z pôvodného podprogramu 11.4.

Doplnením nových prvkov v programovej štruktúre bolo vyriešené sprehľadnenie sledovania výdavkov na prevádzku 
týchto objektov s upresnením sledovania plnenia stanovených cieľov a merateľných ukazovateľov. 

- podprogram 11.5. Podpora kultúrnych aktivít bol doplnený o dva nové prvky:

▪ 11.5.1. Rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana a šírenie kultúrnych hodnôt – novozaradený  prvok 

▪ 11.5.1. Záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností – novozaradený prvok

Zaradenie uvedených nových prvkov bolo vykonané s cieľom zosúladenia štruktúry podprogramu a VZN č.1/2001 
v znení dodatkov č. 1 - 5.

Program 13. Sociálne služby

- podprogram 13.5. Služby pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých občanov bol doplnený o štyri nové prvky:

▪ 13.5.7. Zariadenia pre seniorov – externí poskytovatelia služby - prvok bol do štruktúry zaradený z toho dôvodu, že         

              mesto Nitra zatiaľ nie je zriaďovateľom žiadneho zariadenia pre seniorov, a preto zabezpečenie tejto služby  

              si objednáva u iných, externých poskytovateľov

▪ 13.5.8. Práčovňa, Hollého ul. - prvok bol do štruktúry zaradený z dôvodu novovytvorenej podpornej služby   

               v zmysle nového zákona o sociálnych službách 

▪ 13.5.9. Stredisko osobnej hygieny - prvok bol do štruktúry zaradený z dôvodu novovytvorenej

               podpornej služby v zmysle nového zákona o sociálnych službách 

▪ 13.5.10. Bytový dom Senior, Krčméryho ul. – novopostavený objekt s predpokladaným termínom odovzdania  v 

                 08/2010, ktorého financovanie výstavby je riešené zámenou za Dom s opatrovateľskou službou na   

                 Hollého ul. v Nitre
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- podprogram 13.5. Sociálne bývanie v meste Nitra bol doplnený o nový prvok 13.13.3. Dom sv. Rafaela-
nízkoprahová nocľaháreň 

- podprogram 13.8. Jednorázové dávky a finančné príspevky

▪ 13.8.4. Vianočné nákupné poukážky - prvok ukončený 

Marec 

Program 11 Kultúra

- zaradenie nového prvku 11.4.4. Fórum mladých - v zmysle schváleného uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 
44/2010-MZ zo dňa 18.03.2010

Máj 

Program 13 Sociálne služby

- zaradenie nového prvku 13.7.5. Slobodáreň, Dvorčianska ul. 63 – v zmysle schváleného uznesenia Mestského 
zastupiteľstva č.96/2010-MZ zo dňa 6.05.2010

- zmena názvu prvku 13.5.5. 

pôvodný názov: Zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby, Jánskeho ul.

nový názov: Zariadenie pre seniorov ZOBOR, Jánskeho ul. – v zmysle uznesenia č. 93/2010-MZ zo dňa 6.05.2010

Jún 

Program 13 Sociálne služby

- preradenie prvku Slobodáreň, Dvorčianska ul. 63

  pôvodné zaradenie: 13.7.5. v rámci podprogramu 13.7. Služby pre rodiny a deti

  nové zaradenie: 13.13.4. do podprogramu 13.13. Sociálne bývanie v meste Nitra z dôvodu upresnenia využitia       

  objektu 

- zaradenie nového prvku 13.5.11. Sociálne integračné centrum, Baničova 14 – v zmysle uznesenia č. 147/2010-MZ 
zo dňa 17.06.2010

Zmeny v programovej štruktúre Programového rozpočtu výdavkov Mesta Nitry 
na rok 2010 k 31.12.2010.

Na základe požiadaviek zodpovedných osôb za sledovanie podprogramov, prvkov a príslušných 
merateľných ukazovateľov v programovej štruktúre Programového rozpočtu výdavkov Mesta Nitry na rok 2010 boli 
k 31.12. 2010 vykonané nasledovné úpravy:

August 

Program 13 Sociálne služby

Zaradenie nového podprogramu  13.16 Sociálna výdajňa  v zmysle   uznesenie  205/2010- MZ zo dňa 18.08.2010

September 

Program 10 – Šport 

Zaradenie prvku 10.2.16  Telocvičňa , Hlboká ul.  v zmysle uznesenie č. 221/2010- MZ zo dňa  9.9.2010

Zmena názvu prvkov k 31.12.2010 

Program 13 Sociálne služby

Prvok 13.1.2: Domov pre osamelých  rodičov, Krčméryho  22



                       PPrrooggrraammoovvýý rroozzppooččeett vvýýddaavvkkoovv mmeessttaa NNiittrryy nnaa rrookkyy 22001100-- 22001122..

265

Nový názov: Zariadenie núdzového bývania , Krčméryho 22  .  Zmena  vyplýva z ustanovení zákona  448/2008 
Zb.z.  „O sociálnych službách“ 

Prvok 13.4.4: Zariadenie opatrovateľskej služby s denným pobytom, Baničova 12

Nový názov: Denný stacionár pre seniorov a ZŤP občanov,  Baničova 12  .  Zmena  vyplýva z ustanovení zákona  
448/2008 Zb.z.  „O sociálnych službách“ 

Ukončenie sledovania merateľných ukazovateľov v programovej štruktúre k 31.12.2010.

Program 5 Bezpečnosť

Podprogram 5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť

Merateľný ukazovateľ „Percento zásahov  vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených 
udalostí“  požiadavka o vypustenie z dôvodu, že je problematické plánovať túto hodnotu. V zmysle platného zákona 
O priestupkoch priestupok musí byť spoľahlivo zistený a priestupca musí byť ochotný pokutu zaplatiť a tento faktor 
nie je možné plánovať a z pozície mestskej polície sa nedá zákonným spôsobom ovplyvniť.

Podprogram 5.2. Kamerový systém mesta

Požiadavka o ukončenie sledovania cieľa „Zvýšiť bezpečnosť a ochranu majetku obyvateľov a návštevníkov v meste“
spolu s jeho merateľným ukazovateľom „Podiel  pokrytia monitorovanej plochy mesta z plánovanej monitorovanej 
plochy prostredníctvom kamerového systému v %“ z dôvodu, že pri vyhodnocovaní skutočnej hodnoty podielu 
pokrytia monitorovanej plochy mesta z plánovanej monitorovanej plochy nie je údaj relevantný, pretože  
v monitorovanej ploche sa nachádzajú zastavané plochy, čo spôsobuje problém výpočtu monitorovanej plochy. 
Vzhľadom na technické možnosti kamier je výrazný rozdiel posudzovať monitorovanie cez deň a v nočných 
hodinách.

Program 9 Vzdelávanie

Prvok 9.2.1. Základné školy

Merateľný ukazovateľ „Počet žiakov s najvyšším umiestnením v krajských a celoslovenských predmetových 
olympiádach a súťažiach“ požiadavka o vypustenie, nakoľko ZŠ nám o tejto skutočnosti nepredkladajú žiadne údaje. 
Štatistiku, resp. evidenciu spracúva a vedie KŠÚ.

Prvok 9.3.1. Centrum voľného času Domino

Merateľný ukazovateľ „Zrekonštruované CVČ“ požiadavka o vypustenie - akcia bola ukončená. 

Prvok 9.3.2. Základná umelecká škola J. Rosinského

Merateľný ukazovateľ „Zrekonštruovaná budova ZUŠ“ požiadavka o vypustenie - akcia bola ukončená.

Prvok 9.3.4. Voľno-časové aktivity v základných školách

Merateľný ukazovateľ „Podiel žiakov navštevujúcich krúžky financované zo vzdelávacích poukazov z celkového 
počtu žiakov ZŠ v %“ - požiadavka o vypustenie.

Program 10 Šport

Z dôvodu nízkej miery preukázateľnosti a nepresnosti pri prepočte v pomere k prenajatej ploche bolo navrhnuté 
ukončenie sledovania merateľných ukazovateľov, ktoré vyčíslujú náklady na prevádzku 1 hodiny v príslušnom 
objekte v správe príspevkovej organizácie mesta Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry: 
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Prvok 10.2.1. Mestský kúpeľ

Merateľný ukazovateľ „Náklady na prevádzku 1 hod Mestského kúpeľa v EUR“ 

Prvok 10.2.2. Letné kúpalisko

Merateľný ukazovateľ „Náklady na prevádzku 1 hod Letného kúpaliska v EUR“ 

Prvok 10.2.3. Mestská športová hala

Merateľný ukazovateľ „Náklady na prevádzku 1 hod Mestskej športovej haly v EUR“ 

Prvok 10.2.4. Zimný štadión

Merateľný ukazovateľ „Náklady na prevádzku 1 hod Zimného štadióna v EUR“ 

Prvok 10.2.5. Futbalový štadión - Čermáň

Merateľný ukazovateľ „Náklady na prevádzku 1 hod futbalového štadióna v EUR“ 

Prvok 10.2.10. Futbalový štadión – FC Nitra

Merateľný ukazovateľ „Náklady na prevádzku 1 hod futbalového štadióna v EUR“ 

Prvok 10.2.11. Tenisové kurty, Jesenského ul. 

Merateľný ukazovateľ „Náklady na prevádzku 1 hod tenisových kurtov v EUR“ 

Prvok 10.2.13. Zápasnícka hala 

Merateľný ukazovateľ „Náklady na prevádzku 1 hod zápasníckej haly v EUR“ 

Program 11 Kultúra

Prvok 11.1.2. Mestské jarmoky

Merateľný ukazovateľ „Predpokladaný počet návštevníkov jarmokov za rok“ návrh na zrušenie, nakoľko je ťažko 
objektívne sledovateľný.

Program 13 Sociálne služby

Prvok 13.5.5. Zariadenie pre seniorov ZOBOR, Jánskeho ul.

Merateľný ukazovateľ „Zrekonštruovaná časť objektu na zariadenie pre seniorov“ bude od 1.01.2011 nahradený 
merateľným ukazovateľom „Počet žiadostí o poskytnutie sociálnej služby v zariadení pre seniorov za rok“ a zároveň 
bude doplnený nový merateľný ukazovateľ „Počet klientov, ktorým je poskytovaná služba v zariadení pre seniorov za 
rok“.

Merateľný ukazovateľ „Zrekonštruovaná časť objektu na zariadenie opatrovateľskej služby“ bude od 1.01.2011 
nahradený merateľným ukazovateľom „Počet žiadostí o poskytnutie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej 
služby za rok“ a zároveň bude doplnený nový merateľný ukazovateľ „Počet klientov, ktorým je poskytovaná služba 
v zariadení opatrovateľskej služby  za rok“.

Zároveň od 1.01.2011 bude presunutá zodpovednosť za sledovanie cieľov a merateľných ukazovateľov tohto prvku 
z oddelenia výstavby a rozvoja na Zariadenie pre seniorov ZOBOR a s tým súvisiaca zmena osoby zodpovednej za 
monitorovanie, namiesto Ing. Vladimíra Osleja – vedúceho OVaR na PhDr. Vieru Škablovú – riaditeľku ZpS ZOBOR. 

Tieto zmeny boli uskutočnené z dôvodu ukončenia rekonštrukcie objektu a zahájenia prevádzky zariadenia od 
1.01.2011.

Prvok 13.12.1. Multifunkčný objekt pre kultúrne aktivity
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Merateľný ukazovateľ „Kúpa nehnuteľnosti Orechov dvor“ - požiadavka na zrušenie z dôvodu zrealizovania kúpy 
objektu. Od 1.01.2011 bude nahradený novým merateľným ukazovateľom „Vypracovanie a realizácia zámeru 
využitia objektu“.

Prvok 13.7.4. Nízkoprahové centrum pre rodinu a deti, Hlboká ul.

Merateľný ukazovateľ „Zriadenie nízkoprahového centra“- požiadavka na zrušenie z dôvodu zrealizovania zámeru.

Ukončenie sledovania prvkov k 31.12.2010.

Program 9 Vzdelávanie

Prvok 9.2.3. Školský autobus Orechov dvor

Návrh prvok Školský autobus Orechov dvor zrušiť. Preprava nie je financovaná z rozpočtu mesta.

Program 11  Kultúra 

Prvok 11.1.2. Mestské jarmoky 

Merateľný ukazovateľ „Predpokladaný počet návštevníkov jarmokov za rok“ navrhujeme zrušiť, nakoľko je ťažko 
objektívne sledovateľný.

Program 13 Sociálne služby

Prvok 13.4.2. Zariadenie opatrovateľskej služby, J. Kráľa č.2

Návrh na zrušenie sledovania prvku nakoľko Zariadenie opatrovateľskej služby bude od 1.01.2011 presunuté do 
zrekonštruovanej budovy bývalej detskej nemocnice na Jánskeho ulici, kde bude prevádzkované spolu so 
Zariadením pre seniorov ZOBOR.

Prvok 13.8.2. Príspevok na riešenie zreteľahodných situácií občanov

Návrh na zrušenie sledovania prvku nakoľko pre rok 2011 sa neplánuje vyplácanie príspevku týmto spôsobom. 

Prvok 13.14.1. Fond ekonomickej pomoci

Návrh na zrušenie sledovania prvku z dôvodu nízkeho počtu vyplatených príspevkov. 

Zmeny v programovej štruktúre Programového rozpočtu výdavkov Mesta Nitry 
na rok 2011 od 1.01.2011.

Na základe požiadaviek zodpovedných osôb za sledovanie podprogramov, prvkov a príslušných 
merateľných ukazovateľov v programovej štruktúre Programového rozpočtu výdavkov Mesta Nitry na rok 2011 boli 
od 1.01.2010 vykonané nasledovné úpravy:

Zaradenie nových podprogramov a prvkov od 1.01.2011.

Program 12 Prostredie pre život

Prvok 12.10. Mobiliár

Prvok bol zaradený do programovej štruktúry za účelom sledovania výdavkov na dopĺňanie mobiliáru (lavičky, malé 
odpadové nádoby a iné) na sídliskách v meste na základe požiadaviek príslušných výborov mestských častí.
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Zmena názvu prvkov od 1.01.2011.

Program 10 Šport

Prvok 10.2.15: Tenisový areál Chrenová – TK SPU AX

Zmena názvu na: Tenisový areál Chrenová – TK Nitra. Zmena názvu prvku súvisí so zmenou názvu tenisového 
klubu v súvislosti so zmenou stanov a názvu klubu, ktoré schválila členská schôdza dňa 9.11.2010.

Program 13 Sociálne služby

Prvok 13.5.4: Požičovňa kompenzačných pomôcok

Nový názov: Podpora zdravotne ťažko postihnutým občanom. V prvku sú okrem požičovne kompenzačných 
pomôcok sledované aj ostatné výdavky na podporu zdravotne ťažko postihnutým občanom.

. 



Prehľad výdavkov v programovom rozpočte mesta Nitry k 31.12.2010

Schválený Upravený Plnenie %

Hodnoty v EUR rozpočet rozpočet k 30.06. plnenia

V Ý D A V K Y  C E L K O M 
 37 122 710     70 758 677     60 454 718    85,44   

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola            707 440               215 670               230 888    107,06   

Podprogram 1.1:   Manažment  mesta              21 800                 17 300                 17 202    99,43   

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora mesta               15 000     12 500     13 850    110,80   

Prvok 1.1.2:  Výkon funkcie prednostu MsÚ  6 800     4 800     3 352    69,83   

Podprogram 1.2:   Územné plánovanie a urbanizmus              50 000                50 000                 31 732    63,46   

Podprogram 1.3:   Projekty pre regionálny rozvoj            592 000                 36 440                 61 621    169,10   

Podprogram 1.4:   Manažment ekonomiky              15 430                15 440                 40 708    263,65   

Prvok 1.4.1:  Audit a rating  9 280     9 280     7 245    78,07   

Prvok 1.4.2:  Rozpočet a financovanie -      -      -      0,00   

Prvok 1.4.3:  Účtovníctvo -      -      -   0,00   

Prvok 1.4.4:  Dane a poplatky  6 160     6 160     33 463    543,23   

Podprogram 1.5:   Kontrola                        -                             -                             -      0,00   

Prvok 1.5.1:  Kontrolná činnosť  -      -      -      0,00   

Prvok 1.5.2:  Petície, sťažnosti a podania  -      -      -      0,00   

Podprogram 1.6:   Členstvo v samospráv.organiz. a 
reg.združeniach              28 210                 96 490                 79 625    82,52   

Program 2: Propagácia a marketing            191 740               201 290               174 370    86,63   

Podprogram 2.1:   Propagácia a prezentácia mesta            117 900               128 200               110 390    86,11   

Prvok 2.1.1: Mesačník Nitra  10 700     17 510     17 431    99,55   

Prvok 2.1.2: Propagačné materiály a predmety  33 400     30 900     23 849    77,18   

Prvok 2.1.3: Inzercia, reklama v médiách  64 500     64 500     54 139    83,94   

Prvok 2.1.4: Internetová komunikácia  3 300     9 290     9 054    97,46   
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Prvok 2.1.5: Zdravé mesto  6 000     6 000     5 917    98,62   

Podprogram 2.2:   Podpora cestovného ruchu              50 600                 49 850                 49 296    98,89   

Podprogram 2.3:   Medzinárodná a regionálna 
spolupráca              23 240                 23 240                 14 684    63,18   

Program 3: Interné služby         1 300 070            2 918 990            2 137 113    73,21   

Podprogram 3.1:   Zmluvné a špeciálne služby, 
posudky               88 630                 92 130                 51 134    55,50   

Podprogram 3.2:   Právne služby              21 000                 13 200                    2 138    16,20   

Podprogram 3.3:   Nakladanie s nehnut.majetkom 
mesta v správe MsÚ            333 040            1 811 730            1 257 588    69,41   

Podprogram 3.4:   Hospodárska správa MsÚ            355 300               383 780               278 892    72,67   

Podprogram 3.5:   Činnosť orgánov samosprávy             174 100               174 100               189 689    108,95   

Prvok 3.5.1:  Zvolené orgány samosprávy            163 160     163 160     178 531    109,42   

Prvok 3.5.2: Výbory mestských častí                10 940     10 940     11 158    101,99   

Podprogram 3.6:   Mestský informačný systém              287 380               268 520               195 498    72,81   

Prvok 3.6.1: Informačný systém a  technológie   101 500     100 100     96 904    96,81   

Prvok 3.6.2: Telekomunikačný  a doručovací systém   185 880     168 420     98 594    58,54   

Podprogram 3.7:   Vzdelávanie zamestnancov                   5 000                    4 500                    1 535    34,11   

Podprogram 3.8:   Autodoprava              35 620                 28 620                 18 234    63,71   

Podprogram 3.9:   Správa majetku mesta - Službyt 
s.r.o                        -                             -                             -      0,00   

Podprogram 3.10: Voľby a referendá                        -                 142 410               142 405    100,00   

Program 4 :   Služby občanom            183 440               318 540               365 280    114,67   

Podprogram 4.1:   Matričný úrad                60 000                 80 160                 80 157    100,00   

Podprogram 4.2:   Osvedčovanie listín a podpisov                        -                             -                             -      0,00   

Podprogram 4.3:   Spoločný stavebný úrad              73 000               187 880               240 260    127,88   

Podprogram 4.4:   Evidencie              28 000                 30 260                 28 718    94,90   

Prvok 4.4.1: Evidencia obyvateľstva  25 000     27 260     27 255    99,98   

Prvok 4.4.2: Evidencia  ulíc a budov  3 000     3 000     1 463    48,77   



                       PPrrooggrraammoovvýý rroozzppooččeett vvýýddaavvkkoovv mmeessttaa NNiittrryy nnaa rrookkyy 22001100-- 22001122..

271

Podprogram 4.6:   Klientske centrum                        -                             -                             -      0,00   

Podprogram 4.7:   Občianske obrady              17 940                 15 800                 12 476    78,96   

Podprogram 4.8:   Informačné tabule a plochy mesta                  4 500                    4 440                    3 669    82,64   

Prvok 4.8.1: Úradné oznamy   300     300     108    36,00   

Prvok 4.8.2: Turistický informačný systém  4 200     4 140     3 561    86,01   

Program 5 :  Bezpečnosť         1 450 000            1 498 970            1 484 715    99,05   

Podprogram 5.1:   Verejný poriadok a bezpečnosť         1 362 220            1 385 840            1 375 447    99,25   

Podprogram 5.2:   Kamerový systém mesta              37 320                 53 780                 51 689    96,11   

Podprogram 5.3:   Prevencia kriminality a inej 
protispoloč. činnosti              36 460                 44 190                 43 646    98,77   

Podprogram 5.4:   Mestský hasičský  zbor                 5 000                    5 900                    4 726    80,10   

Podprogram 5.5:   Civilná ochrana                 9 000                    9 260                    9 207    99,43   

Program 6 :  Odpadové hospodárstvo         4 036 670            4 785 920            4 791 217    100,11   

Podprogram 6.1:  Zber a odvoz  komunálneho  
odpadu         3 098 170            3 279 190            3 277 246    99,94   

Podprogram 6.2:  Separovanie komunálneho odpadu            166 600               734 830               761 476    103,63   

Podprogram 6.3:  Nakladanie s odpadovými vodami            771 900               771 900               752 495    97,49   

Program 7:  Komunikácie         2 939 580         11 527 320            9 918 540    86,04   

Podprogram 7.1:  Rekonštrukcie, výstavba a opravy 
miest.komunikácií         1 381 780            9 667 030            8 147 511    84,28   

Podprogram 7.2:  Správa a údržba miestnych 
komunikácií            947 310               987 310               961 740    97,41   

Podprogram 7.3:  Čistenie  miestnych komunikácií 
a priestranstiev            444 430               557 760               543 333    97,41   

Podprogram 7.4:  Organizácia dopravy            166 060               315 220               265 956    84,37   

Prvok 7.4.1:  Cestná svetelná signalizácia mesta  66 060     108 260     74 549    68,86   

Prvok 7.4.2:  Parkovanie v centrálnej mestskej zóne -      -      -      0,00   

Prvok 7.4.3:  Dopravné značenie  a  zariadenia  100 000     206 960     191 407    92,49   

Program 8:  Doprava         1 800 560            2 048 060            2 048 060    100,00   

 Podprogram 8.1:  Mestská verejná doprava         1 800 560            2 048 060            2 048 060    100,00   
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Prvok 8.1.1:  Mestská autobusová doprava  1 759 280     2 006 780     2 006 780    100,00   

Prvok 8.1.2:  Autobusové prístrešky  41 280     41 280     41 280    100,00   

Program 9: Vzdelávanie      14 766 810         19 135 757         20 194 626    105,53   

Podprogram 9.1: Predškolská výchova         4 052 520            4 737 375            4 726 515    99,77   

Prvok 9.1.1:  Správa materských škôl  175 500     175 500     154 534    88,05   

Prvok 9.1.2:  Materské školy  3 303 640     3 983 495     4 030 379    101,18   

Prvok 9.1.3:  Zariadenia školského stravovania pri MŠ  442 140     447 140     417 695    93,41   

Prvok 9.1.4:  Mestské detské jasle  82 320     82 320     83 510    101,45   

Prvok 9.1.5:  Centrum zdravia  48 920     48 920     40 397    82,58   

Podprogram 9.2:  Základné školstvo mesta         7 890 570         11 521 302         12 598 927    109,35   

Prvok 9.2.1:  Základné školy  7 104 700     10 719 420     11 808 681    110,16   

Prvok 9.2.2:  Zariadenia školského stravovania pri ZŠ  785 870     801 882     790 246    98,55   

Prvok 9.2.3:  Školský autobus Orechov dvor -      -     -      0,00   

Podprogram 9.3:   Záujmové vzdelávanie detí a 
mládeže         1 677 820            1 716 230            1 707 411    99,49   

Prvok 9.3.1:  Centrum voľného času Domino  270 580     279 159     279 159    100,00   

Prvok 9.3. 2:  Základná umelecká škola J. Rosinského  580 940     580 940     576 010    99,15   

Prvok 9.3.3:  Školské kluby  796 080     825 911     822 942    99,64   

Prvok 9.3.4: Voľno-časové aktivity v základných školách   30 220     30 220     29 300    96,96   

Podprogram 9.4:  Súkromné a cirkevné školy 
a školské zariadenia            986 000            1 116 960            1 116 960    100,00   

Podprogram 9.5:  Školský  úrad mesta            154 100                 38 090                 38 526    101,14   

Podprogram 9.6  Podpora  výchovno – vzdelávacej 
činnosti                 5 800                    5 800                    6 287    108,40   

Prvok 9.6.1:  Učebné pomôcky a knihy  3 150     3 670     4 162    113,41   

Prvok 9.6.3:  Odmeňovanie pedagogických pracovníkov  2 650     2 130     2 125    99,77   

Program 10: Šport         1 690 530            2 364 260            2 305 568    97,52   

Podprogram 10.1:  Šport pre všetkých              31 780                32 960                 20 098    60,98   

Podprogram 10.2:  Športové a rekreačné  zariadenia            908 750            1 543 220            1 489 698    96,53   
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Prvok 10.2.1:  Mestský kúpeľ  279 000     246 500     231 916    94,08   

Prvok 10.2.2:  Letné kúpalisko  245 000     252 000     251 900    99,96   

Prvok 10.2.3: Mestská športová hala  263 250     230 060     230 057    100,00   

Prvok 10.2.4: Zimný štadión  23 000     64 000     64 000    100,00   

Prvok 10.2.5: Futbalový štadión - Čermáň  7 000     7 000     7 000    100,00   

Prvok 10.2.6: Futbalový štadión – Kynek  7 000     7 000     7 000    100,00   

Prvok 10.2.7: Futbalový štadión – Krškany  9 000     9 000     9 000    100,00   

Prvok 10.2.8: Futbalový štadión - Drážovce  5 000     5 000     5 000    100,00   

Prvok 10.2.9: Futbalový štadión – Janíkovce  7 000     7 000     7 000    100,00   

Prvok 10.2.10: Futbalový štadión – FC Nitra  23 000     360 000     360 000    100,00   

Prvok 10.2.11: Tenisové kurty, Jesenského ul.  4 000     4 000     4 000    100,00   

Prvok 10.2.12: Atletický štadión  13 000     13 000     13 000    100,00   

Prvok 10.2.13: Zápasnícka hala  5 000     10 000     10 000  100,00   

Prvok 10.2.14: Viacúčelové  športové ihriská a komplexy  3 500     258 160     257 825    99,87   

Prvok 10.2.15: Tenisový areál Chrenová - TK SPU AX  15 000     43 000     32 000    74,42   

Prvok 10.2.16: Telocvičňa Hlboká ulica -       27 500    -      0,00   

Podprogram 10.3:  Podpora  športu  a voľnočasových 
aktivít            750 000               788 080               795 772    100,98   

Prvok 10.3.1: Dotácie  športovým klubom  na prevádzku a 
prenájom

 450 000     442 500     439 032    99,22   

Prvok 10.3.2: Dotácie na športové podujatia  75 000     57 720     68 880    119,33   

Prvok 10.3.3: Podpora mládežníckeho športu    112 500     106 460     106 460    100,00   

Prvok 10.3.4: Podpora vrcholového športu    112 500     181 400     181 400    100,00   

Program 11: Kultúra            503 900            1 117 990            1 098 661    98,27   

Podprogram 11.1:  Mestské kultúrne aktivity            348 920               371 520               355 578    95,71   

Prvok 11.1.1:  Mestské kultúrne podujatia a festivaly  292 300     281 270     265 917    94,54   

Prvok 11.1.2:  Mestské jarmoky  56 620     90 250     89 661    99,35   

Podprogram 11.2:  Kultúrne pamiatky a 
pamätihodnosti vo vlast.mesta              15 660                 27 280                 13 371    49,01   
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Podprogram 11.4:  Kultúrne zariadenia  mesta              30 720               610 790               599 856    98,21   

Prvok 11.4.1:  Synagóga              20 420                 19 220                 17 223    89,61   

Prvok 11.4.2:  Amfiteáter                        -                   66 760                 66 390    99,45   

Prvok 11.4.3:  Kultúrne domy a kutlúrno-spoločenské 
centrá              10 300               455 330               453 918    99,69   

Prvok 11.4.4: Fórum mladých                        -                   69 480                 62 325    89,70   

Podprogram 11.5:  Podpora kultúrnych aktivít            106 800               106 800               128 262    120,10   

Prvok 11.5.1:  Rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, 
tvorba, ochrana...              56 800                 56 800                 78 262    137,79   

Prvok 11.5.2:  Záchrana a obnova národných kultúrnych 
pamiatok a pamätihodn.              50 000                 50 000                 50 000    100,00   

Podprogram 11.6: Kronika mesta                 1 800                    1 600                    1 594    99,63   

Program 12: Prostredie pre život         2 076 390            3 601 170            2 648 837    73,55   

Podprogram 12.1:  Verejná zeleň            621 800               664 780               664 744    99,99   

Podprogram 12.2:  Cintoríny            210 780               998 450               393 104    39,37   

Podprogram 12.3:  Verejné osvetlenie         1 053 750               972 820               972 673    99,98   

Podprogram 12.4: Ochrana prírody a krajiny              46 730               717 530               371 321    51,75   

Prvok 12.4.1:  Regulácia živočíchov  v meste  43 140     47 140     43 691    92,68   

Prvok 12.4.2: Ochrana životného prostredia  1 760     668 560     325 806    48,73   

Prvok 12.4.3: Lesné pozemky v majetku mesta                  1 830                    1 830                    1 824    99,67   

Podprogram 12.5:  Detské zariadenia a pieskoviská              55 350               155 180               153 646    99,01  

Podprogram 12.6:  Fontány              19 920                 19 920                 19 920    100,00   

Podprogram 12.7: Verejné WC              45 600                 45 600                 45 600    100,00   

Podprogram 12.8:  Verejnoprospešné aktivity                16 640                 23 370                 24 733    105,83   

Prvok 12.8.1: Menšie obecné služby  6 640     13 370     14 733    110,19   

Prvok 12.8.2: Podpora Nitrianskej komunitnej nadácii  10 000     10 000     10 000    100,00   

Podprogram  12.9. Vodné toky a plochy  5 820     3 520     3 096    87,95   

Program 13: Sociálne služby         1 047 120            6 272 680            5 679 825    90,55   

Podprogram 13.1:  Zariadenia sociálnych služieb              85 000               101 650                 79 100    77,82   
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Prvok 13.1.1: Útulok pre bezdomovcov a nocľaháreň, 
Štúrova č.55

 30 000     46 650     27 000    57,88   

Prvok 13.1.2: Zariadenie núdzového bývania, Krčméryho 
č.22

 45 000     45 000     43 200    96,00   

Prvok 13.1.3: Podporované bývanie, J.Kráľa č.2  10 000     10 000     8 900    89,00   

Podprogram 13.2:  Centrum tiesňového volania              40 000                 40 000                 39 000    97,50   

Podprogram 13.3:  Prepravná služba, Štefánikova č.60              22 000                 24 000                 21 500    89,58   

Podprogram 13.4: Opatrovateľská služba            508 200               718 790               711 938    99,05   

Prvok 13.4.1: Opatrovateľská služba v domácnosti  380 600     382 310     382 306    100,00   

Prvok 13.4.2: Zariadenie opatrovateľskej služby, J.Kráľa 
č.2

-       201 910     201 894    99,99   

Prvok 13.4.3: Podpora subjektom opatrovateľskej služby  55 000     74 000     72 365    97,79   

Prvok 13.4.4: Denný stacionár pre seniorov a ZŤP 
občanov , Baničova 12

 40 000     40 000     39 000    97,50   

Prvok 13.4.5: Odľahčovacia služba  20 000     11 600     9 000    77,59   

Prvok 13.4.6: Lekárska posudková činnosť  12 600     8 970     7 373    82,20   

Podprogram 13.5: Služby pre seniorov a ťažko 
zdrav.postih.občanov            102 900            3 909 420            3 422 765    87,55   

Prvok 13.5.1: Centrum pre seniorov, Baničova č. 12  28 900     28 900     27 000    93,43   

Prvok 13.5.2: Denné centrá  25 000     25 000     24 000    96,00   

Prvok 13.5.3: Príspevok pri odchode na dôchodok  16 000     36 460     36 614    100,42   

Prvok 13.5.4: Požičovňa kompenzačných pomôcok  3 000     3 000     2 400    80,00   

Prvok 13.5.5: Zariadenie pre seniorov ZOBOR, Jánskeho 
ul.

-       3 770 080     3 296 012    87,43   

Prvok 13.5.6: Sociálne služby pre autistické deti -       4 000    -      0,00   

Prvok 13.5.7: Zariadenia pre seniorov - externí 
poskytovatelia služby

 20 000     3 600    -      0,00   

Prvok 13.5.8: Práčovňa, Hollého ul.  5 000     5 000     5 000    100,00   

Prvok 13.5.9: Stredisko osobnej hygieny  5 000     5 000     4 500    90,00   

Prvok 13.5.10: Bytový dom Senior, Krčméryho ul. -      0,00   

Prvok 13.5.11: Sociálne integračné centrum, Baničova 14 -       28 380     27 239    95,98   
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Podprogram 13.6: Stravovanie              90 500                 92 670                 87 213    94,11   

Prvok 13.6.1: Stravovanie pre občanov sociálnej núdzi  55 500     55 500     52 500    94,59   

Prvok 13.6.2 : Príspevok na stravovanie  35 000     37 170     34 713    93,39   

Podprogram 13.7: Služby pre rodiny a deti              94 300               166 570               158 575    95,20   

Prvok 13.7.1: Príspevok pri narodení dieťaťa  72 000     72 000     68 351    94,93   

Prvok 13.7.2: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre 
rodiny

 10 000     84 150     82 501    98,04   

Prvok 13.7.3: Podpora na úpravu rodinných pomerov 
dieťaťa

 7 300     5 420     2 723    50,24   

Prvok 13.7.4: Nízkoprahové centrum pre rodinu a deti, 
Hlboká ul.

 5 000     5 000     5 000    100,00   

Podprogram 13.8: Jednorazové dávky a finančné 
príspevky              11 500                 13 900                 11 679    84,02   

Prvok 13.8.1: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre 
jednotlivcov

 6 000     8 350     8 071    96,66   

Prvok 13.8.2: Príspevok na riešenie zreteľahodných 
situácií občanov

 3 000     3 050     2 886    94,62   

Prvok 13.8.3: Pochovanie bezprístrešných občanov  2 500     2 500     722    28,88   

Podprogram 13.9: Podpora pre subjekty v sociálnej  
oblasti              28 600                 68 500                 43 094    62,91   

Podprogram 13.10: Podpora pre subjekty v zdravotnej 
oblasti                 6 000                    6 000                    6 000    100,00   

Podprogram 13.11: Inštitút osobitného príjemcu                         -                   20 050                 27 591    137,61   

Podprogram 13.12: Rozvoj lokality Orechov dvor                 1 000                 13 010                    7 318    56,25   

Prvok 13.12.1: Multifunkčný objekt pre kultúrne aktivity 
Orechov dvor                        -                      1 030                       552    0,00   

Prvok 13.12.2: Komunitné centrum Orechov dvor                 1 000                 11 980                    6 766    56,48   

Podprogram 13.13: Sociálne bývanie v meste Nitra              30 000               931 380               931 164    99,98   

Prvok 13.13.1: Mestská ubytovňa, Hlboká ul. 9 v Nitre                        -      0,00   

Prvok 13.13.2: Sociálna ubytovňa, Majakovského ul. 163 
v Nitre                        -      0,00   

Prvok 13.13.3: Dom sv.Rafaela-nízkoprahová nocľaháreň 
a denné azyl.centrum              30 000                 49 040                 49 040    100,00   

Prvok 13.13.4: Slobodáreň, Dvorčianska ul. 63 -       882 340     882 124    99,98   
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Podprogram 13.14: Solidarita s občanom              22 120               163 900               130 630    79,70   

Prvok 13.14.1: Fond ekonomickej pomoci              15 000                    3 840                    2 062    53,70   

Prvok 13.14.2: Mestský sociálny podnik                 7 120               160 060               128 568    80,32   

Podprogram 13.15: Komunitný plán sociálnych 
služieb                 5 000                       550                           -      0,00   

Podprogram 13.16: Sociálna výdajňa                        -                      2 290                    2 258    98,60   

Program 14: Bývanie            406 250            5 315 170            3 403 205    64,03   

Podprogram 14.1:  Výstavba bytov              366 790            5 274 880            3 363 668    63,77   

Podprogram 14.2: Správa a evidencia  bytov 
v majetku mesta                 9 460                    9 020                    8 265    91,63   

Podprogram 14.3 Agenda štátneho fondu rozvoja  
bývania              30 000                 31 270                 31 272    100,01   

Program 15: Priemyselné parky            734 180            6 136 680               759 542    12,38   

Program 16: Administratíva         3 288 030            3 300 210            3 214 271    97,40   




